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Resumo 

Esta dissertação tem como objetivo analisar um estudo de caso de política 
urbana, os processos de revisão do Plano Diretor de Viçosa, no estado de 
Minas Gerais, uma cidade universitária localizada na região da Mata Mineira. 
Nesse estudo, podemos verificar a relevância para o quadro socioespacial 
de Viçosa da Universidade Federal de Viçosa, no que se refere à produção 
do espaço, como gerador de demanda de serviços e no mercado imobiliário, 
mas também por se constituir num importante agente-ator político, na figura 
de seus docentes, como propositores e elaboradores de políticas públicas 
locais. A relevância do presente trabalho reside no fato de que, parte 
considerável das pesquisas realizadas na temática urbana leva em 
consideração quase que exclusivamente, a dinâmica urbana metropolitana e 
o desdobramento das ações de planejamento urbano nesses espaços. 
Assim, o trabalho pode se consubstanciar num esforço de compreensão da 
dinâmica da produção do espaço urbano e na elucidação dos processos de 
formulação e discussão sobre políticas públicas em cidades de porte médio 
do Brasil. Especificamente, o trabalho tem como objetivo analisar o processo 
de participação social na revisão do plano diretor desse município, 
considerando as ações empreendidas pelo Poder Público local no processo 
de revisão do Plano Diretor, as ações dos agentes-atores envolvidos no 
processo e como se efetuou a participação social nesse acontecimento. 
Analisaremos os limites e as possibilidades do processo participatório 
ocorrido em Viçosa inserido nessa política urbana, considerando a 
expectativa de se consubstanciar-se num processo que possa repercutir 
numa mudança socioespacial. Para realizarmos a análise proposta, 
reconstruímos o histórico da criação das instituições locais de planejamento 
urbano, considerando a atuação dos principais agentes políticos, como 
essas instituições conduziram as ações de planejamento urbano que 
visavam a participação social e por fim, a própria participação da sociedade 
local nas audiências de consulta popular. As reconstituições propostas foram 
possíveis a partir da realização de entrevistas e consulta documental. 

 

Palavras chaves: produção do espaço; urbanização; política urbana; 
planejamento urbano; plano diretor. 
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Abstract 

 
This thesis aims to analyze a case study of urban policy, the review processe of 
the Viçosa Master Plan, the state of Minas Gerais, a university town located in 
the Mata Mineira region. In this study, we can verify the relevance to the socio-
spatial framework of Viçosa of the Federal University of Viçosa, regarding the 
production of space, as a generator of demand for services and real estate, but 
also for constituting an important political actor-actor in the figure of their 
teachers as proponents and elaborators of local public policies. 
The relevance of this work is in the fact that a considerable part of the research 
conducted in the urban theme takes into account almost exclusively 
metropolitan urban dynamics and the developments of urban planning actions 
in these spaces. Like this, the work can constitute an effort to understand the 
dynamics of the production of urban space and in elucidating the processes of 
formulation and discussion of public policy in medium-sized cities of Brazil. 
Specifically, the study aims to analyze the process of social participation in the 
review of the master plan of this municipality , considering the actions taken by 
the local public authorities in the review of the Plan Director process , the 
actions of the agents involved in the process and how to befell the social 
participation in this event. Analyze the limits and possibilities of participatory 
process occurred in Viçosa inserted into this urban policy , considering the 
expectation of fleshing it is a process that can pass a sociospatial change. To 
perform the analysis proposed to reconstruct the history of the creation of local 
institutions of urban planning, considering the performance of the main political 
players, these institutions led the urban planning actions aimed at social 
participation and, finally, the participation of local society in the public audience. 
The reconstructions were possible from conducting interviews and document 
research. 
 
Key-words: production of space; urbanization; urban policy; urban planning; 
master plan 
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INTRODUÇÃO 

 

 Iniciaremos o debate lançando a mesma discussão proposta por Castro 

(et al.,2013) que afirma que ao considerarmos que certos temas se impõem 

à reflexão nos diferentes campos disciplinares como efeito de evidências da 

realidade, a democracia seria um deles, porém extrapolamos a colocação 

proposta pelos autores, para incluir nesse mesmo viés analítico a temática 

da política pública, já que se constitui como objeto de análise de vários 

campos disciplinares como a Ciência Política, a Sociologia, a Administração 

e também a Geografia, assim, esse campo do saber se constitui num campo 

multidisciplinar em que cada saber irá analisar  o que seja política pública 

sobre determinado enfoque.  

 A contribuição da Geografia para a pesquisa na área das Políticas 

Públicas reside na análise espaço-territorial dessas, ou seja, no 

reconhecimento de que as Políticas Públicas (processo, estratégias e ações) 

repercutem em desdobramentos no espaço. A contribuição dessa pesquisa 

reside no fato de analisar o processo de formulação de políticas públicas 

(Plano Diretor), considerando tanto a ação do Estado, como também da 

sociedade no espaço urbano de uma cidade média brasileira (Viçosa/MG), já 

que, parte considerável das pesquisas em Geografia ou Planejamento 

Urbano volta a atenção para a dinâmica urbana ou experiências políticas de 

planejamento nas metrópoles do País. 

 Debater sobre a questão urbana no Brasil se torna premente, a fim de 

analisarmos criticamente as ações dos agentes sócio-espaciais que acabam, 

em suas ações e discursos, contrapondo dimensões distintas da cidade, de 

um lado a cidade como valor de troca, de outro lado, a visão da cidade, 

como valor de uso. O presente estudo constitui-se como subsídio para a 

análise de políticas públicas urbanas, estudando a ação do Poder Público 

local, a participação social e a eficácia das ações de planejamento urbano 

empreendidas no processo de revisão do Plano Diretor, instrumento de 

ordenamento territorial considerado a partir da Constituição de 1988 como 
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balizador das políticas públicas urbanas nos municípios do País. O objeto de 

investigação desta pesquisa constitui-se na observação e análise do 

processo de revisão do Plano Diretor de Viçosa-MG, que se iniciou em 

2006/2007.  

 O Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 2001 veio regulamentar os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal que dispunham sobre as diretrizes 

das políticas urbanas no País, sendo utilizados amplamente para subsidiar a 

constituição tanto das novas Leis Orgânicas Municipais quanto das leis de 

planejamento e desenvolvimento urbano. 

 Ao abordarmos a temática sobre planejamento urbano, surge uma 

profusão de ideias sobre o assunto e como ressalta Villaça (2005), o termo 

tem sido utilizado abundantemente nos mais variados meios sociais:  

universidades, imprensa e na esfera política. Devido ao uso indiscriminado e 

sem passar por um crivo de análise crítica, o seu conteúdo ficou vago e 

passou a assumir distintos significados. A concepção de planejamento 

urbano passou por transformações no decorrer do tempo e ao falarmos que 

cidades brasileiras como Belo Horizonte, Brasília e Goiânia foram cidades 

planejadas, temos que nos ater ao contexto histórico de uma época para 

compreendermos o que se encerrava o termo no período em questão. 

Inevitavelmente relacionamos o termo planejamento urbano, ou a sua falta, à 

problemática urbana, como é abordado em vários veículos da mídia. 

 Villaça (2005, p.10) argumenta que ainda é unânime no senso comum e 

até mesmo no meio acadêmico, que a questão chave para a compreensão 

da realidade urbana brasileira se resume à obediência ou não a um plano. 

Com plano, consegue-se crescimento ordenado e sem plano um 

crescimento desordenado. Como argumenta o autor, a ação do 

planejamento e dos planos gerados serviu principalmente como instrumento 

ideológico, pois se trata de uma versão ideal de cidade e de sociedade. 

Nessa via, o planejamento urbano tentou escamotear a realidade sócio-

espacial das cidades brasileiras por intermédio de um discurso técnico-

normativo e ideológico, articula-se como meio de se resolverem a 

problemática urbana com o estabelecimento da ordem. Este pensamento é 

produzido pela elite do País com o intuito de manter seus privilégios, zelar 
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pelos seus interesses econômicos e encontra respaldo nas ações do Estado 

em seus diferentes níveis: federal, estadual e municipal. 

 Nas palavras de Villaça (2005, p.02): 

A realidade que se procura esconder com essa questão do 
crescimento desordenado é a pobreza urbana, os baixos 
investimentos em equipamentos sociais e infraestrutura urbana 
e da sua má distribuição [...]. A crença de que com ordem se 
consegue resolver os problemas urbanos, suaviza e mesmo 
oculta a verdade, que é necessário investimento e não apenas 
planos para atacar os problemas urbanos. 

 

 Uma das proposições das ações do planejamento urbano é a elaboração 

de planos diretores como instrumentos basilares da política urbana. 

Entretanto, a elaboração de planos diretores no Brasil tem uma longa 

história de inoperância. Na visão de Villaça (op.cit.), ao questionar o porquê 

do fato desse instrumento ainda sobreviver e ter prestígio no quadro 

institucional, chega à conclusão que a resposta somente poderia ser obtida 

se considerarmos o processo de planejamento enquanto ideologia, figurando 

como um discurso produzido pela elite dominante do País que por 

intermédio de articulações consegue fazer com que suas ideias sejam 

hegemônicas na sociedade.  

Para Villaça, um bom exemplo da hegemonia do pensamento e do 

discurso sobre a vital importância do plano diretor, reside no fato de que, 

mesmo atestando que na prática ele pouco existiu, foi incluído como ítem 

obrigatório na Constituição de 1988 para todas as cidades com mais de 

20.000 habitantes, obrigatoriedade essa ratificada pelo Estatuto da Cidade 

(Lei 10.257/2001, art. 41) que a estende para outras categorias de cidades, 

tais como integrantes de regiões metropolitanas, de área especial de 

interesse turístico, etc., tenham a população que tiverem. 

 Segundo analisa Souza (2010, p. 25), o planejamento urbano colecionou 

críticas de especialistas, tanto da direita quanto da esquerda. As críticas da 

direita, de cunho conservador, começaram a avolumar-se com a frustração a 

partir dos resultados da intervenção estatal, em geral, de postura 

keynesiana, de não conseguir evitar as crises que são inerentes à própria 

dinâmica do capitalismo. 
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 O autor coloca que a conjuntura econômica de 1970, em meio ao 

avanço da crise do sistema capitalista mundial foi um fator que contribuiu 

para o enfraquecimento da estrutura estatal de planejamento erigida pelo 

Estado como instrumento de regulação na esfera econômica. Neste período 

o planejamento foi um instrumento responsável pelos alicerces sócio-

econômicos que durante décadas promoveu estabilidade e desenvolvimento 

econômico e social para as nações capitalistas centrais. Com a crise desta 

estrutura de planejamento no contexto da década de 1980, fez emergir as 

posturas políticas neoliberais, que passaram a defender uma nova estrutura 

de Estado e consequentemente de planejamento. Um fator que contribuiu 

também para a ascensão dessas novas ideias políticas foi o fato da crise e 

derrocada do socialismo real.  

 Como analisa Souza (2005, p.30): 

Os primeiros sinais de esgotamento das estratégias 
keynesianas, das estratégias de sustentação do crescimento 
econômico e dos modelos de desenvolvimento baseado em 
elevados gastos sociais por parte do Estado estimularam o 
assanhamento dos neoliberais; avolumam-se, então, os 
clamores por um “Estado mínimo” e por maior confiança no 
“mercado livre”. 

 

 Nesse contexto de questionamento do papel do Estado, a hegemonia 

ideológica do neoliberalismo e a crise do welfare state representam um 

enfraquecimento, tanto efetivo quanto ideológico do planejamento, até então 

estreitamente associado a um Estado intervencionista. As críticas 

conservadoras ao planejamento urbano passam a articular a flexibilidade 

nas novas modalidades de planejamento e gestão. Na esteira destes 

acontecimentos, houve um enfraquecimento do planejamento e a 

popularização do termo gestão nas instituições do Estado e também no meio 

acadêmico. Na concepção de Souza (2006, p.31): 

[...] esta substituição representa o triunfo do imediatismo e da 
miopia dos ideólogos ultraconservadores do mercado livre, 
representa a transição de um planejamento forte, típico da era 
fordista, por um planejamento fraco (muita gestão e pouco 
planejamento), o que combina com a era do pós-fordismo, da 
desregulamentação e do Estado mínimo. 

 

 Em relação às críticas de esquerda, Souza (2006) argumenta que tais 

colocações se caracterizam como falácia, ou seja, um argumento que à 
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primeira vista parece ser correto, sendo até mesmo bastante persuasivo, 

mas que se analisado criteriosamente, revela inconsistência lógica, 

consistindo numa generalização abusiva. O autor ressalta que não que 

devamos ignorar tais colocações, pois as críticas marxistas tecidas contra o 

planejamento urbano são importantes e reveladoras. Entretanto, temos que 

questionar a generalização proposta pela crítica em questão, de que o 

planejamento necessariamente enquadrar-se-ia como instrumento de 

dominação e manutenção do status quo. 

 As colocações expostas pelas críticas de esquerda desprezam as várias 

possibilidades de engajamento propositivo, constituindo deste modo um 

discurso político que apela para o imobilismo social. Desconsidera a atuação 

da sociedade e de seus movimentos na transformação da realidade em 

questão. Consideram o Estado como um monólito, sem fissuras, o que 

inviabilizaria possibilidades de reestruturação de suas instituições em 

decorrência dos interesses divergentes em seu corpo. É nesse contexto que 

se enquadra a ação dos movimentos sociais e dos coletivos que ao lutarem 

pela ampliação da participação social e dos espaços de participação, 

repercutem na reestruturação das ações de planejamento urbano no Brasil. 

 Não podemos desprezar o componente político que influencia o 

processo das atividades de planejamento. Fazer isso enfatizaria a postura 

técnica nas atividades de planejamento urbano, supervalorizando a técnica, 

o saber formal, o que fortaleceria ainda mais o direcionamento das ações 

por corpos técnicos especializados, enfraquecendo a dimensão política e 

democrática que deve estar presente no andamento das etapas e ações da 

atividade.  

 Como explicitado no projeto inicial de pesquisa, o objeto de investigação 

desta pesquisa constitui-se na observação e análise dos processos 

participativos da sociedade local na revisão do Plano Diretor de Viçosa/MG. 

É importante salientar as diferenças presentes nos dois processos de 

revisão do Plano Diretor em Viçosa no que se relaciona à produção de 

planos diretores no Brasil. Diferentemente de outros contextos,  no qual era 

prática corriqueira das administrações municipais encomendarem planos 

diretores já prontos, elaborados por escritórios e assessores urbanistas 
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(SOUZA (2010), VILLAÇA (2010)), a partir da Constituição de 1988 que 

coloca em seu texto, especificadamente nos artigos 182 e 183, parâmetros 

para a elaboração das políticas urbanas, como a participação social. Desse 

modo, abre-se precedentes para a reformulação das ações do Estado para 

empreender processos de participação social para a elaboração e ou revisão 

dos Planos Diretores. E a análise de caso relatada nessa pesquisa se inclui 

nesse contexto. 

 Primeiramente, a pesquisa se pautaria na análise do processo ocorrido 

no período 2006/2008, porém, ao pesquisarmos informações do Poder 

Público local no sítio da Prefeitura de Viçosa tivemos acesso à informação 

de que se iniciaria outro processo de revisão do seu Plano Diretor em 

2014/2015. Assim, o objetivo da pesquisa se estende ao estudo desse novo 

processo, analisando a ação dos agentes envolvidos, bem como a 

espacialidade dessas ações; o Poder Público local, técnicos encarregados 

pelas ações de planejamento, ações de representantes da Universidade 

Federal de Viçosa, os discursos veiculados pelos agentes e a participação 

social.  

Consideramos pertinente mencionar as diferenças e continuidades nos 

presentes nos dois processos de revisão do Plano Diretor em Viçosa, as 

diferenças se referem ao contexto político que legitima cada processo, 

enquanto no primeiro momento a necessidade maior que justificou o 

empreendimento do processo era o enquadramento da administração 

municipal local às determinações impostas pelo Ministério das Cidades a 

nível federal, o segundo processo teve para o seu início, determinações 

políticas mais concernentes à dinâmica local viçosense, mesmo havendo 

ainda a necessidade de enquadramento às determinações federais vigentes.  

O município de Viçosa se localiza no estado de Minas Gerais, mais 

precisamente, na região da Zona da Mata Mineira (mapa 1). Se constitui 

como uma cidade média local e por causa da presença da Universidade 

Federal de Viçosa e de outras instituições de ensino supeior que vieram a 

ser construídas e inauguradas na cidade fez com que Viçosa se tornasse 

uma cidade universitária, tópico que será analisado na pesquisa. 
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Mapa 1 – Localização de Viçosa/MG 

 

 

Para a realização da pesquisa, pensamos num capítulo 1 com uma 

abordagem do que seriam políticas públicas urbanas; num capítulo 2 em que 

apresentaremos Viçosa e analisaremos o processo de produção do seu 

espaço urbano e a contribuição dos principais agentes sócio-espaciais; no 

capítulo 3 realizaremos uma reconstituição do processo de formação da 

estrutura de planejamento urbano em Viçosa; no capítulo 4, analisaremos 

como se efetivou as ações desenvolvidas pelo Poder Público local para 

empreender a participação social na revisão do Plano Diretor de Viçosa nos 

dois períodos, em 2006/2007 e em 2014/2015 e por fim, as Considerações 

Finais. 
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*** 

 

CAPÍTULO 1  

SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS: A CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA   

   

 A ênfase dada nessa parte da pesquisa ao analisar a produção 

acadêmica sobre a temática das Políticas Públicas na área das Ciências 

Sociais, mais precisamente na Ciência Política, se deu pela razão que é 

nesse campo disciplinar que houve esforços de construção de modelos 

analíticos com objetivos de compreender a ação do Estado e suas políticas, 

desde a institucionalização das Políticas Públicas como sua subárea nos 

anos de 1930.  

Na atualidade, a preocupação em construir modelos analíticos ainda 

persiste na área de Políticas Públicas e, com as transformações ocorridas no 

interior desse campo do conhecimento e também na sociedade, gerou 

deslocamentos dos focos nas análises, como exemplo, o destaque de outros 

momentos da produção das políticas públicas, as configurações de atores 

envolvidos e o questionamento da racionalidade.  Como analisa Marques 

(2013, p. 25): 

[...] muitos deslocamentos ocorreram ao longo dos últimos 
cinquenta anos nessa literatura, reduzindo a importância da 
racionalidade e do próprio processo de decisão na formulação 
de políticas, trazendo para o centro das análises outros 
momentos do ciclo de produção de políticas, como a formação 
da agenda e sua implementação. Essas mudanças de enfoque 
destacaram ainda crescentemente o papel das agências 
estatais, burocracias e instituições, por vezes de forma isolada, 
ou às vezes em configuração de atores em interação, assim 
como o papel das ideias e valores na produção das políticas 
públicas. Entretanto, se pudesse destacar um único elemento 
que sumarize esses deslocamentos, este seria a crescente 
politização do processo de produção de políticas, entendidas 
cada vez mais como processos complexos, atravessadas por 
diversas dinâmicas de poder [...].  

 

 Nas demais disciplinas, mesmo que a análise de Políticas Públicas 

constitua como campo importante de seus estudos, a preocupação é teorizar 
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sobre as diferentes dimensões desse campo do conhecimento. Luft (2011, 

p.24) realiza sua análise abordando a dimensão jurídica que perpassa essa 

área do conhecimento. Para a autora: 

[...] é equivocado adotar uma postura reducionista de equiparar 
políticas públicas a normas jurídicas, a ato administrativo 
(discricionário) ou a processo administrativo, assim como 
inseri-las apenas no âmbito de competência do Estado. 
Entretanto, a despeito de não serem considerados 
equivalentes, norma, atos e procedimentos administrativos são 
elementos que as integram. 

 

 É preciso, nesse momento, conceituar nosso entendimento de Políticas 

Públicas, noção essa que perpassará a condução da pesquisa. Diante das 

várias definições, partimos da ideia de que se trata do conjunto de ações 

implementadas pelo Estado e pelas autoridades governamentais em um 

sentido amplo. Segundo Marques (2013), trata-se do estudo do Estado em 

ação e, portanto, estudar Políticas Públicas é analisar o porquê e como o 

Estado age e como age, dadas as condições que o cercam (MARQUES, 

2013, p. 24). 

 De acordo com Marques (2013) o início da trajetória da pesquisa na 

temática foi marcado por certa indistinção, das contribuições da 

administração pública com aquelas propriamente advindas da Ciência 

Política. Os primeiros trabalhos da temática apresentavam uma 

superposição de preocupações operacionais e normativas com outras de 

natureza analítica. Esse fato diferenciava a abordagem da administração 

pública, que tinha em seus estudos um viés centrado na preocupação 

operacional e propositivo, tendo por objetivo sugerir formas para se melhorar 

o funcionamento das políticas e do aparato estatal. Enquanto o viés 

analítico, marca de forma mais clara a contribuição da Ciência Política, 

dedicada a compreender e analisar as políticas do Estado. Segundo 

Marques (2013, p.25): 

Além disso, quando questões operacionais estão no centro das 
preocupações, de uma forma geral, os problemas enfrentados 
pelas políticas são pensados como processos eminentemente 
técnicos a serem resolvidos tecnicamente, enquanto um olhar 
analítico tende a considerar os mesmos processos como 
complexos, plenos de conflitos e gerados por vários centros de 
dinâmica.  
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 Estudar a origem e a ontologia de uma área do conhecimento é 

importante para compreender seus desdobramentos, sua trajetória e suas 

perspectivas. A área de pesquisa em Políticas Públicas, como um campo de 

conhecimento, surge nos Estados Unidos e segundo Souza (2006), 

aconteceu de forma diferenciada da vertente europeia que se concentrava 

mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos 

governos. De acordo com o autor: 

Assim, na Europa, a área de política pública vai surgir como um 
desdobramento dos trabalhos baseados em teorias explicativas 
sobre o papel do Estado e de uma das mais importantes 
instituições do Estado – o governo –, produtor, por excelência, 
de políticas públicas. Nos Estados Unidos, ao contrário, a área 
surge no mundo acadêmico sem estabelecer relações com as 
bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para 

a ênfase nos estudos sobre a ação dos governos (SOUZA, 
2006, p.22). 

 

 O pressuposto analítico que regeu a constituição e a consolidação dos 

estudos sobre Políticas Públicas é o de que, em democracias estáveis, as 

ações do governo e suas omissões são passíveis de serem formuladas 

cientificamente e analisadas por pesquisadores independentes. Segundo 

Souza (idem), a trajetória da disciplina, que nasce como subárea da Ciência 

Política, abre o terceiro grande caminho trilhado pela Ciência Política norte-

americana no que se refere ao estudo do mundo público. O primeiro, 

seguindo a tradição de Madison (1737-1809), cético da natureza humana, 

centraliza o estudo das instituições, consideradas fundamentais para limitar 

a tirania e as paixões inerentes à natureza humana. O segundo caminho 

seguiu a tradição de Thomas Paine (1737-1809) e Tocqueville (1805-1859), 

que viam, nas organizações locais, a virtude cívica para promover o bom 

governo. O terceiro caminho foi o das Políticas Públicas como um ramo da 

Ciência Política para entender como e por que os governos optam por 

determinadas ações. 

 Reconstruindo a trajetória da consolidação dos estudos na temática das 

Políticas Públicas no Brasil, Hochman et al. (2007) e Marques (2013) 

apontam que nas Ciências Sociais o estudo do Estado sempre esteve no 

centro das preocupações das análises sobre o País. Até o início da década 
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de 1980, a agenda da pesquisa sobre o Estado no quadro das Ciências 

Sociais no Brasil esteve focada principalmente na análise de suas 

macrocaracterísticas e de seu papel no desenvolvimento do País, na 

instauração de uma ordem política moderna e de um capitalismo de base 

nacional, mesmo que com características de um capitalismo periférico.  

 Os autores citam análises de pesquisadores que se tornaram clássicas 

nesse campo, como Oliveira Viana, Vítor Nunes Leal e Raimundo Faoro, 

Luciano Martins, Bresser Pereira e Fernando Henrique Cardoso, que 

evidenciam a agenda de pesquisas em que o estudo do funcionamento do 

aparelho estatal estava orientado a interpretar suas bases sociais e sua 

interface com o sistema político, dando pouca visibilidade às características 

das políticas desenvolvidas.  

 Nessa mesma direção de análise, Marques e Farias (2013, p.07), 

afirmam que: 

Em termos substantivos, a maior parte dos estudos sobre 
políticas públicas no Brasil até os anos de 1980, se dedicou a 
análises macrossociológicas sobre o Estado e a respeito dos 
efeitos de suas políticas sobre diversos aspectos da sociedade 
brasileira, como a formação da nação, o desenvolvimento 
econômico, a constituição da cidadania, a formação das 
classes sociais, entre outros. Contraditoriamente, embora o 
Estado brasileiro tenha sempre sido discutido e citado 
intensamente, os detalhes de suas ações, assim como os 
elementos e processos que impulsionavam seu funcionamento, 
permaneceram muito pouco tematizados pela literatura. 
 

 O paradigma teórico que orientava os estudos das ações do Estado, 

assim como as dimensões explicativas das análises, era de natureza 

macrossociológica e fortemente influenciado pelo marxismo e por 

orientações estruturalistas (HOCHMAN, et al. 2007, p.13). 

 O final da década de 1970 e a década de 1980 foi o período em que se 

efetivou o início dos estudos de Políticas Públicas no País, com a publicação 

de trabalhos prolíficos sobre a formação das policies1, que passaram a ser 

entendidas como objeto de análises. Diversos trabalhos uniram esforços 

com o intuito de investigar de forma minuciosa as Políticas Públicas, 

                                                 
1
 Na literatura inglesa sobre a temática de Política Pública há a utilização do termo policies  

para se referir às políticas públicas e o termo politcs refere-se à política, às ações políticas que 
envolvem decisões coletivas. 
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especialmente as políticas sociais, examinando os desenhos das políticas e 

suas relações com a cidadania, cultura política e os padrões de 

financiamento estatal.  

 Como analisa Hochman (2007), nesse contexto, o quadro político 

herdado do período Vargas (1930-1945) e dos governos militares nas mais 

diferentes áreas – como industrialização e desenvolvimento, saúde, 

previdência, habitação, planejamento urbano, entre outras – passaram a 

figurar como objeto de estudos dos cientistas sociais, com objetivos ao 

mesmo tempo políticos e acadêmicos. 

 Nesse período, realizaram-se análises que não se pautaram na 

investigação das características gerais das Políticas Públicas brasileiras, 

como também trouxeram para o foco de seus estudos a atuação dos atores, 

interesses e processos relativos às políticas setoriais, o que permitiu a 

construção de um corpo substancial sobre o modelo brasileiro de produção 

de Políticas Públicas. 

 Sobre a produção acadêmica do final dos anos 1970 e 1980, os autores 

argumentam que os estudiosos centraram suas análises na interpretação 

sobre as especificidades do Estado brasileiro, principalmente nas suas 

bases sociais e nos seus fundamentos doutrinários. Segundo Hochman (et 

al, 2007, p.15): 

Assim, análises que investigaram a natureza da ação social do 
Estado no Brasil e a concepção de cidadania a ela associada, 
bem como as bases societais de seu padrão de intervenção – o 
corporativismo, a formação e o papel das burocracias, os 
movimentos sociais, os grupos de interesses – foram 
tremendamente influentes na produção acadêmica das ciências 
sociais.  
 

 Deste modo, o estudo das características das políticas sociais setoriais 

entrou para a agenda de pesquisas em Políticas Públicas, em um esforço de 

compreender o funcionamento do Estado brasileiro, pelo exame das 

características institucionais de suas políticas, tendo como variáveis 

explicativas centrais a estrutura interna do Estado, de suas bases sociais e 

seus fundamentos doutrinários. 

 Como analisa Hochman (2007), a centralidade das características 

institucionais das políticas na agenda de pesquisa da comunidade de 
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ciências sociais foi também afetada pelo contexto político do País. Nos anos 

de 1980, com o contexto da redemocratização e a preocupação em reformar 

o Estado no sentido de democratizar o acesso a serviços e à participação 

política impulsionou-se a produção de trabalhos que centraram suas 

análises no exame de políticas setoriais, não apenas para interpretá-las, 

mas, sobretudo, para propor alternativas de desenho institucional. É deste 

período uma grande quantidade de trabalhos em que promoviam a 

descentralização e a participação como modelo institucional superior para o 

enfrentamento da então dívida social do Estado brasileiro para com seus 

cidadãos. 

 Segundo Marques e Faria (2013), os anos de 1980 se constituíram 

certamente como marco inicial da produção de uma literatura nacional sobre 

a temática das Políticas Públicas, tarefa realizada a partir dos estudos 

efetuados em várias áreas do conhecimento. A principal motivação para 

esse esforço analítico estava em repensar o Brasil, seu Estado e suas ações 

no contexto da redemocratização, enfocando em especial nossos legados 

históricos e as características de nossas políticas e do nosso modelo de 

proteção social, o que permitira a construção, a partir de vários campos 

disciplinares, de importantes críticas setoriais às políticas do regime militar 

em áreas como saúde, previdência, habitação e saneamento, planejamento 

urbano, entre outras. 

 De acordo com Souza (2006), vários fatores contribuíram para a 

importância do campo de pesquisa em Políticas Públicas nas últimas 

décadas.  O primeiro fator foi a adoção por várias nações de políticas 

restritivas de gastos, principalmente nações em desenvolvimento, o que 

influenciou no desenho e na execução de suas Políticas Públicas, tanto 

econômicas quanto sociais. O segundo fator foi que essa reestruturação do 

Estado implicou na redefinição do papel dos governos, que passaram a 

substituir as políticas de cunho keynesianas do pós-guerra por políticas 

restritivas de gasto.    

 Como corolário das ações de ajuste fiscal houve a adoção, por parte dos 

governos, de orçamentos equilibrados entre receitas e despesas e a 

restrição à intervenção do Estado na economia e nas políticas sociais. Essa 
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agenda passou a ser hegemônica a partir dos anos de 1980, em especial, 

entre países que viviam longas trajetórias inflacionárias como o Brasil e 

muitos outros países da América Latina. 

 O terceiro fator está relacionado diretamente aos países em 

desenvolvimento que, a partir da década de 1980 passaram por um período 

de democratização e se viram num processo de consolidação de suas 

democracias, e que, em sua maioria, principalmente países da América 

Latina, não conseguiram formar coalizões políticas capazes de desenhar 

Políticas Públicas possíveis de impulsionar o desenvolvimento econômico e 

de promover a inclusão social de grande parte de sua população. Nesse 

contexto, ganharam destaque, no Brasil, as análises mais voltadas para as 

transformações, tais como a descentralização, as reformas de políticas 

específicas, o poder local, a emergência de novos formatos de participação 

política (HOCHMAN, et al. 2007). 

 A incapacidade dos países latino-americanos de formarem Políticas 

Públicas para equalizar seus problemas sociais constitui-se um desafio, e 

como pontua Souza (2006), respostas para o problema em questão não são 

fáceis ou consensuais. Elas dependem de muitos fatores externos e 

internos. No entanto, o desenho das Políticas Públicas e as regras que 

regem suas decisões, elaboração e implementação, também influenciam os 

resultados dos conflitos, inerentes às decisões sobre Política Pública. 

 Ao analisar o quadro brasileiro de produção de estudos sobre elas, 

Souza (2003) argumenta que a academia, juntamente com órgãos 

governamentais e centros de pesquisas, estes últimos com mais tradição na 

área, têm ampliado sua presença nos estudos e pesquisas sobre o assunto. 

A autora analisa os problemas e as possibilidades de avanço na área, dentro 

da perspectiva da Política Pública como subárea das Ciências Sociais. 

Como pontua, o crescimento das pesquisas sobre o tema e sua legitimação 

enquanto área do conhecimento, também pode ser considerada contribuição 

de departamentos de ciências políticas de várias universidades brasileiras 

que criaram cadeiras em Políticas Públicas. Outro ponto salutar nesse 

processo foi a criação, por parte das instituições acadêmicas, de congressos 
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e eventos visando promover, fomentar e socializar a discussão empreendida 

no interior das Ciências Sociais pelos pesquisadores atuantes na área. 

 Em relação aos problemas apontados, Souza (2003) argumenta que 

paulatinamente estão sendo superados pela acumulação do conhecimento 

na área. Melo (1999) argumenta que o que se busca não é uma acumulação 

linear do conhecimento, mas a construção de um programa de pesquisas, 

envolvendo a comunidade de pesquisadores, e objetivando a socialização 

das pesquisas e o conhecimento dos estudos de outros pesquisadores. Para 

Souza (2003), essa questão é um dos problemas cuja solução mais tem 

avançado nos últimos tempos, com a constituição de fóruns específicos 

sobre Políticas Públicas em espaços acadêmicos como a Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs) e a 

Associação Brasileiras de Ciência Política (ABCP), assim como pela criação 

de periódicos nacionais e internacionais que permitem aos pesquisadores o 

conhecimento da produção dos seus pares. 

 O segundo problema elencado por Melo (1999), decorre de um fato 

oposto ao primeiro problema, ou seja, existe abundância de estudos 

setoriais, em especial estudos de casos, dotando a área de uma 

diversificação de objetos empíricos que se expandem horizontalmente, sem 

um fortalecimento vertical da produção, especificamente o analítico. Neste 

sentido, Souza (2003, p. 16) reforça: 

Aliado ao excesso de produção de estudos setoriais pode 
acrescentar ainda que, sendo a área de política pública 
subdividida em várias subáreas, esses estudos focalizam, em 
geral, aspectos determinados de uma política pública. Isto 
porque a disciplina abarca, no mínimo, análises sobre a 
identificação do problema que vai ou não se transformar em 
uma política pública, ou seja, a definição da agenda (agenda 
setting), a formulação da própria política, sua legitimação, 

gestão, implementação e avaliação. Assim, a existência de 
muitos estudos setoriais, que transitam por várias áreas do 
conhecimento e não apenas pela ciência política, aliado às 
subáreas nas quais a análise de políticas públicas se desdobra, 
é da essência mesma da disciplina. Em síntese, o problema do 
crescimento horizontal excessivo versus a falta de 
fortalecimento vertical decorre do crescimento da própria 
disciplina no Brasil, pois ela assumiu uma formação que mais 
gira em torno de áreas temáticas do que de grupos de 
pesquisa.   

 



26 

 

 Analisando a área temática de Políticas Públicas, Marques e Faria 

(2013) argumentam que ela é interdisciplinar por natureza, o que tem lhe 

conferido ao mesmo tempo grande pujança e riscos de fragmentação, dada 

a dificuldade da construção de patamares teóricos comuns de discussão 

(MARQUES, FARIA; 2013, p.07). 

  

1.1 – Visão geral sobre políticas públicas e tendências teóricas para a 

análise 

 Segundo Rodrigues (2011) a atividade política perpassa as Políticas 

Públicas e na era moderna, diferentemente da era clássica grega em que 

política se referia à arte, seu sentido está relacionado à ciência do Estado ou 

ciência política. Na concepção moderna da palavra, política refere-se ao 

conjunto de atividades que, de algum modo, referencia o Estado e como tal, 

está vinculado ao poder.  

 No contexto das Políticas Públicas, podemos compreender por política o 

conjunto de procedimentos que expressam relações de poder e que se 

orienta à resolução de conflitos no que se refere aos bens públicos. A 

política é uma das formas de resolver os conflitos, junto com a 

coerção/repressão. Porém, a política fornece a possibilidade de resolução de 

conflitos de interesses de forma pacífica. A ação política tem como 

características principais a ação coletiva (baseada na diversidade de 

perspectivas sobre fins e meios), a necessidade de aceitação da decisão 

alcançada e o caráter impositivo da decisão coletiva (enforcement of the 

law). 

 Assim, Políticas Públicas resultam das atividades políticas, necessitam 

de várias ações estratégicas destinadas a implementar os objetivos 

desejados e, por isso, envolvem mais de uma decisão política. Uma de suas 

características principais é que Políticas Públicas constituem-se de decisões 

e ações que estão revestidas da autoridade soberana do poder público. 

Estas dimensões acontecem simultânea e permanentemente, estão 

entrelaçadas, inter-relacionadas e são interdependentes, influenciando-se de 

forma mútua (MELLO-THÉRY; 2011, p.12). 
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 De acordo com Rua (1998) as políticas públicas (chamadas na literatura 

inglesa por policies) são resultantes das atividades políticas (politcs) e 

compreendem o conjunto das decisões e ações relativas à alocação 

imperativa de valores. Além disso, a dimensão pública das Políticas Públicas 

é dada não pelo tamanho do agregado social sobre o qual incidem, mas pelo 

seu caráter imperativo. Desse modo, uma das características principais é o 

fato de que são decisões e ações revestidas da autoridade soberana do 

poder público. Portanto, como analisa Rodrigues (2011, p.18), é o Estado 

que detém o poder e a autoridade para fazer valer, para toda a população 

que vive num território delimitado, as políticas que se processam de diversos 

interesses e demandas sociais. 

 As Políticas Públicas podem ser originadas a partir de demandas que 

emanam da sociedade (inputs), mas também podem decorrer de demandas 

administrativas (withinputs), isto é, são geradas pela própria burocracia. As 

demandas podem ser, por exemplo, reivindicações de bens e serviços, como 

saúde, educação, habitação, transportes, segurança pública, previdência 

social. Podem ser ainda, demandas de participação no sistema político, 

como reconhecimento do direito de voto dos analfabetos, voto das mulheres 

(inputs), bem como de demandas por regulação como controle ou 

aperfeiçoamento de processos sociais e econômicos; combate à corrupção, 

defesa do meio ambiente, concessão de serviços públicos. 

 As Políticas Públicas são desenhadas por atores políticos que, ao 

exercerem suas funções, mobilizam os recursos necessários para realizá-

las. Os atores políticos podem ser individuais ou coletivos e públicos ou 

privados. 

 Quando falamos da atuação do Estado e na prerrogativa do poder 

público, temos que considerar que as ações efetuadas por esse ator tão 

importante no ordenamento social, territorial e econômico, são 

desempenhadas pelas instituições e órgãos que o compõem e pelos 

indivíduos que direcionam as ações dentro destes, e que compõem o 

governo, um dos principais atores no quadro das políticas públicas. 

 Segundo Rodrigues (2011, p.19): 

Por governo entendemos o conjunto de indivíduos que 
orientam os rumos da sociedade, pois ocupam posições na 
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cúpula do Estado. Quem está no governo sempre exerce poder 
político, seja porque chegou lá por meio da eleição ou pelo uso 
da força.  

 

 Como ressalta Rodrigues (2011), os indivíduos que compõem o governo 

participam do processo decisório da construção das Políticas Públicas que 

se pretende implementar. E nesse processo, possuem o poder de escolher 

entre as diversas alternativas de políticas para atingir os objetivos ou metas 

específicos, adequando os meios disponíveis aos fins desejados. Para 

atender às demandas e interesses sociais, agem por intermédio de sistemas 

complexos de tomada de decisões que se dividem em estágios: definição de 

agenda, formulação, implementação e avaliação do programa, além da 

decisão sobre o futuro da política ou do programa. 

 A esfera governamental constitui, segundo Rodrigues (2011), os atores 

públicos que possuem de fato o poder de decidir Políticas Públicas, estão 

envolvidos diretamente no processo de produção e execução delas. Nessa 

classificação de atores se enquadram os gestores públicos, os juízes, os 

parlamentares, os burocratas, os políticos (membros do Executivo), além 

das organizações e instituições de governo e internacionais. 

 Com relação aos burocratas, o esperado é de que ocupem cargos por 

mérito (acesso por concursos públicos) ou porque são detentores de algum 

conhecimento especializado. Em suas posições controlam recursos 

importantes para a construção de Políticas Públicas, sejam informações e/ou 

autoridade. Desse segmento, são os gestores de Políticas Públicas os 

atores que têm papel importante no processo decisório das políticas de 

governo nos seus diferentes níveis (federal, estadual e municipal), pois 

participam de todo o processo de formulação e avaliação das políticas. 

 A implementação de Políticas Públicas está concentrada nas mãos de 

gestores e daqueles que fazem seu acompanhamento, monitoramento ou 

controle interno. Porém, nessa etapa do processo (implementação), 

indivíduos de natureza privada podem também realizar relevantes tarefas 

para fazer com que dada política seja implementada.  

 Há também os atores que atuam nesse processo decisório, são aqueles 

que possuem poder para influenciar na formatação de Políticas Públicas 
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quando pressionam o governo a adotar determinadas ações. Exemplos de 

atores privados são os consumidores, os empresários, os trabalhadores, as 

corporações nacionais e internacionais, os servidores públicos, as centrais 

sindicais, a mídia, as entidades do terceiro setor, além das organizações 

não-governamentais, entre outros. 

 Analisando a atuação dos atores privados, Rua (1998) cita que os 

empresários são dotados de grande capacidade de influenciar no processo 

decisório e na efetivação de Políticas Públicas, já que são capazes de afetar 

a economia do País: controlam as atividades de produção, parcelas do 

mercado e oferta de empregos. Os empresários podem se manifestar como 

atores individuais isolados ou como atores coletivos2. 

 Outros atores de grande importância no processo político são os 

agentes internacionais. Podem ser agentes financeiros como o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, cuja importância diz 

respeito a questões econômicas. Um exemplo da influência desses 

organismos internacionais podemos citar o caso das determinações deles na 

adoção pelos países latino-americanos das premissas neoliberais que 

passaram a impactar de forma marcante as políticas sociais encampadas 

nessas nações. 

 Finalmente, embora não atue de forma direta, não se pode menosprezar 

o papel da mídia, principalmente os jornais e a mídia televisiva são 

importantes agentes formadores de opinião e possuem a capacidade de 

mobilizar a ação de outros atores, mas nos últimos anos essa mobilização 

também tem se dado a partir da internet e das redes sociais. Tais meios 

possuem o poder de formar a agenda de demandas públicas, de chamar a 

atenção do público para problemas diversos, de mobilizar a indignação 

popular, enfim, de influir sobre as opiniões e valores da massa popular. 

Nesse caso, podemos exemplificar a importância que as novas mídias 

informacionais e as redes sociais tiveram na mobilização popular das 
                                                 

2
  Nesse caso, os empresários mobilizam seus lobbies para encaminhar demandas e 

pressionar os atores públicos, mas não são apenas os empresários que constituem esses 
grupos de pressão. Os grupos de pressão podem ser regionais (Frente de Prefeitos, 
Governadores do Nordeste); podem ser setoriais (produtores de calçados, indústrias 
automotivas, indústrias têxteis); podem ainda ser grupos de pressão formados por 
movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, grupos que lutam 
por direitos das minorias sociais como LGBT’s e institucionais como as igrejas e as ONG’s. 
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manifestações de junho de 2013 que aconteceram em várias cidades do 

Brasil. 

  

1.1.1 – Modelos de formulação e análise das Políticas Públicas 

 Dentro do campo específico da Política Pública, alguns modelos 

explicativos foram desenvolvidos para se compreender melhor a atuação do 

governo, como e porquê o governo faz ou deixa de fazer alguma ação em 

relação a determinado problema são fatores importantes para a análise das 

Políticas Públicas, já que, essas ao serem elaboradas e efetivadas serão 

importantes, pois influenciam a vida e o cotidiano dos cidadãos. Esse estudo 

é importante não apenas para a compreensão da sociedade em que 

vivemos, mas também para analisarmos as causas e consequências das 

decisões públicas. 

 Muitos modelos teóricos de análise de Políticas Públicas foram 

desenvolvidos e o mapeamento dos principais é importante para 

analisarmos como se processou no interior desse campo disciplinar a 

consideração do fato político e a transformação da trajetória das primeiras 

análises sobre a temática. 

  

1.1.1.1- Modelo marxista 

 Como aponta Rodrigues (2011, p. 29), o debate tão importante para a 

análise de Políticas Públicas, quem decide Políticas Públicas, de que 

maneira e por qual motivo determinadas decisões são tomadas e como tais 

são convertidas em ação pública iniciou no período anterior ao da 

constituição das Políticas Públicas como área de conhecimento específico. 

Segundo pontua a autora, esse debate foi inaugurado na obra de Karl Marx 

(1818-1883), em 1846, quando escreveu sobre o suicídio. Nesse texto, Marx 

aborda a temática das Políticas Públicas, especificamente as sociais, ao 

referir-se às instituições como instrumentos importantes de transformação 

social e efetivação dos direitos e de cidadania.  

 Posteriormente, em 1848, com o lançamento do Manifesto Comunista, 

Marx e Engels analisam a luta de classes e pregam a união dos operários do 

mundo inteiro para juntos, implementarem o projeto político de apropriação 
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coletiva dos meios de produção e alcançarem a emancipação.  As ideias 

defendidas por Marx e Engels objetivavam atingir pela raiz o funcionamento 

do modo de produção e acumulação capitalista, fonte de exploração e 

alienação do homem. E a classe considerada pelos autores como a 

responsável por essa mudança radical seria a classe operária, nessa ótica, o 

partido organizado pelos operários seria o ator ou a instituição política que 

faria a diferença no processo de transformação social, pela reorientação das 

políticas do Estado.  

 Em 1849, quando retorna à Alemanha, trabalhando no jornal Nova 

Gazeta Renana, Marx faz uso desse canal como instrumento de 

transformação social para defender a aliança entre o proletariado, os 

campesinos e a burguesia que visaria acabar de liquidar os resquícios do 

Antigo Regime, ainda vigente na Alemanha. Na análise de Rodrigues (2011, 

p.32): 

Ao focalizar o partido da classe operária, a coalizão entre 
proletários, campesinos e burgueses, ou mesmo as instituições 
sociais como fontes de transformação da sociedade, Marx e 
Engels desvelam a complexidade do desafio metodológico de 
imaginarmos quem será o ator mais qualificado para tomar as 
melhores decisões públicas (de Estado) em determinada 
sociedade, como se decide e o que deve ser decidido.  

 

 No modelo marxista, o diagnóstico é de que as instituições políticas e 

sociais constituem o meio para alcançar a emancipação econômica da 

classe operária. Segundo apontam Gurgel e Ribeiro (2011) os estudos 

marxistas sobre políticas públicas derivam dos estudos de Gramsci, 

Althusser e Poulantzas sobre a análise do Estado. A partir da interpretação 

da função e do papel desempenhado pelo Estado, de acordo com as forças 

que encerram em suas instituições, seria possível analisar as políticas 

adotadas. Em Gramsci, os autores recorrem ao conceito de hegemonia e ao 

significado político que o conceito encerra, o teor político da prática 

hegemônica, fazendo a hegemonia se identificar com a capacidade de ser 

dirigente (p.03). Outro termo utilizado por Gurgel e Ribeiro (op.cit) para 

analisar a ação do Estado em suas políticas públicas, sob o enfoque 

marxista, foi o conceito gramsiniano de revolução passiva que, distinta da 

ação hegemônica, a revolução passiva seria talvez o seu oposto porque não 
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é o resultado da ação dirigente, mas uma revolução sem revolução com o 

intuito de manter a dominação de uma classe. 

 Outra contribuição para a vertente da pesquisa marxista sobre as 

políticas públicas no trabalho de Gurgel e Ribeiro é dada pelas análises de 

Althusser, principalmente as notas sobre os Aparelhos ideológicos de 

Estado, no qual analisa que a hegemonia do Estado se dá tanto pela 

repressão quanto pelo consenso. Assim, poderíamos analisar as políticas 

públicas sociais enquanto um instrumento do consenso ou um resultado de 

revolução passiva. 

 Ainda segundo Gurgel e Ribeiro (2011, p.04) essa discussão nos remete 

a Poulantzas e sua concepção de um Estado que condensaria as relações 

de classe e que nessa condensação viveria também no seu interior as 

condições típicas da sociedade capitalista e as lutas de classe. Como 

analisa os autores, o diálogo do marxismo com as políticas públicas tem 

como pano de fundo a política, portanto a luta pelo poder e por seu 

exercício. Ele pretende contribuir para a compreensão do que vêm de fato a 

ser políticas públicas, do ponto de vista da dominação e da direção de 

classe, e em que condições essas políticas podem ser, no processo, uma 

arena, e no resultado um instrumento capaz de concorrer ou não a favor das 

transformações que motivam o marxismo (GURGEL, RIBEIRO, op. cit). 

 

1.1.1.2 – Behaviorismo, elitismo, sistemas e decisão 

 O início da constituição da preocupação com a sistematização da 

análise das políticas é considerado a partir do trabalho do cientista político 

norte-americano Harold Lasswell (1902-1978), na área que envolvia estudos 

sobre a mídia e as comunicações entre os anos de 1930 e 1970. Lasswell 

defendia uma interpretação elitista da política baseada na forma pela qual as 

massas seguiam as lideranças, tendo inclusive desenvolvido conexões entre 

a psicologia e a questão da liderança política.  

Segundo Marques (2013, p.25), partindo da sua máxima, que a política 

se referia a “quem obtém o que, quando e como”, a análise de Lasswell se 

situava inteiramente no behaviorismo, considerando que os elementos 

relevantes a serem analisados se baseavam no comportamento dos 
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indivíduos. No bojo dessa concepção, o autor articulou a constituição de 

uma análise científica do governo no que denominou de policy analysis. De 

acordo com Marques, no centro da formulação de tal ciência do governo 

estava a busca de compreensão dos efeitos dos contextos sociais e políticos 

que cercam as políticas, assim como a centralidade da racionalidade nos 

processos de decisão. A racionalidade na política era considerada como 

sinótica, que permite acessar o todo de forma resumida, mas abrangente. A 

decisão, organizada a partir de tal racionalidade, era tida como a mais 

relevante etapa do processo de produção de políticas públicas. 

 Segundo Souza (2003), a análise proposta pelos precursores era 

caracterizada pelo o que a literatura na área chama de primeira geração, em 

que os estudos concentravam suas análises nos fracassos das Políticas 

Públicas, pouco preocupados com as questões políticas e fortemente 

assentados no pressuposto de que a formulação e implementação de 

Políticas Públicas eram processos exclusivamente racionais e lineares, o 

que os desvinculava dos processos políticos, e essa era uma das 

abordagens que esse campo do conhecimento deveria superar. 

 Rodrigues (2011, p.33) classifica os estudos de Lasswell no modelo 

teórico do elitismo e também parte da análise de sua máxima para 

evidenciar um conjunto de elementos que ao se ver são relevantes. O 

primeiro refere-se a quem obtém o quê? (quais grupos/atores sociais, 

econômicos, políticos, militares, religiosos) tem poder para influenciar os 

decisores de Políticas Públicas, ou mesmo decidi-las, para obter o que se 

quer (dinheiro, vantagens, privilégios, direitos?). 

  Segundo a autora, no primeiro capítulo de seu livro Politcs: Who Gets 

Whats, When, How (1936), intitulado “Elites”, Lasswell (apud Rodrigues, 

2011, p.33) responde a essa questão ao afirmar que: 

[...] o estudo da política é o estudo da influência daqueles que a 
exercem [...]. Os que têm influência são aqueles que tomam a 
maior parte daquilo que se pode tomar [...]. Aqueles que obtêm 
a maior parte são elites, o resto é massa.  

 

 Desse modo, Laswell concebe o poder político como a capacidade que a 

elite tem para produzir efeitos intencionais em outras pessoas. Essa 

capacidade se expressa, inclusive, na forma como a elite faz uso dos meios 
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de comunicação (simbólicos e de manipulação) disponíveis, com o objetivo 

de influenciar o comportamento do outro.  

Souza (2006) argumenta que o enfoque elitista proposto por Laswell 

ganha fôlego na década de 1950, quando o sociólogo norte-americano 

Charles Wright Mills (1916-1962) lança sua obra A elite do poder (1956). Em 

seu livro Mills substitui a ideia de classe dominante pela de elite de poder e 

esclarece que a referência à elite como um bloco monolítico é enganosa, 

pois ela se compõe não apenas por aqueles que ocupam posições 

relevantes na economia, mas também na política e no exército. Para Mills a 

elite se sobressaia à massa, não apenas porque a união de seus membros 

(capitalistas, políticos e militares) é sua maior força de poder, mas 

principalmente porque sua capacidade de formar coalizão, em momentos de 

crise ou na convergência de interesses, lhe dá poder para influenciar as 

decisões da cúpula. 

 Outra contribuição importante e fundadora dos estudos de Políticas 

Públicas diz respeito aos trabalhos de Hebert Simon (1916-2001) no campo 

da teoria das organizações. A contribuição de Simon fundou um 

entendimento comportamentalista da escolha diferente da que prevalecia na 

época, com base em situações sinópticas. Foi o primeiro cientista a focalizar 

seus estudos sobre os decisores de Políticas Públicas (policy-makers), 

elenca alguns dos problemas que os decisores enfrentam ao desenhar as 

políticas. Entre esses problemas estaria a carência de informação precisa, 

tempo para a tomada de decisões e a permeabilidade entre os interesses 

privados e públicos, mostrando que a racionalidade dos decisores sempre 

seria limitada.  

 Mas como argumentam Souza (2006) e Rodrigues (2011), segundo 

Simon, a racionalidade poderia ser maximizada até um ponto satisfatório 

pela criação de estruturas (conjunto de regras administrativas e incentivos 

políticos) que maximizasse a previsibilidade do comportamento dos 

decisores e os impedisse que tais agentes pudessem praticar políticas em 

benefício próprio. 
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1.1.1.3 – Incrementalismo 

 O enfoque incrementalista da política pública foi desenvolvida por 

Lindblom (1979), Caiden e Wildavisky (1980) e Wildavisky (1992). Segundo 

analisa Souza (2006), os autores dessa visão, baseados em dados e 

pesquisas empíricas, argumentaram que os recursos governamentais para 

um programa, órgão de dada Política Pública não partem do zero e sim de 

decisões marginais e incrementais que desconsideram mudanças políticas 

ou mudanças substanciais nos programas públicos. Assim, as decisões dos 

governos seriam apenas incrementais e pouco substantivas. 

 Segundo pontua Rodrigues (2011), a análise de Lindblom (1979) foi 

pioneira ao inserir o estudo das Políticas Públicas na área da ciência política 

norte-americana. Em seus trabalhos passou a questionar a visão 

multidimensional da Política Pública para incluí-la no contexto das relações 

propriamente políticas, ou seja, nas relações de poder, da burocracia, dos 

partidos políticos e grupos de interesse. Para esse autor, as variáveis 

políticas transformavam as decisões tomadas a área das Políticas Públicas 

num processo contínuo e permanente, sem começo e sem fim. 

 Ao enfatizar esse posicionamento, Lindblom coloca em dúvida a 

primazia da racionalidade de Lasswell e Simon, e, para além da questão 

sobre como tornar as decisões de governos mais racionais e previsíveis, 

chama atenção para a questão de que Políticas Públicas mais eficazes são 

elaboradas e implementadas em contextos em que a imprevisibilidade 

política (ou o acaso) deve ser considerada. 

 Segundo Souza (2006), a visão incrementalista da Política Pública 

perdeu parte do seu poder explicativo com as profundas reformas ocorridas 

em vários países, provocadas pelo ajuste fiscal. Entretanto, os que ocupam 

cargos nos governos e os pesquisadores que analisam os orçamentos 

públicos conhecem bem a força do incrementalismo, que mantem intactos 

estruturas governamentais e recursos para políticas que deixaram de estar 

na agenda dos governos. Mas é do incrementalismo que vem a visão de que 

decisões tidas no passado constrangem decisões futuras e limitam a 

capacidade dos governos de adotar novas políticas públicas ou de reverter a 

direção das políticas atuais.  
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1.1.1.4 – Pluralismo 

 Na mesma vertente que insere as Políticas Públicas no contexto das 

relações políticas e de poder, se insere a análise do cientista político Robert 

Dahl (1915-2014), o precursor do pluralismo. Ele realizou um estudo de caso 

na cidade de New Haven, nos Estados Unidos, e verificou que decisões 

sobre problemas particularmente relevantes para a cidade passaram a ser 

resolvidos por grupos de interesse que prevaleceram sobre outros grupos e 

sobre antigas oligarquias. Nesse enfoque, Dahl defendida a teoria do poder 

comunitário, que não vê o Estado, na sua essência, como manifestação de 

uma única fonte de autoridade, mas sim, como uma multiplicidade de 

manifestações que advêm da sociedade organizada. 

 Esses grupos de interesse podem ser estruturados em torno de 

clivagens econômicas, étnicas e culturais, ou representando interesses 

diversos: organização comercial, sindicatos, partidos políticos, grupos 

étnicos, religiosos, minorias sociais, entendidos como o conjunto de 

indivíduos que desenvolvem e defendem uma atividade ou uma posição 

comum. 

De acordo com Rodrigues (2011, p.41) o enfoque pluralista dispõe de 

uma visão de poder muito mais abrangente que a do modelo elitista.  

 Constitui, por um lado, uma garantia do indivíduo contra o poder 

excessivo do Estado (com proteção de minorias e de direitos de 

participação) e, por outro, uma garantia do Estado contra a fragmentação 

individualista. Assim, Dahl desvia o foco da análise de Políticas Públicas da 

elite para a sociedade organizada. Ele analisa que, em ambientes favoráveis 

à participação social, grupos organizados auxiliam o governo na elaboração 

de suas ações. Nesse contexto, a Política Pública se definiria muito menos 

pela racionalidade dos seus decisores ou pelo poder da elite e mais pela 

capacidade que a sociedade civil tem de influenciar as ações do governo.  

      Essa vertente política foi aplicada na Constituição de 1988, ao adotar o 

pluralismo político, o Estado brasileiro passou a considerar a multiplicidade 

de atores que constituem a sociedade civil e instituiu a obrigatoriedade da 
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participação social na discussão sobre as políticas públicas, entretanto, essa 

não se instituiu em lei o grau da participação que deveria ser adotado. 

 

1.1.1.5 – Duas faces do poder (O que o governo faz ou não faz) 

 Esse enfoque das Políticas Públicas foi desenvolvido a partir das 

análises de Peter Bachrach e Morton Baratz em 1962, na obra Two faces of 

power, com o objetivo de criticar a posição de Robert Dahl e Herbert Simon. 

Ao enfatizarem as Políticas Públicas como processo decisório (decision 

making-process), os autores levantam dúvidas sobre o fato de ele ser 

realmente tão democrático, amplo e aberto de acordo com as premissas de 

Dahl, e tão racional, como sugeria Simon. Para Bachrach e Baratz não se 

tratava mais de pensar quais regras, medidas ou procedimentos e incentivos 

que maximizariam a racionalidade dos decisores de política (policy makers), 

mas, sim, de verificar como se realizava o processo da decisão de fato. 

 Na visão do modelo das duas faces do poder, o investigador deveria 

analisar a forma pela qual as decisões são tomadas e, de outra face, sobre o 

poder que o governo tem de prevenir uma tomada de decisão. Por isso, a 

questão que ganha relevância nesse enfoque, não se refere mais ao poder 

da elite, dos decisores ou da sociedade na produção de políticas. Trata-se 

agora de desvendar qual a ligação entre a face descoberta do poder (como 

as decisões são tomadas de fato) e sua face encoberta (a capacidade que o 

governo tem de prevenir uma tomada de decisão). Afinal, grandes questões 

simplesmente não fazem parte da agenda, por isso, o governo que não toma 

atitude pública sobre determinada questão também faz política. 

 

1.1.1.6 – Política pública determina a política 

 Segundo Rodrigues (2011), Teodor Lowi (1964), em sua obra American 

Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory, desenvolveu a 

talvez mais conhecida tipologia sobre Políticas Públicas, elaborada a partir 

da máxima: a Política Pública determina a política. Para Lowi cada Política 

Pública vai encontrar diferentes formas de apoio ou rejeição e que disputas 

em torno de sua decisão passam por arenas diferenciadas. Para analisar as 
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políticas Lowi criou um modelo das arenas de poder, de acordo com as 

coalizões de sustentação ou oposição em pauta.  

 A primeira arena é a distributiva, decisões tomadas pelo governo, que 

desconsideram a questão dos recursos limitados para sua implementação, 

gerando impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos 

grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo. A segunda arena é a 

regulatória, que é a mais visível ao público, envolvendo burocracia, políticos 

e grupos de interesse. Segundo Rodrigues (2011), as políticas regulatórias 

definem a fronteira entre quem ganha e quem perde, e sua aplicação se 

efetiva no plano da regra geral, isto é, aproximam-se dos parâmetros da lei. 

As questões referentes a essa arena de poder envolvem decisões que 

regulamentam setores econômicos e de serviços (como, por exemplo, as 

telecomunicações e a aviação civil). A terceira arena é a redistributiva, que 

atinge maior número de pessoas e impõe perdas concretas e no curto prazo 

para certos grupos sociais e estabelece ganhos incertos e futuros para 

outros; são em geral as políticas sociais universais, o sistema tributário, o 

sistema previdenciário e são as de mais difícil encaminhamento. 

  

 

1.1.1.7 – Ciclo das políticas públicas 

 Essa tipologia vê a Política Pública como um ciclo deliberativo, 

constituído por etapas ou estágios e perfazendo um processo dinâmico, de 

aprendizagem e que visa atender às demandas e interesses sociais. As 

atividades envolvidas nesse ciclo constituem-se de sistemas complexos de 

decisões e ações, tomadas por porte de autoridade legítima (ou instituições 

governamentais), de acordo com a lei. Entre essas atividades estão: a 

definição de agenda (agenda setting), formulação, implementação, 

monitoramento e avaliação. 

 

 

• Preparação da decisão política 

 A primeira atividade do governo refere-se à formulação da questão a ser 

resolvida. Nesse estágio da Política Pública, o governo decide resolver dado 
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problema e procurar alguma solução (ou alguma ação paliativa) para uma 

situação que produz privação e insatisfação. Devido ao fato de que os 

recursos disponibilizados são restritos, a capacidade dos governos de incluir 

problemas na pauta também se limita, desse modo, sempre ocorrerá 

competição sobre a definição do problema e sobre quais grupos (e ou visões 

diferentes) devem ser mobilizados para que a atuação do governo com o 

seu apoio. 

• Agenda setting 

 O segundo estágio do processo de formação das Políticas Públicas 

refere-se à formação da agenda. Nessa etapa, o problema torna-se uma 

questão política (issue), isto é, se caracteriza como um problema público, e 

as decisões sobre esse problema resultarão no desenho de políticas ou 

programas que deverão ser implementados (na etapa seguinte). A questão 

que se destaca nessa etapa é porque algumas questões ganham espaço na 

agenda política do governo e outras não. 

• Formulação 

 Nesse estágio a discussão fica em torno da criação de ações pertinentes 

para lidar com determinado problema público. Nessa etapa o governo 

desenha a Política Pública ou programa, tendo como parâmetro o problema, 

visando solucioná-lo. Nesse momento também se define seus objetivos e os 

marcos jurídico, administrativos e financeiros a priori. 

 Para a construção para a solução de um problema é necessário um 

diagnóstico (que consiste no levantamento, análise e disseminação de 

informação sobre o problema), além da identificação e desenvolvimento de 

alternativas. Quando alternativas são formuladas transformam-se em 

expectativas e é nesse momento que diversos autores se organizam para a 

constituição de coalizões (intra e extragovernamentais) de compromisso, 

negociação e decisão, que preparam o ambiente favorável para que se 

efetive a política, construindo uma consciência coletiva sobre a necessidade 

de se enfrentar o problema. 

• Implementação 

 A implementação da Política Pública refere-se à sua aplicação pela 

burocracia do governo. Essa etapa também se refere ao estágio de 
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planejamento administrativo e de recursos humanos do processo político. 

Algumas questões como disponibilidade de tempo e recursos suficientes 

para colocar as ações em práticas, objetivos claros da política, relação entre 

causa-feito/meios-fins, são presentes nessa etapa e devem ser 

equacionadas. 

 Segundo Rodrigues (2011, p. 51), para que a implementação seja feita 

de modo adequado é necessário que a política a ser implementada esteja 

baseada numa teoria que relacione a causa do problema com o efeito 

desejado. Os resultados desse estágio do processo (outcome) constituem-se 

no impacto do programa ou da política implementada. 

• Monitoramento 

 Nessa etapa realiza-se uma avaliação pontual, um monitoramento, das 

ações do governo referentes ao impacto da implementação, visando corrigir 

a interferência causada pelas próprias agências administrativas. Durante o 

processo abre-se a possibilidade de se corrigir eventuais interferências e 

alinhavar a direção da implementação, visando maximizar o desempenho 

das ações e para que estas considerem se a relação meios-fins está 

adequada e se as metas propostas têm efetividade. 

• Avaliação 

 A atividade de avaliação de resultados da política/programa concentra-

se nos resultados gerados, além de oferecer subsídios que permite analisar 

se as metas foram atingidas ou não e de orientar a tomada de decisões 

sobre o futuro dessas ações. A avaliação consiste, numa análise a posteriori 

dos resultados produzidos pelas políticas públicas. 

 

1.1.1.8 – Neoinstitucionalismo: o papel das instituições nas políticas 

públicas 

 Esse modelo de análise das Políticas Públicas enfatiza a relevância 

crucial das instituições/regras para a decisão, formulação e implementação 

de Políticas Públicas. 

 De acordo com Souza (2006), uma grande contribuição a esse debate 

foi proposta pela teoria da escolha racional pelo questionamento de dois 

mitos. O primeiro seria de que interesses individuais agregados gerariam e  
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induziria à ação coletiva e o segundo seria de que a ação coletiva produziria 

necessariamente bens coletivos (SOUZA, 2006). Concepções de Políticas 

Públicas são, numa democracia, questões de ação coletiva e de distribuição 

de bens coletivos e, na formulação da escolha racional, requerem o desenho 

de incentivos seletivos, para diminuir sua captura por grupos ou interesses 

patrimonialistas (SOUZA, 2006, p. 32). 

 Outras vertentes da teoria neoinstitucionalista, como o institucionalismo 

histórico e o estruturalista, também contribuem para o debate sobre o papel 

das instituições na modelagem das preferências dos decisores. De acordo 

com Souza (2006), para estas variantes do neoinstitucionalismo, as 

instituições moldam as definições dos decisores, mas a ação racional 

daqueles que decidem não se limita apenas ao atendimento dos seus auto-

interesses. A ação racional também depende das percepções subjetivas 

sobre alternativas, suas consequências e avaliações de seus possíveis 

efeitos. Assim, contesta-se a visão mais aceita da teoria da escolha política, 

de que o processo decisório das políticas públicas resulta de barganhas 

negociadas entre indivíduos que perseguem interesses próprios.  

 Os decisores, dentro do processo decisório, não agiriam apenas 

perseguindo seus auto-interesses, mas estariam influenciados também por 

processos institucionais de socialização, por novas ideias e por processos 

gerados pela história de cada país. Como pontua Souza (2006), os 

decisores agem e se organizam de acordo com regras e práticas 

socialmente construídas e aceitas antecipadamente. Tais visões sobre o 

processo político são relevantes para compreendermos melhor as mudanças 

nas Políticas Públicas em situações de relativa estabilidade. 

 De acordo com o modelo neoinstitucionalista, instituições são regras 

formais e informais que moldam o comportamento dos atores. As instituições 

e suas regras têm, segundo esse modelo, a capacidade de redefinir as 

alternativas políticas e mudar a posição relativa dos atores envolvidos. Como 

analisa Souza (2006, p.39): 

A contribuição do neoinstitucionalismo é importante porque a 
luta pelo poder e por seus recursos entre grupos sociais é o 
cerne da formulação de políticas públicas. Essa luta é mediada 
por instituições políticas e econômicas que levam as políticas 
públicas para certa direção e privilegiam alguns grupos em 



42 

 

detrimento de outros, embora as instituições sozinhas não 
façam todos os papéis – há também interesses, como nos diz a 
teoria da escolha racional, ideias, como enfatizam o 
institucionalismo histórico e o estrutural, e a história, como 
afirma o institucionalismo histórico.  
 

 

 Entretanto, a autora abre margem para questionarmos a validade desse 

modelo, mesmo considerando suas contribuições na análise das Políticas 

Públicas. Para a autora, como ocorre com qualquer outro modelo, é preciso 

ter clareza a respeito de quando e como utilizá-lo, pois, analisar Políticas 

Públicas significa, muitas das vezes, estudar a ação do governo, razão pela 

qual nem sempre os pressupostos neoinstitucionalistas se adaptariam à 

análise. 

 

 

1.1.1.9 – Modelo influenciado pelo “novo gerencialismo público” e pelo 

ajuste fiscal 

 

 Segundo Souza (2006, p.34), novos formatos foram introduzidos na 

formulação de políticas públicas por vários governos, a partir do que se 

convencionou denominar “novo gerencialismo público” e da política fiscal 

restritiva de gasto, tendo como objetivo principal a busca pela eficiência. 

 A ênfase neste aspecto partiu da premissa de que as políticas públicas 

estavam fortemente pautadas por visões redistributivas ou distributivas, 

esquecendo o caráter da eficiência. Nessa perspectiva analítica de política 

pública prima-se pela racionalidade e eficiência, que seria alcançada por 

novas políticas voltadas para a desregulamentação, privatização e para 

reformas no sistema social, as quais, afirma-se, poderia diminuir os riscos da 

ação coletiva.  

 Segundo Souza (2006, p. 35), o elemento da credibilidade das políticas 

públicas também ganhou relevância, isto é, a prevalência de regras pré-

anunciadas seria mais eficiente do que o poder discricionário de políticos e 

burocratas, contido nas políticas públicas. Assim, a discricionaridade, de 

acordo com essa visão seria minimizada ou eliminada, delegando poder a 

instituições bem desenhadas e “independentes” do jogo político e fora da 
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influência dos círculos eleitorais. 

 Na análise da autora (SOUZA, 2006, p.35): 

 A delegação para órgãos independentes nacionais, mas 
também internacionais, passou a ser outro elemento importante 
no desenho das políticas públicas. Mas por que os políticos 
(governantes e parlamentares) abririam mão do poder? A 
resposta estaria na credibilidade desses órgãos independentes 
devido à experiência técnica de seus membros e para que as 
regras não fossem, aqui também, submetidas às incertezas 
dos ciclos eleitorais, mantendo sua continuidade e coerência.  

 

 Concorrendo com essa vertente explicativa e sua influência nas políticas 

públicas, como analisa Souza (op. cit.), existem tentativas de vários países 

em desenvolvimento de implementar políticas públicas de caráter 

participativo. Impulsionadas tanto pelas propostas dos organismos 

multilaterais quanto por mandamentos constitucionais e pelos compromissos 

assumidos por alguns partidos políticos, várias experiências foram 

implementadas visando à inserção de grupos sociais e/ou de interesses na 

formulação e acompanhamento de políticas públicas, principalmente nas 

políticas sociais. No Brasil, pode-se destacar alguns exemplos que 

configuram como tentativas desse modelo como os diversos conselhos 

comunitários voltados para as políticas sociais, assim como o orçamento 

participativo. Para Souza (2006), fóruns decisórios como conselhos 

comunitários e orçamento participativo seriam os equivalents políticos da 

eficiência. 

 Entretanto, como ressalta Souza, apesar da aceitação de determinadas 

teses do “novo gerencialismo público” e da experimentação de delegação de 

poder para grupos sociais e/ou que representam grupos de interesse, os 

governantes continuam tomando deciões sobre situações-problemas e 

desenhando políticas públicas para enfrentá-las, mesmo que delegando 

parte de sua responsabilidade, principalmente a de implementação, para 

outras instâncias, inclusive não-governamentais. 
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1.2 – Geografia e Políticas Públicas: a contribuição da análise 

geográfica para o debate 

 A área de pesquisa em torno das questões sobre Política Pública teve 

maior impulso a partir do processo de democratização no Brasil (década de 

1980), em várias disciplinas, principalmente nas Ciências Sociais e na 

Geografia. A contribuição da Geografia para a pesquisa no campo 

multidisciplinar das Políticas Públicas reside na análise espaço-territorial 

dessas, ou seja, o reconhecimento de que as Políticas Públicas (processo, 

estratégias e ações) promovem transformações na organização do território. 

No âmbito da ciência geográfica, o conhecimento produzido a respeito 

das Políticas Públicas distingue o território como elemento norteador. Os 

geógrafos concentram-se majoritariamente no estudo daquelas que 

influenciam o espaço e que objetivam a sua própria gestão, seja urbana, 

rural, ambiental ou em suas múltiplas escalas, local, regional e nacional. 

Corrêa (1996) assegura que a gestão do território implica o controle da 

organização social, incluindo, em muitos casos, o controle de sua gênese e 

dos processos que a mantem ou a alteram. A diferenciação de áreas, a 

gestão do processo de criação de valor, de circulação e a apropriação da 

mais valia é o centro da gestão do território (MELLO-THÉRY, 2011, p.12).  

Sendo a Política Pública um conjunto de atividades que faz referência ao 

Estado, e como tal vinculada ao poder, podendo ser entendida como “um 

conjunto de procedimentos/marcos institucionais, pactos que expressam 

relações de poder e que se orienta à resolução de conflitos no que se refere 

a bens públicos”. É, portanto intencional e abrangente e terá sempre caráter 

estatal, ainda que no processo de decisão ou na execução possam estar 

envolvidos agentes privados. O Estado tem o poder de fazer valer as 

Políticas Públicas, por intermédio do seu poder e de suas instituições, numa 

base territorial delimitada e é essa ação do Estado, a adoção de Políticas 

Públicas territoriais que será objeto de análise da Geografia. Sobre a 

contribuição da análise do conhecimento geográfico sobre as Políticas 

Públicas, Serpa (2011, p.38) afirma que, 
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Certamente, se há aqui alguma especificidade do 
conhecimento geográfico relativa às políticas públicas, ela está 
na dimensão espacial que permeia a temática, fazendo pensar 
em questões como a distribuição espacial dos programas, 
planos e projetos no território nacional e as desigualdades 
regionais advindas da formulação e implementação das 
políticas públicas no Brasil. 

 De acordo com o autor, outra contribuição da Geografia na temática em 

discussão seria na questão da articulação de escalas e recortes espaciais, 

muitas vezes ignorada ou relegada a um segundo plano, quando se trata de 

Políticas Públicas que buscam articular programas com participação de 

diferentes níveis de governo no País. Segundo Serpa (2011), o problema da 

articulação de escalas e recortes na formulação/implementação de Políticas 

Públicas já aparece em discussões propostas por Santos (2014), quando ele 

afirma que o nível de intencionalidade do governo federal e sua abrangência 

de atuação não são os mesmos para os governos estaduais e municipais. 

Para ilustrar tal questão, o autor analisa os recortes espaciais considerados 

em políticas de desenvolvimento territorial no estado da Bahia, encampadas 

por programas dos Ministérios da Cultura (MINC) e do Desenvolvimento 

Agrário (MDA), e que consideraram como critérios para a regionalização a 

identidade regional. De acordo com o autor, tais medidas vem sendo 

elaboradas e implementadas “na perspectiva de valorização do componente 

territorial e das identidades regionais, buscando aproximar a sociedade civil 

das esferas de governo a partir de uma nova perspectiva de 

institucionalização da participação social na gestão de políticas públicas no 

território nacional” (SERPA, 2011, p. 42). 

A contribuição da Geografia para o estudo das políticas públicas também 

se dá pela vertente analítica de que as políticas públicas não apenas são 

implementadas no território como influenciam na dinâmica dos usos dos 

territórios, tornando-se assim, políticas espaciais. Com o objetivo de 

empreender esse estudo, a análise proposta por Gomes, Steinberger e 

Barbosa (2013) relaciona a teoria do território usado do pensamento miltoniano 

com a formulação das políticas públicas, com o intuito de ressaltar o potencial 

político dessa categoria analítica. 

A categoria território usado surge, segundo Gomes (et al., 2013), nas 
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obras de Milton Santos de forma implícita, quando este ao considerar o 

território como um dos atributos formativos do Estado-Nação defende que a 

utilização do território pela sociedade cria espaço. No decorrer dos anos, o 

autor continuou a se referir ao território do Estado-Nação, vindo, em 1994 a 

discorrer claramente sobre o uso do território. Em suas obras, Milton Santos 

postulava diferenças entre território e território usado, mostrando que o 

território são formas e o território usado seria formado de objetos e ações.  

Dentro da ciência geográfica, a abordagem do conceito de território se 

tornou polissêmica, devido às diferentes filiações teóricas dos pesquisadores. 

Mesmo assim, importa é que o uso do território se expressa na criação de 

objetos (infraestruturas) pelos agentes, nas ações e nas funções 

desempenhadas pelos mesmos (dinamismo da economia e da sociedade), nas 

técnicas utilizadas pelos agentes nas atividades econômicas (agricultura, 

indústria e serviços) e na formulação das normas (arcabouço normativo). E 

nestes sentidos as políticas públicas se relacionam diretamente com o 

território.   

Quando se considera o uso do território, é preciso reconhecer que o 

território é apropriado, majoritariamente, pelos agentes hegemônicos. Os 

agentes hegemônicos, de acordo com Rua (1998, p.04), usam do poder que 

possuem para influenciar as ações do Estado. 

Segundo Gomes (et al., 2013, p. 86):  

A imposição dos interesses da minoria leva a diferenciar ações 

políticas e ações de políticas. Os usos do território realizam-se 
por meio das ações que envolvem trabalho + política e 

incluem ações de interesse individual, institucional e coletivo. É 
inegável que os usos do território identificados com o interesse 
coletivo, em termos de formulação de políticas públicas, para 
ganhar a necessária relevância, precisam de ações políticas. 
Assim, cabe destacar que os agentes usam o território por 
meio de ações cujas intencionalidades podem ser expressas 
de várias maneiras: o discurso (intenção explícita), a intenção 
implícita e a ação concreta, que deve ser entendida não 
somente como a ação que se passa sobre o território usado, 
mas a ação que defende ou contraria alguns dos usos do 
território. 
 

Diante da discussão proposta, as políticas públicas, públicas em sua 

gênese não apenas se realizam no território como receptáculo de intervenções. 

Podem e devem ampliar essa discussão, ao propor ações que direcionam e 
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redirecionam os usos do território pelos agentes-atores3 sociais e que medeiam 

os conflitos entre eles, assim, os desdobramentos das políticas públicas 

acontecem não só sobre o território em si, mas sobre os usos do território. 

A análise do território considerando os seus usos constitui segundo 

Ribeiro (2003, p.29) um elo da teoria crítica do espaço e a ação política, pois, 

propõe outra maneira de analisar o espaço: a partir do território concretamente 

usado por todos. Essa perspectiva de análise faz com que nos sintamos 

partícipes da produção do território usado, instingando-nos à mobilização em 

defesa de usos do território voltados ao compartilhamento e à solidariedade. 

Outra contribuição da Geografia para os estudos na área de políticas 

públicas é, a partir da visão geográfica em propor parâmetros que se objetive 

analisar e identificar nos discursos das políticas públicas espaciais, nos textos 

formas das leis e programas adotados pelos governos, jogos de conflito e 

concepções de território. Esse estudo é proposto por Freitas, Steinberger e 

Fernandes (2013). Os autores consideram em sua análise não apenas o poder 

de intervenção do Estado Nacional sobre o território a partir das políticas 

públicas que incidem na organização desse, mas também como a partir delas, 

pode-se influenciar as formas de uso do território. 

Apresentar os elementos formais, descobrir o jogo político do fazer 

política e verificar acepções de espaço e território, são formas de analisar as 

políticas públicas que produzem três grupos de parâmetros. Segundo pontuam 

Freitas, et al., 2013, a lógica sequencial desses grupos obedece a uma linha de 

raciocínio em que o conhecimento da proposta de uma política e do jogo 

                                                 
3
 Ver. Marilia Steinberger e Theodelina Amado (2006, p.179). Para as autoras: “Primeiramente, 

é preciso ter em mente a diferença entre exercer uma atividade e dominar o sentido da ação, 
ou seja, a agência e a práxis. Contudo, essa discussão não se resume apenas ao agente e ao 
ator, mas ao sujeito. O ator é uma expressão de sujeito e corresponde a um contexto. O agente 
é aquele que exerce efetivamente uma atividade, agencia algo, como por exemplo, os agentes 
modeladores do espaço, os que ocupam e criam território ao exercerem atividades que 
modelam o espaço. O especulador imobiliário e o pecuarista são agentes. Daí a serem atores 
há uma enorme diferença que passa pela condição de sujeitos vistos em contextos específicos, 
em arenas. Na medida em que os agentes possuam representantes de seus interesses, esses 
são os atores. É por meio deles que os agentes manifestam condição de sujeito em um dado 
contexto e têm condição de fazer valer os seus interesses na cena do poder. A cena do poder 
é ocupada pelos atores. Os agentes estão por trás configurando territórios – são os 
verdadeiros configuradores.” A partir dessa análise, podemos compreender por agentes 
aqueles que exercem uma atividade e tem o domínio da ação, e a ator, refere-se a quem 
representa os interesses do agente. Daí o uso da ideia de agente-ator.  
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político precede a discussão espaço-territorial. Essa lógica está alicerçada  no 

potencial político do território usado, ou seja, só se pode introduzir uma nova 

abordagem espacial territorial se for identificado um conjunto de brechas na 

proposta, no político e na maneira como o espaço e o território estão inseridos 

nas políticas. Assim, os três grupos de parâmetros sugeridos são o conteúdo 

formal da proposta política, o jogo político do fazer política e a abordagem 

espacial-territorial. O primeiro parâmetro inclui a problemática; a articulação 

com políticas anteriores e vigentes; os objetivos, diretrizes e estratégias; a 

temporalidade; e a indicação de instrumentos e programas. No segundo grupo 

estão os parâmetros referentes a: escalas geográficas de ação; abrangência 

territorial; institucionalidade; participação de agentes-atores; conflitos e 

interesses. O terceiro e último grupo possui dois parâmetros: a inserção do 

espaço e do território nas políticas e as brechas para uma nova abordagem 

espacial-territorial, considerado como parâmetro síntese (FREITAS, et al, 2013, 

p. 104). 

Como vemos a geografia tem avançado na consideração das políticas 

públicas numa visão espaço-terrirotial que é em suma sua contribuição para a 

temática.  
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*** 

 

CAPÍTULO 2  

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO BRASILEIRO E DE VIÇOSA/MG 

 

 Ao analisar o processo de urbanização do Brasil, Maricato (2001) 

argumenta que este se consolida principalmente no decorrer do século XX, 

impulsionado pelo desenvolvimento das estruturas capitalistas no País, 

principalmente as concernentes ao processo de instalação de uma base 

industrial. Segundo Chaffun (1997), a história da urbanização brasileira 

dividi-se em três períodos: de 1930-1945, de 1945-1980, e depois de 1980. 

Para este autor, o aspecto mais marcante da ocupação do espaço brasileiro 

no período de 1930-1980 foi a concentração progressiva e acentuada da 

população em cidades. Este período foi marcado também por profundas 

transformações na estrutura econômica, social, política, demográfica e 

geográfica do País. 

 Até meados dos anos de 1930, a vida urbana era pouco expressiva 

sendo que as cidades continham pouco menos do que 30% da população 

total do País. O Brasil era predominantemente um Estado com economia 

estruturada basicamente na agroexportação. Ainda segundo este autor, a 

distribuição da população sobre o território brasileiro refletia as 

características dos diversos ciclos econômicos, sendo uma sociedade rural 

constituída por concentrações populacionais mais ou menos isoladas e 

desconectadas entre si. Assim os seus núcleos urbanos eram pequenos, 

quase todos localizados próximos ao litoral.  

 Com a crise econômica mundial de 1930 que atingiu o país durante um 

período de dinamismo demográfico e econômico, portanto no auge do ciclo 

econômico do café, a mesma provocou a dispersão de contingentes 

populacionais significativos: sendo que uma parcela da população se dirigiu 

para as fronteiras internas, ocupando progressivamente as áreas do interior, 

enquanto que outra parte iniciou uma migração em direção às cidades. Esta 

mesma crise econômica foi um dos fatores responsáveis por causar uma 
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ruptura no quadro político nacional, pois com o enfraquecimento do poder 

econômico e político dos cafeicultores, houve a substituição no poder deste 

grupo, outrora hegemônico, para um novo grupo que se estabeleceria no 

cenário político após 1930 com mais ênfase, a burguesia urbano-industrial. 

 A partir desta conjuntura política houve um reordenamento das ações do 

Estado, sendo que passa a investir maciçamente no desenvolvimento 

econômico e industrial, instaurando, num primeiro momento, um estágio no 

qual este processo de crescimento econômico se deu de forma endógena, 

com capitais estatais e privados nacionais. Tal fato constitui-se como fator 

relevante para a compreensão do quadro do processo de urbanização do 

Brasil.  

 Para que possamos compreender tal processo devemos considerar a 

relevância da cafeicultura, sendo a mesma responsável pela ocupação do 

interior do estado de São Paulo e do norte do Paraná, no período de 1930-

1950, criando assim novos núcleos urbanos. Também devemos considerar a 

estrutura fundiária do espaço rural brasileiro, que ao excluir parte da 

população residente no campo do acesso a terra, ou conduziram no período 

após 1930, parte considerável deste segmento social a servirem como 

trabalhadores dos grandes fazendeiros ou, com o início de adoção de 

práticas mais modernas na agricultura e a conseqüente redução de postos 

de trabalho no campo, contribuiu para a constituição dos fluxos migratórios 

em direção aos centros urbanos, principalmente para as cidades localizadas 

no centro-sul, como São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os principais 

pólos econômicos neste período.  

 O modelo de política econômica deste período deve ser compreendido 

tanto através da conjuntura nacional, a hegemonia da burguesia urbano-

industrial, quanto pelo período do entre guerras, pois devido ao envolvimento 

dos países europeus na Segunda Guerra (1939-1945) e à dificuldade de 

importação, houve um cenário nacional de legitimação da adoção do modelo 

industrial e econômico de substituição de importação. 

 Cabe salientar que este modelo de industrialização foi responsável pela 

dinamização econômica, o que repercutiu no aumento dos postos de 

emprego no setor secundário e terciário, entretanto, tal crescimento, não 



51 

 

acompanhou o crescimento da população que passou a migrar para os 

centros urbanos. Assim, para muitos que migraram para as cidades, a 

alternativa de empregos se constituiu em torno do subemprego e de 

atividades informais. Segundo Maricato (2001, p.41), como os postos de 

trabalhos criados nas indústrias tinham baixa a remuneração, tal aspecto 

influenciará no aspecto do espaço construído dos grandes centros urbanos. 

Segundo a autora: 

Ao lado do grande contingente de trabalhadores que 
permaneceram na informalidade, os operários do setor 
industrial não tiveram seus salários regulados pelas 
necessidades de sua reprodução, com a inclusão dos gastos 
com moradia, por exemplo. A cidade ilegal e precária é um 
subproduto dessa complexidade verificada no mercado de 
trabalho e da forma como se processou a industrialização.  

 

 O modelo de industrialização que se afirma no período de 1930 até o fim 

da Segunda Guerra Mundial constituiu-se como fator de fortalecimento do 

mercado interno com o desenvolvimento das forças produtivas, 

diversificação econômica, assalariamento crescente e “modernização” da 

sociedade. Neste aspecto podemos relacionar a fase de modernização e 

consolidação do mercado interno com a construção da concepção de 

“território nacional”.  

 A urbanização da sociedade brasileira constituiu um caminho para a 

modernização, porém tal fato desabona a premissa política que foi defendida 

para legitimar o processo de desenvolvimento econômico durante o período 

de 1950-1960, de que o crescimento econômico industrial proporcionaria a 

derrocada das estruturas arcaicas ainda vigentes no País e relacionadas 

com a economia agroexportadora. 

 O processo de urbanização recriou as desigualdades por intermédio de 

novas formas, como contraponto à dinâmica da urbanização. Alguns autores 

classificam este processo de “modernização conservadora” (BECKER; 

EGLER, 2003, p.136), pois conjugou fatores de modernização com as 

heranças sócio-culturais do período colonial, caracterizando deste modo 

num processo de urbanização produtor de espaços urbanos com fortes 

quadros de desigualdades sociais. Após 1950, com o rearranjo do processo 

de industrialização brasileiro, promovido pelo crescente e significativo 
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controle que o capital internacional que neste momento passa a se fazer 

presente no cenário econômico do país, interrompe-se o processo de 

“construção autônoma”, deste modo a dependência econômica que se 

instaura faz com que os centros de decisões, que passam a reger e 

organizar o espaço brasileiro, atendendo a lógica da acumulação capitalista, 

estejam cada vez mais externos. 

 O espaço brasileiro passa deste modo a ser organizado e construído 

obedecendo às dinâmicas dos interesses exclusivamente econômicos, em 

detrimento dos interesses sociais. Neste contexto é relevante salientar a 

postura do Estado em adotar a política de crescimento e desenvolvimento 

econômico como basilares de suas ações, por meio das atividades de 

planejamento, baseadas no centralismo e autoritarismo, não permitindo 

deste modo, espaços para a participação social (SOUZA, 2004). A partir de 

1965, com a combinação do crescimento demográfico e a modernização dos 

setores produtivos, acelerou o movimento de migração, fato este propiciado 

pelos investimentos na infraestrutura, especialmente nos meios de 

transportes e comunicação. 

 Segundo analisa Chaffun (1997, p.22) as migrações se destinavam de 

modo preferencial para as regiões de economia mais dinâmica, assim era 

inevitável que a concentração progressiva das atividades produtivas 

redundasse numa tendência concomitantemente para um maior 

adensamento da população urbana na região Sudeste, alimentado por fluxos 

migratórios intra e inter-regionais.  

 Segundo Maricato (2001), o Brasil, como os demais países da América 

Latina, passou por um intenso processo de urbanização no decorrer do 

século XX, especialmente na sua segunda metade. Assim, em 1940 a 

população urbana que era de 26,3% do total, em 2000 passou para 81,2%. 

Este crescimento pode ser percebido ao analisarmos os números absolutos: 

em 1940 a população que residia nas cidades era de 18,8 milhões de 

habitantes e em 2000 era de aproximadamente 138 milhões. Ou seja, 

verificamos que em 70 anos os assentamentos urbanos foram ampliados de 

forma a abrigar mais de 125 milhões de pessoas, repercutindo deste modo 

num grande movimento de construção de cidades, necessário para o 
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assentamento residencial desta população, bem como para o atendimento 

de suas necessidades básicas como trabalho, abastecimento, transportes, 

saúde, energia, saneamento, etc. Porém, como ressalta a autora, ainda que 

a forma delineada pelo crescimento urbano não tenha respondido 

satisfatoriamente todas as necessidades surgidas no decorrer deste 

processo, o território foi ocupado e construído para atender minimante as 

condições de vida da fração social de baixo poder econômico. 

 No período de 1940-1980, o PIB brasileiro cresceu a índices superiores 

a 7% ao ano, sendo um dos maiores crescimentos do mundo no período. 

Porém, a riqueza gerada nesse processo permaneceu bastante 

concentrada, gerando um quadro nacional de grandes desigualdades 

sociais. Analisando o processo de crescimento econômico, Kowarick (1993) 

argumenta que o andamento da política de modo autoritário, como sendo 

restrita aos poucos que julgavam saber o que era desejável para todos, 

conduziu em concordância com os interesses de uma elite hegemônica a 

esfera política e econômica do país. Segundo argumenta este autor, o 

processo de crescimento econômico brasileiro foi caracterizado de 

“dilapidador”, pois conduziu ao acirramento das desigualdades sócio-

espaciais urbanas, comprometendo assim a qualidade de vida de grande 

parcela da população urbana. 

 Como pontua Chaffum (1997, p.23), o intenso crescimento do PIB (7% 

ao ano entre 1940 e 1979) apesar de ser acompanhado de uma exclusão 

social, contraditoriamente contribuiu para a formação de um significativo 

mercado consumidor de produtos industriais, porém antes do atendimento 

das necessidades básicas de parte considerável da sociedade brasileira. 

Como analisa o autor: 

A descontinuidade das ações de governo, a redução dos 
investimentos habitacionais, a fragilidade ou ausência das 
políticas públicas urbana, fundiária e habitacional e a 
postergação do processo legislativo necessário ao 
aprimoramento dos instrumentos de intervenção urbana têm 
contribuído para a manutenção de um quadro urbano marcado 
por conflitos entre modernização, exclusão e desigualdade 
(CHAFFUM, 1997, p.23). 
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 Maricato (2001) analisa o mesmo processo contraditório e argumenta 

que o processo do crescimento econômico do Brasil foi caracterizado por 

paradoxos, pois, ao mesmo tempo em que proporcionou a formação de um 

mercado consumidor considerável, constituído por uma pequena parcela da 

população e uma relativa melhoria no quadro das condições de vida da 

população, como a evolução positiva de indicadores sociais, como 

mortalidade infantil, taxa de natalidade e esperança de vida ao nascer, 

produziu uma grande concentração de riquezas, o que tornou o Brasil numa 

das nações mais desiguais do mundo. 

 Analisando as novas dinâmicas da urbanização do Brasil, Maricato (op. 

cit.) coloca que no decorrer das décadas de 1980 e 1990, a concentração da 

pobreza foi majoritariamente urbana. Neste período, devido ao crescimento 

urbano e todo um quadro histórico de desigualdades sociais que marcou a 

urbanização, as cidades brasileiras passam a apresentar uma realidade 

lastimável, isto é, um número expressivo de habitantes residindo em áreas 

impróprias como morros, alagados, constituindo deste modo o processo de 

periferização dos grandes centros urbanos do país.  

 Outro problema social apresentado no espaço urbano é a segregação 

residencial, que é um produto tipicamente urbano e decorre da fragmentação 

social, da valorização do solo urbano e o quanto cada grupo social pode 

pagar pela sua residência (CORRÊA, 2003). Souza (2005) argumenta que a 

segregação nas cidades é resultado de vários fatores altamente 

problemáticos como a pobreza e o preconceito que vem crescendo muito 

entre os segmentos sociais das grandes cidades brasileiras, levando à 

polarização social e fragmentação sócio-política do espaço urbano. Também 

devemos ressaltar o papel do Estado na criação e intensificação das 

disparidades espaciais, ao agir seletivamente dotando certas áreas com 

infraestruturas urbanas e privilegiando os moradores da elite. 

 Ainda de acordo com Maricato (2001), o processo de urbanização 

brasileiro caracterizou-se como uma máquina de produzir favelas e agredir o 

meio ambiente, elevando o número de imóveis ilegais que na maior parte 

das grandes cidades é tão exorbitante que “a regra se tornou exceção e a 
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exceção regra”. Com isso, a cidade legal, caminha para ser, cada vez mais, 

espaço da minoria. 

 A cidade ilegal é a parte da cidade que cresce e se edifica à margem 

dos marcos regulatórios de edificação, proposto pelo Estado e permite 

resolver as necessidades de reprodução social dos grupos sociais com baixo 

poder aquisitivo. Assim, para Maricato (op.cit), a ilegalidade é funcional para 

as relações políticas arcaicas e para um mercado imobiliário restrito e 

especulativo. Também caracteriza-se pela aplicação arbitrária da lei que 

funciona sustentada pelas relações de favor, promovendo assim a 

perpetuação das relações desiguais de poder. Por outro lado, a ilegalidade é 

disfuncional para a o meio ambiente, para a promoção da democracia, para 

a qualidade de vida urbana e a ampliação da cidadania.  

 Kowarick (1993) ao analisar a ação do Estado nas cidades, coloca a 

“incapacidade” do Poder Público de programar formas mais racionais de 

ocupação do solo. Entretanto, esta postura pode ser considerada como 

conivência do Poder Público em relação ao processo de construção e 

ocupação do espaço urbano considerando os interesses imobiliários e 

fundiários postos em questão. A ação do Poder Público de se omitir em 

relação ao modelo de ocupação do solo urbano, efetivado principalmente 

nas periferias das cidades e que repercutiu no crescimento urbano, 

obedecendo à lógica da acumulação do capital representa mais um caso de 

relações fisiológicas entre os interesses econômicos privados e certas 

instâncias do Estado. 

 Analisando este quadro apresentado pelas cidades brasileiras, Maricato 

(2000) expõe que não é a falta de formulação de legislação e planos 

urbanísticos que induz à compreensão da complexidade da problemática. 

Nem também devido necessariamente à pouca qualidade desses planos 

aprovados, mas porque o crescimento destas cidades se deu à margem da 

legislação e planos aprovados pelas Câmaras Municipais, que muitas das 

vezes seguem interesses tradicionais da política local e grupos específicos 

ligados ao governo de plantão.  

 Segundo analisa Branco (2006, p. 246), as transformações alavancadas 

pelo processo de globalização, pelas novas dinâmicas produtivas, pela 
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abertura da economia e inserção em uma sociedade em rede ressaltam a 

importância do território e da urbanização que, apesar de acentuar o poder 

de polarização das grandes aglomerações urbanas, atinge toda a rede 

urbana e recoloca em evidência as cidades médias, a partir da década de 

1990. A definição de cidades médias não se vincula apenas à classificação 

por porte populacional, mas também às suas funções e, principalmente ao 

papel que desempenham na rede urbana regional, nacional e internacional. 

No Brasil, segundo Branco (op.cit), os esforços de vários pesquisadores 

para empreender os estudos sobre as cidades médias datam da década de 

1970, quando da elaboração das políticas e programas que visavam à 

difusão do processo de desenvolvimento, com base nos nós da rede urbana, 

com destaque para as cidades médias. 

 Em estudos realizados por Filho, Rigotti e Campos (2007) que analisam 

os níveis hierárquicos das cidades médias de Minas Gerais, o município de 

Viçosa começou a figurar na classificação dos autores como cidade média 

propriamente dita na classificação realizada em 1999. As variáveis 

escolhidas para a realização dessa classificação, segundo os autores foram 

agrupadas em 7 indicadores principais, dotados, do ponto de vista teórico, 

de capacidade de identificar não somente uma hierarquia das cidades 

médias mineiras, como também de selecionar, entre elas, as que mais 

condições apresentam de criar e desenvolver um parque tecnológico: 

população urbana; índice de desenvolvimento humano (IDH); renda familiar 

per capita média; número de indústrias de ponta; total de eixos rodoviários 

que convergem para cada cidade; presença de aeroportos e presença e 

número de cursos superiores.   
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2.1 – A urbanização e a produção do espaço de Viçosa/MG 

 

 A produção do espaço geográfico é marcada pelas relações da 

sociedade com o meio, e uma compreensão totalizadora deste processo é 

essencial para o entendimento da formação dos distintos lugares. A área 

estudada na presente pesquisa é o município de Viçosa que se localiza na 

Zona da Mata de Minas Gerais. 

 De acordo com Valverde (1958) a mesorregião da Zona da Mata 

permaneceu como terra sem história, isto é, se constituiu como área 

despovoada até meados do século XIX e para isso concorre fatores naturais 

e políticos. Dentre os fatores naturais, o autor destacou em seu estudo, a 

presença de uma densa cobertura florestal contínua que representou um 

obstáculo à ocupação da região. Outro fator de obstáculo foi a presença dos 

índios cataguás e puris que na região habitavam. Outro fator ainda, talvez o 

mais decisivo foi a política deliberada da Coroa portuguesa em manter a 

região intocada para ocupação, proibindo a penetração nela e a abertura de 

atalhos com o objetivo de impedir o “descaminho do ouro”, ou seja, o seu 

contrabando. Mas como ressalta Valverde (1958, p.25), essa história 

mudará, “[…] desde o momento que passou a interessar o seu 

desbravamento, tanto o governo – a princípio lusitano, depois brasileiro – 

quanto os colonos, por iniciativa própria, facilmente venceram o homem e a 

natureza agrestes”. 

 A ocupação da porção norte da Zona da Mata Mineira, microrregião 

onde está localizado o município de Viçosa, está relacionada tanto à procura 

do ouro como também de novas terras onde fosse possível produzir gêneros 

agrícolas para o abastecimento das cidades na região aurífera da província 

de Minas Gerais, que se localizavam a noroeste do estado, caso de Ouro 

Preto e Mariana, durante o século XVII. Deste modo, a ocupação e os 

primeiros usos do território da área onde se encontra Viçosa estão 

relacionados a um dos ciclos econômicos mais relevantes do Brasil Colônia. 

 Entretanto, a região em que se localiza Viçosa conhece somente entre 

1800 e 1805 as primeiras evidências de ocupação, surgindo o primeiro 

núcleo urbano a partir da construção da primeira capela e de algumas 
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habitações em seu entorno (MELLO, 2002). Com o declínio da extração do 

ouro e a decadência do ciclo econômico da mineração, iniciou-se um 

movimento migratório de parte da população das regiões auríferas para a 

Zona da Mata Mineira, em busca de melhores terras para a lavoura, e ao 

que tudo indica, Viçosa teve seu povoamento oriundo dessas migrações 

(PEREIRA, 2005). No decorrer do tempo, Viçosa se constituiria como região 

agrícola e seu desenvolvimento estaria ligado, diretamente ou indiretamente 

à agricultura e na segunda metade do século XIX consolida-se como uma 

importante região cafeeira. 

 O local privilegiado para a construção das primeiras habitações de 

Viçosa foi no vale do ribeirão São Bartolomeu, devido à facilidade de 

ocupação da área de várzea e disponibilidade de água. A condições físicas 

do meio local, caracterizado pelo relevo de Mares de Morros (AB’SABER, 

2003), condicionava a instalação, a construção e disposição das primeiras 

habitações e equipamentos urbanos. Santa Rita do Turvo foi o primeiro 

nome de Viçosa, em 1870 a freguesia foi elevada à categoria de vila e em 

1876 à de cidade, quando recebeu o nome de Viçosa de Santa Rita em 

homenagem ao bispo de Mariana, D. Antônio Ferreira Viçoso. (RIBEIRO 

FILHO, 1997) 

 Em 1850, ainda sob o status de freguesia, Santa Rita do Turvo passou 

por significativas transformações sócio-espaciais às quais Ribeiro Filho (op. 

cit.) associa à promulgação da Lei de Terras de 1850 e da Lei Eusébio de 

Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. A Lei de Terras converteu a terra em 

mercadoria no País ao institucionalizar a compra e a venda como única 

forma de apropriação de terras. Nesse processo utilizou-se o registro 

paroquial para a realização da titulação de terras, constituindo naquele 

período como o único banco de dados disponíveis na época  e o que nos 

evidencia a relação intrínseca entre a Igreja e o Estado que estava em 

consolidação no Brasil (HONÓRIO, 2012, p.49). 

 A finalidade contraditória entre a Lei de Terras e a Lei Eusébio de 

Queiroz que é analisada por Martins (1979) é que ela excluiu a oportunidade 

do escravo liberto e o imigrante na época de adquirirem terras, devendo, 

pois, permanecerem em condição cativa. Assim, a transição do trabalho 
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escravo para o trabalho livre foi condição para a expansão do capitalismo no 

Brasil e representou um fato de grande importância para formação da 

estrutura urbana nacional, segregada e com forte traço patrimonialista. Isso 

se promoveu porque a renda capitalizada no escravo passou a ser 

capitalizada no imóvel. 

 De acordo com Honório (op. cit.), além da Lei de Terras e da Lei Eusébio 

de Queiroz, é relevante citar a Lei do Comércio, promulgada no mesmo 

período, e cujas consequências viriam impactar sobre toda a região cafeeira. 

Segundo Suzuki (2007), isso ocorreu porque essa Lei favoreceu a expansão 

da atividade cafeeira ao diminuir os obstáculos para a circulação desse 

produto no mercado internacional. Com a expansão da atividade cafeeira 

pela região da Zona da Mata mineira teve impulso a rápida transformação de 

seus centros, o que induziu à maior dinamização da vida urbana. 

  Segundo Alves (1993), a introdução da cafeitura na bacia mineira do rio 

Parnaíba foi uma expansão da atividade iniciada no mesmo vale, porém, no 

Rio de Janeiro. A expansão da cafeicultura pela região foi favorecida pela 

suavidade do relevo nos vales e os declives menos acentuados de algumas 

áreas. De acordo com Valverde (1958), a partir dessa expansão, o café 

exerceu papel relevante na efetivação do povoamento da região ao fazer 

surgir fazendas, povoados e vilas. 

 A cafeicultura foi a responsável por dinamizar a economia local e 

produzir os primeiros indícios da adição dos objetos técnicos a esta porção 

do território mineiro, por exemplo, os trilhos da estrada de ferro Leopoldina, 

em 1885. Desenvolveu-se dessa forma um meio técnico (SANTOS, 2004) 

favorável à produção agrícola, que ao mesmo tempo possibilitou uma maior 

integração regional, resultado da expansão da cafeicultura, que visava 

principalmente interesses externos à sociedade local.  

 Conforme Honório (2012, p. 49), a ligação de Viçosa com os demais 

centros locais e a formação de uma rede de produção e escoamento do 

café, a partir da rede ferroviária foi responsável pela dinamização da vida 

política, econômica e cultural da cidade. Conjugada a tais transformações, 

no início do século XX, começou a chegar em Viçosa ideias e concepções 

do urbanismo racionalista do final do século XIX e o higienismo-sanitário. 
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Esse fato corrobora a posição de que, nesse período, havia em Viçosa 

atores que buscavam moldar o espaço da cidade de acordo com 

concepções urbanísticas encampadas nos grandes centros urbanos do País. 

 Na virada do século XIX e início do século XX, a elite política e 

econômica apostou na organização racional do espaço como forma de se 

desvencilhar do seu passado colonial de deficiências e plasmar a partir dele 

(do espaço) uma nova concepção de sociedade e nação modernas. Para a 

elite política e econômica, os centros urbanos do Brasil agroexportador, 

principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, deveriam se integrar ao 

modernismo das grandes cidades europeias. Assim, tais concepções de 

sociedade e de cidade veiculadas a partir dos interesses das classes 

dirigentes foram responsáveis por originar a formação dos padrões de 

urbanismo e planejamento4 urbano no Brasil e como podemos analisar, as 

primeiras intervenções urbanísticas em Viçosa foram tributárias dessa 

concepção, conforme analisa Honório (2012).  

 Segundo Ribeiro e Cardoso (1996, p.63): 

Neste contexto, as intervenções urbanas visaram 
principalmente criar uma nova imagem de cidade, em 
conformidade com os modelos estéticos europeus, permitindo 
às elites dar materialidade aos símbolos de distinção relativos à 
sua nova condição. A modernização se torna então o princípio 
organizador das intervenções. Esta modernização terá, todavia, 
como sua própria característica a não universalidade. De fato, 
as novas elites buscam desesperadamente afastar de suas 
vistas – e das vistas do estrangeiro – o populacho inculto, 
desprovido de maneiras civilizadas, mestiço. As reformas 
urbanas criaram uma cidade “para inglês ver”. 

 
 De acordo com Honório (op. cit), nesse período, a elite viçosense estava 

alinhada a esses anseios de modernidade e no plano intraurbano de 

intervenção espacial, levado à cabo pelo Poder Público local, porém, 

intermediado pelos interesses da elite local e sob influência dos modelos 

urbanísticos aplicados em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Paris, foram 

criadas em Viçosa a Avenida Bueno Brandão, conhecida na cidade como 

                                                 
4
 Ao analisarem o histórico dos padrões das ações de planejamento urbanos no Brasil, 

Ribeiro e Cardoso (1996, p. 54-55) argumentam que como padrão entende-se o conjunto 
dos princípios que orientam o “diagnóstico da realidade urbana”, bem como a definição da 
forma, objeto e objetivos da intervenção proposta. Para os autores, cada padrão é, portanto 
apreendido como um conjunto de representações que categorizam a realidade social e de 
técnicas de ação. 
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Balaustre, e a Avenida Santa Rita. 

 A avenida Santa Rita ligava a rua do Cruzeiro, pouco habitada na época, 

à fazenda da Conceição, área inabitada. Como ressalta a autora, a ideia de 

ligar nenhum local a local nenhum, somado ao fato de que na época, a 

cidade de Viçosa não contava com uma frota de veículos que justificasse a 

construção de um boulevard, nos permite concluir que a construção desta 

avenida como uma das primeiras intervenções urbanísticas em Viçosa se 

deu com o objetivo de alçar a modernidade, porém, repercutiu na 

segregação socioespacial na cidade. À esse fato, Ribeiro Filho (1997, p.102) 

se reporta da seguinte maneira: 

A área restante, lindeira, que limitava a largura da avenida, foi 
parcelada e os lotes distribuídos gratuitamente a particulares, 
muito provavelmente em troca de lealdade política. Estes 
novos proprietários tinham o prazo de três meses para 
iniciarem a construção de suas edificações, o que só poderia 
acontecer com aqueles que detivessem recursos financeiros 
para levar a cabo tal empreitada, excluindo, portanto, parcelas 
da população, não só os que não tinham recursos suficientes, 
como aqueles que eram de oposição política.  

  

 Ao analisar a natureza das intervenções executadas pelo Estado, 

Ferreira (2005, p.8) argumenta que, diferentemente do escopo das 

intervenções urbanas ocorridas nas nações europeias, em que se objetivava 

alguma universalização e democratização no acesso à cidade e aos serviços 

urbanos, o objetivo das primeiras intervenções urbanas no Brasil tiveram 

como objetivo garantir a primazia dos interesses da elite, e manter em níveis 

aceitáveis os bairros da classe média e permitindo que o mercado imobiliário 

ficasse livre para atuar ou para resolver as demandas populares quando 

absolutamente necessário, na base de relações populistas e clientelistas.  

 As intervenções urbanísticas relatadas em Viçosa, ainda que indicassem 

o desejo proeminente de segregação espacial por parte dos atores 

hegemônicos da produção representavam pouco, devido ao fato de que 

Viçosa era um município basicamente agrário e no início do século XX, havia 

na cidade uma predominância de população rural. Somente a partir da 

década de 1920 é que uma série de acontecimentos ocasionou 

transformações sócio-espaciais relevantes. 

 Em 1922 iniciou-se a construção da Escola Superior de Agricultura e 
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Veterinária, a ESAV, que posteriormente se transformaria na Universidade 

Federal de Viçosa5 (UFV) pelo então governador do estado de Minas Gerais, 

Arthur Bernardes, cidadão viçosense. Segundo Pereira (2005), a instalação 

dessa instituição de ensino teve como objetivos principais a potencialização 

do desenvolvimento local a partir das características econômicas da região, 

notamente as atividades agrícolas. A ESAV teve como metas principais o 

enfrentamento dos problemas relativos ao espaço agrário local, formar mão 

de obra e técnica para promover a modernização da produção agrícola e 

promover um maior desenvolvimento econômico do seu entorno. Entretanto, 

como analisa Honório (2012, p. 50), o contexto da criação da ESAV indica 

fatos que ultrapassam a mera modernização espacial de Viçosa indicando a 

tentativa das elites políticas e econômicas de Minas Gerais em se 

anteciparem frente aos prejuízos da então anunciada crise da economia 

cafeeira. A estratégia era apostar na diversificação agrícola como meio de se 

consolidar no mercado interno que se constituía. 

 Nessa mesma via analítica, Honório (op. cit.) argumenta que a 

implantação da ESAV respondia naquele período aos interesses tanto da 

elite mas também aos interesses do Estado, pois o objetivo de sua criação 

seria levar conhecimento técnico aos agricultores que, até então, 

trabalhavam a terra de forma intuitiva.   

 A partir da proclamação da República no Brasil (1889) foi adotado o 

modelo político norte-americano, baseado no sistema presidencialista e 

federalista. Essa forma de governo buscava a coesão nacional, porém, os 

entes federados possuem certa autonomia para traçar suas políticas. No 

Brasil, esse sistema veio atender os interesses das elites agrárias regionais 

dos estados do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que 

puderam atuar de forma autônoma na discussão em relação à substituição 

do trabalho escravo para o trabalho assalariado. Segundo Silva (2008), 

                                                 
5
 Outra instituição construída no mesmo periodo em Viçosa e que merece atenção devido ao 

contexto que se relaciona foi o Patronato Agrícola Arthur Bernardes. Foi construído na zona 
rural, onde funciona atualmente o Centro de Tecnologia de Viçosa (CENTEV/UFV). A 
construção dessa instituição refletia dupla função: de um lado servia como apêndice ao 
movimento sanitarista, ao tirar das ruas, jovens “delinquentes e menores abandonados”, e 
de outro construir uma classe trabalhadora de acordo com os interesses do patronato. De 
certo modo, tanto o Patronato quanto a ESAV se vinculavam a um mesmo projeto: 
modernizar a sociedade através da instrução profissional. 
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enquanto São Paulo investia na substituição do trabalho escravo pelo 

trabalho assalariado constituído, principalmente, da mão de obra do 

imigrante europeu, os demais estados apostavam na formação da mão de 

obra livre e nacional. 

 A elite mineira objetivando resolver o problema que se colocava no 

período, a escassez da mão de obra, defendeu um projeto lento e gradual de 

transição para o trabalho livre que fosse capaz de incorporar o negro, 

escravo liberto, ao processo de transformação do trabalho por meio da 

educação, melhor dizendo, da qualificação profissional via instrução 

agrícola. 

 Segundo Honório (2012, p.51), da mesma forma que o Estado brasileiro, 

durante a década de 1920, atuou no espaço urbano com as intervenções 

urbanas de cunho sanitarista, pode-se entender a formação agrícola como 

uma intervenção estatal no espaço agrário nacional no mesmo período que 

se inseriu no rol de movimentos que, durante a Primeira República (1889-

1930), surgiu como tentativa de moldar a imagem do Estado nacional.  

 A Escola Superior foi inaugurada em 1926 (Foto 1), e os primeiros 

cursos criados foram os de Agronomia e Medicina Veterinária e, a partir de 

então, se tornou o elemento principal no processo de urbanização e 

renovação do meio urbano em Viçosa, e consequentemente, da 

reestruturação econômica, política e cultural da sociedade local. A partir de 

sua instalação a cidade de Viçosa passou a atrair a migração de novos 

moradores para a localidade, aumentando a sua população urbana e 

inaugurando uma nova função urbana para o município. Durante todo o 

período da ESAV o ensino agrícola foi exclusivo, até que em 1948, tendo 

como governador de Minas Gerais Milton Soares Campos, foi assinada a Lei 

nº 272 decretando a transformação da Escola Superior em Universidade 

Rural de Minas Gerais (UREMG). A UREMG reforçou sua influência urbana 

e isso se deveu ao fato do estreitamento com instituições de ensino 

americanas quando diversos professores de seu quadro foram fazer cursos 

de pós-graduação, sobretudo na Universidade de Purdue. 

Entre as décadas de 1930 e 1960 a universidade se consolidou e 

conheceu significativo desenvolvimento, com o aumento dos cursos 
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oferecidos, que aliado à modernização das técnicas de trabalho no campo, e 

também ao crescimento da economia urbana, fizeram com que Viçosa 

recebesse um número maior de migrantes, garantindo assim, um crescente 

número de habitantes no município. 

 

Foto 1 – Inauguração da Escola Superior de Agricultura e Veterinária  
ESAV, década de 1920 

 

                             Fonte: Arquivo UFV 

 

 Segundo Graça Ribeiro (2010), o modelo de organização implantado no 

campus dessa instituição de ensino fora inspirado nos land grant colleges6 

americanos, era autossuficiente no quesito habitacional tanto para 

professores, funcionários e estudantes. Isso era possível graças a 

construção nos domínios do campus da universidade de alojamentos para 

estudantes e da Vila Gianetti, primeiro condomínio utilizado para a habitação 

de professores. 

 Em 1969 a universidade é federalizada, e recebe o nome de 

Universidade Federal de Viçosa (Foto 2). Como analisa Pereira (2005), o 

                                                 
6
 Na concepção filosófica a ESAV teve influência direta dos land grant colleges norte 

americanos tendo sido modelada sob a forma de campus, o que lhe conferiu peculiaridade, 
já que tanto a forma das unidades acadêmicas quanto a concepção de ensino no Brasil na 
época sofria forte influência francesa. Os land grant colleges são modalidades de escolas 
superiors agrícolas que surgiram da reinvidicação dos fazendeiros do Meio Oeste dos 
Estados Unidos por uma educação vocacional dos jovens, após detectada a deficiência 
técnica dos produdores agrícolas da região. A relação da Universidade Federal de Viçosa 
com o formato dos land grant colleges se dá no aspecto organizacional e na ideologia da 
implantação dos respectivos centros de ensino (RIBEIRO, 2010), entretanto, os land grant 
colleges eram implantados em regiões agrícolas distantes dos centros urbanos, enquanto a 
criação da ESAV, embrião da Universidade Federal de Viçosa se dará inserida num centro 
urbano. Para isso, podemos analisar e compreender o relevo de Viçosa e a escassez de 
áreas menos acidentadas no município. 
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fato dessa instituição ter passado à administração federal representou a sua 

própria sobrevivência enquanto instituição de ensino superior, na medida em 

que os recursos financeiros de responsabilidade do governo estadual não 

estavam sendo suficientes para a sua manutenção. A federalização 

propiciou à Universidade receber uma quantidade substancial de recursos 

financeiros para a continuidade de suas atividades e para a sua expansão 

física, criação de novos cursos de graduação e pós-graduação e para o 

aumento do seu quadro de funcionários. Entretanto, a partir deste fato, como 

analisa Ribeiro Filho (1997), o aumento dos cursos de graduação e de pós-

graduação não foi acompanhado pela expansão de moradias para os 

estudantes, fato que levou a pressão por moradia na cidade e nas 

proximidades do campus. Diante desse fato: 

[…] os estudantes passaram a se alojar na cidade, inicialmente 
em pensões e posteriormente nos edifícios antes ocupados por 
professores, intensificando-se a construção e o consequente 
adensamento da área central e de alguns bairros adjacentes. 
Concomitantemente, alguns professores passaram a buscar 
áreas afastadas do centro, formando os primeiros condomínios 
horizontais da cidade (CARVALHO; OLIVEIRA, 2008) 
 
 
 

Foto 2 – Vista parcial da UFV (década de 1970) 

 

                               Fonte: Arquivo Histórico UFV 

 

 Com a ampliação das atividades da universidade, novas demandas se 

inserem no espaço urbano, como uma diversidade maior de serviços e 

mesmo uma renovação material de habitações e um grande impacto no 
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mercado imobiliário local. Analisando esse fato Honório (2012, p.63) 

argumenta que: 

Diversos autores que abordam o tema das cidades 
universitárias realçam a importância do público universitário 
para a dinamização das atividades do terciário nas cidades 
onde as instituições de ensino superior estão instaladas. 
Dentre essas atividades destacam-se aquelas ligadas ao setor 
imobiliário e isto ocorre porque “morar” é uma condição 
intrínseca a qualquer pessoa. Em Viçosa a situação não é 
diferente e ganha maior expressão devido à pequena dimensão 
populacional dessa cidade. A ocupação da cidade pelos 
universitários ativou enormemente o mercado imobiliário local, 
sobretudo o de aluguéis. Os agentes do mercado imobiliário, 
tendo em vista os professores, os funcionários, os técnicos e 
os estudantes da UFV anteciparam-se à crescente demanda 
por imóveis próximos ao campus da Universidade. 

 

A valorização imobiliária, aliada às características do sítio urbano de 

Viçosa, marcado pelo relevo típico de Mares de Morros, condicionou os 

vetores de crescimento do centro da cidade e potenializou o processo de 

verticalização que é bastante expressivo na paisagem urbana da cidade.  

De acordo com Singer (1982, p. 54), o acesso ao solo urbano na cidade 

capitalista se faz mediante a posse de renda monetária, assim, o solo 

urbano se converteu em propriedade e mercadoria sui generis, que tem 

preço regulado pelas leis do mercado. Desse modo, segundo Silva (1992, 

p.55):  

[...] inicialmente podemos dizer que o preço da terra é 
determinado pelo poder do proprietário de controlar sua 
demanda (renda absoluta) e pela disposição do usuário 
remunerar aquele proprietário em termos de valor de uso e de 
valor de troca. 

 

A verticalização é um dos fenômenos contidos no processo de 

mercantilização do espaço e a habitação se converte num elemento 

mercadológico, por meio da ação dos agentes-atores capitalistas e suas 

estratégias de produção e reprodução do espaço urbano que, 

continuamente, criam solo, moradias e demandas, com vistas à reprodução 

do seu capital (ZACCHI, 2014, p.354). De acordo com Ramires (1998, p. 32), 

o processo de verticalização alterna não apenas as formas geográficas do 

local onde se desenvolve, como muda também as suas funções e o seu 

conteúdo social.  Esse processo representa também uma possibilidade de 
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multiplicação e aumento do potencial de aproveitamento do solo urbano, 

sobretudo na área central, onde o solo tem preço elevado, restando aos 

agentes-atores relacionados na produção do espaço urbano a criação de 

solo por meio do processo de edificações verticalizadas.  

O processo de verticalização representa também uma crescente pressão 

sobre os proprietários de imóveis urbanos em locais estratégicos da cidade, 

e consequentemente, uma contínua ação dos promotores imobiliários sobre 

o espaço urbano, gerando assim, a valorização diferenciada das áreas da 

cidade. 

Como analisa Ramires (1997) a difusão da produção e do consumo das 

habitações verticalizadas no Brasil se destacou nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo por volta da década de 1920. Os edifícios de 

apartamentos começaram a subir aos céus das grandes cidades 

transformando a paisagem urbana e causando inicialmente uma rejeição dos 

habitantes devido aos padrões estéticos e valores sociais da época. O 

decorrer dos anos de 1940 o edifício de apartamentos se torna popular, 

abrigando a classe média e segmentos da classe média baixa da população. 

Como analisa Zacchi (2014, p.358): 

Recentemente observa-se que a fisionomia de muitas 
cidades brasileiras tem sido modificada não só pela construção 
de novos prédios, mas também pela substituição rápida de 
casas por este tipo de moradia principalmente nas áreas mais 
valorizadas das cidades. Inclusive observa-se também a 
deterioração e destruição do patrimônio arquitetônico e 
histórico de muitas cidades brasileiras para a construção de 
edifícios de apartamentos tendo em vista a multiplicação dos 
lucros e reprodução do capital, sobretudo dos agentes-atores 
imobiliários com suas múltiplas estratégias. 

  

Zacchi (2014) realiza seu estudo sobre o processo de verticalização em 

Viçosa no período de 1970 a 2007. Segundo relata a autora, no período da 

realização de sua pesquisa junto aos projetos de edificação registrados no 

Instituto de Planejamento do Município de Viçosa (IPLAM/PMV) foram 

identificados um total de 297 edifícios verticalizados finalizados e 30 em fase 

de construção, totalizando 327 edifícios verticais7 na área central da cidade 

                                                 
7
  Na pesquisa realizada por Zacchi (2014) considerou-se como verticalização apenas as 

edificações com quatro ou mais pavimentos ou moradias. 
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de Viçosa (MG). A área central foi definida na pesquisa da autora 

compreendendo o centro, os bairros Clélia Bernardes e Ramos e ainda, 

partes dos bairros de Fátima, Lourdes e Santa Clara. 

Como pontua a autora, verificou-se a concentração de edifícios em 

algumas ruas e avenidas da área central da cidade. A concentração espacial 

identificada ocorre nas ruas Dr. Milton Bandeira, avenidas Olívia de Castro 

Almeida, P. H. Rolfs, Bueno Brandão, Santa Rita, ruas Professor Alberto 

Pacheco, Gomes Barbosa e Fuad Chequer. Localizadas principalmente no 

centro e no bairro Clélia Bernardes (exceto a rua Professor Alberto Pacheco 

que se encontra no bairro de Ramos) podemos apontar estes como os 

espaços de maior atuação especulativa pelo mercado imobiliário em Viçosa, 

cujo início da verticalização originou-se na década de 1970 e cuja 

intensificação ocorreu entre as décadas de 1990 e 2000. 

Na década de 1970, segundo Zacchi (2014, p.361) foram construídas na 

cidade 32 edificações verticalizadas, sendo que estas, em média, 

apresentavam um número de andares e apartamentos igual ou pouco 

superior a quatro pavimentos ou moradias. Nessa década, os edifícios 

verticais estavam localizados no centro da cidade, nas ruas principais de 

dois principais bairros, o de Ramos e Clélia Bernardes. No final da década 

de 1970 o processo de verticalização se consolida principalmente na 

Avenida Olívia de Castro Almeida e inicia-se em outras áreas, como na rua 

dos Estudantes e na avenida P. H. Rolfs, ambas próximas à UFV. 

Como analisa Zacchi (2014, p.360): 

Diferentemente das cidades brasileiras de maior porte, em 
que as áreas centrais tornam-se degradadas em função da 
mudança de uso residencial para comercial, o centro de Viçosa 
é uma área atrativa para a moradia, uma vez que abriga os 
fixos mais importantes da cidade e vários serviços públicos 
(instituições bancárias, cartórios, câmara municipal, prefeitura, 
UFV e outras instituições de ensino particulares), além de 
grande parte do comércio local, bem como outros serviços 
utilizados diariamente pela população.  

 

Na década de 1980 foram construídas mais 61 edificações verticais com 

quatro ou mais pavimentos ou moradias na área pesquisada pela autora, 

representando uma duplicação do número de edifícios construídos, quando 

comparado com a década anterior. Pode-se afirmar que esse crescimento 
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esteve relacionado, sobretudo, ao crescimento populacional urbano e a 

consequente demanda por habitação, devido à federalização da UFV, com a 

ampliação de cursos e aumento do número de vagas. A autora ressalta 

também que essa década foi o período de crescimento e consolidação da 

atuação da construtora pioneira nesse processo, a Construtora Chequer 

Indústria e Comércio LTDA., de propriedade da família Chequer. 

Segundo Zacchi (2014, p. 362), na década de 1990 foi constatado o 

acréscimo de 86 edificações verticalizadas às construídas anteriormente. 

Entretanto, neste período, com a falta de terrenos nas áreas próximas as 

duas praças centrais e o forte papel indutor exercido pela UFV, a 

verticalização desloca-se para as avenidas P. H. Rolfs, bem como para a 

avenida Santa Rita e a rua Gomes Barbosa. Essa década também marca a 

intensa ocupação verticala da rua Professor Alberto Pacheco (bairro de 

Ramos) com alguns edifícios destinados ao comércio. Nessa década ocorre 

o início da ocupação vertical dos arredores da entrada principal da UFV. 

No último período analisado pela autora que foi de 2000 a 2007, foram 

construídos mais 83 edifícios na área central e levantados também 30 

edifícios em fase de construção, totalizando-se a construção de mais de 113 

edifícios verticais. Este crescimento recente do número de edifícios se 

diferencia dos anteriores pelo fato de apresentar mudanças significativas no 

padrão de construção dos mesmos, sendo que na área central próximo à 

UFV eles passaram a ter mais de 5 pavimentos8. 

Segundo aponta Zacchi (2014, p.363), no que se refere aos agentes 

construtores das edificações verticalizadas, houve uma atuação expressiva 

dos construtores autônomos, sendo que, foram identificadas 165 edificações 

construídas por esses agentes-atores, mais de 58% do total. O crescimento 

mais expressivo dos construtores autônomos ocorreu entre as décadas de 

1970 e 1980 o que pode ser explicado pelo crescimento da demanda e pela 

fraca concorrência com as construtoras, que ainda atuavam de forma tímida 

no mercado imobiliário local.  

                                                 
8
   Na Zona Central, de acordo com a Lei Nº 1.420/2000, Lei de Ocupação, uso do solo e 

zoneamento do município de Viçosa (MG), teve como gabarito de edificação o coeficiente 
de 10 pavimentos para vias com caixa de largura igual ou superior a 7m e vias com saída e 
6 pavimentos para vias com caixa de largura inferior a 7 m e vias de pedestres ou vias sem 
saída. 
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No período de 1980 a 1990 houve um crescimento das ações dos 

construtores autônomos, porém, ainda comparativamente reduzida em 

relação ao período anterior, o que pode ser explicado pelo crescimento da 

atuação das empresas construtoras e da concorrência que se amplia no 

mercado imobiliário local. No final da década de 1990 e início dos anos 2000 

houve um aumento considerável do número de construtoras atuando no 

mercado local. Na década de 1970 havia praticamente o monopólio da 

Construtora Chequer no processo de verticalização em Viçosa, entretanto, 

nos anos 2000 iniciou-se o crescimento de construtoras atuando nas 

atividades de incorporação, construção e venda de imóveis. Na atualidade, 

são 23 construtoras atuando em Viçosa. 

A verticalização na região central (Fotos 3 e 4) e de bairros vizinhos que 

também sofreram o processo de valorização foram formas encontradas 

pelos agentes imobiliários de extraírem maior lucratividade dos 

empreendimentos. Diante desse fato, podemos concordar com Mello (2002, 

p. 54) quando ele argumenta que, ao contrário de várias cidades que tiveram 

seu desenvolvimento promovido pela industrialização, em Viçosa foi a UFV 

(Foto 5) que promoveu, a princípio, essa dinamização econômica, pois 

oferecia empregos diretamente e dinamizava a economia local. 

 

Foto 3 – Vista parcial da cidade de Viçosa (área central próxima à UFV) 

 

              Fonte: SAAE Viçosa. Disponível em: <www.saaevicosa.br>.  
              Acesso em: 3 abril 2015 

http://www.saaevicosa.br/
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                     Foto 4 – Vista parcial da cidade de Viçosa (área central) 

 

              Fonte: Disponível em: <www.vicosanews.com.br>. Acesso em: 8 abril 2015 

 

 

 

 

Foto 5 – Vista parcial do campus da Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

 

          Fonte: Arquivo UFV. Disponível em: <www.ufv.br>. Acesso em: 8 abril 2015 

 

 

 

http://www.vicosanews.com.br/
http://www.ufv.br/
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As universidades, não raro, apresentam um importante papel social na 

promoção do desenvolvimento social, cultural e econômico de uma cidade. 

Segundo Baumgartner (2015a, p.91), em diversos países sua instalação 

está ligada também ao desenvolvimento urbano e regional, especialmente 

de cidades médias e pequenas, promovendo, com relativo sucesso, a 

modernização da estrutura urbana e econômica dessas cidades, sua 

morfologia e mesmo suas imagens na rede urbana mundial.  

O autor analisa que a história das universidades e de muitas cidades 

caminham juntas, desde a criação das primeiras universidades nas cidades 

medievais europeias, geralmente cidades médias e pequenas que não eram 

capitais ou grandes centros comerciais/religiosos. Mesmo na atualidade, 

cidades como Bologna, Coimbra, Heidelberg, Salamanca e Oxford são 

conhecidas por suas universidades e é relevante ressaltar que muitas das 

principais universidades mundiais levam o nome da cidade onde se 

localizam (2015a, p.94). 

De acordo com Sayegh (2009, p. 82) houve a criação nos Estados 

Unidos dos colleges e as universities que formavam unidades educacionais 

fechadas nelas mesmas, assim, nesse contexto, surge a forma do campus 

universitário. Diante dessa nova forma de universidade, nasce no país um 

modelo que se diferenciaria do modelo universitário europeu, com edifícios 

que se integravam à cidade. No modelo americano os campi se situavam 

nos limites das cidades ou mesmo no campo. A partir desse contexto, no 

que se refere à organização morfológica das universidades, que tornou-se 

possível diferenciar dois modelos, o campus, identificado como sendo o 

modelo norte-americano, e a cidade universitária, identificada com o modelo 

europeu9. A Universidade Federal de Viçosa, sendo originalmente construída 

a partir do modelo campus fora tributária do modelo americano, sendo 

organizada a partir de prédios com funções próprias de departamentos, 

laboratórios, pavilhões de aulas e biblioteca central. 
                                                 
9
     De acordo com Nogueira (2008), a diferença entre os dois modelos reside na concepção de 

cada unidade, na cidade universitária cada edificação representa uma unidade específica, 
por exemplo, a Escola de Belas Artes, a Faculdade de Engenharia, a Escola de Medicina e 
assim por diante, e deveriam atender a uma função específica. Concebidos como unidades 
isoladas, não havia valorização da rua nem integração dos prédios. Já no modelo campus 
os prédios voltavam-se para funções específicas, usos de laboratórios de ensino, pavilhões 
de aulas, biblioteca, refeitório geral, etc. 
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Segundo Nogueira (2008), tanto o modelo campus quanto o modelo 

cidade universitária foram adotados em diferentes contextos de formação 

das universidades implantadas no Brasil. Da década de 1930 a 1960 

predominou o modelo das cidades universitárias. Nesse contexto tem-se a 

criação da cidade universitária da Universidade do Brasil, atual UFRJ, 

construída no Rio de Janeiro, até então sede do governo federal e a cidade 

universitária da Universidade de São Paulo (USP). De 1960 a 1980, já tendo 

consolidado o movimento modernista no País, passou a predominar a forma 

campus. Segundo Nogueira (op.cit), a mudança na adoção de um modelo 

para outro não se deu de forma repentina, pelo contrário. As universidades 

criadas e implantadas antes da década de 1960 e que precisaram se 

adaptar às mudanças da Reforma Universitária de 1968 geraram um tipo 

híbrido, marcado pela forma de cidade universitária e pelo conteúdo 

programático e organizacional de campus.  

Nos dias atuais, o que se tem visto na recente política de expansão das 

Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil, promovidas pelo 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais, REUNI (Decreto 6096 de 24 de abril de 2007) é a 

adoção do modelo de campus.  

Como analisa Baumgartner (2015b, p. 75), em relação às nomenclaturas 

das universidades públicas federais brasileiras, aquelas com sede nas 

capitais seguem o modelo com os nomes dos estados em que se localizam. 

Nos campi do interior, as cidades emprestam seus nomes às universidades, 

como Pelotas, Uberlândia e Viçosa. De acordo com o autor, pode-se citar no 

Brasil cidades com reconhecido papel universitário, como Campinas, Ouro 

Preto e Santa Maria, que possuem uma forte imagem nacional como centros 

de ensino e atraem estudantes e professores para as suas universidades.  

Nas cidades médias e pequenas as universidades acabam se tornando 

grandes empregadores, em algumas delas são as maiores fontes de 

emprego e acabam possuindo orçamentos maiores do que os próprios 

municípios, como em Viçosa10. 

                                                 
10

   Segundo divulgação do site da UFV, o orçamento dessa instituição sofreu uma redução 
para 2015, sendo que a universidade recebeu do MEC o valor de R$92.418.901,00. 
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 Segundo pontua Baumgartner (2015, p. 75), desde os anos de 1960, 

primeiramente na Europa e nos Estados Unidos e, posteriormente no Brasil, 

o Estado passa a compreender ações visando a instação de universidades 

e/ou campus de instituições novas e/ou já existentes como uma estratégia 

de desenvolvimento urbano, e até mesmo regional, de áreas 

economicamente deprimidas e/o degradadas do ponto de vista da 

morfologia/qualificação do espaço urbano. Para o autor, a compreensão do 

papel das universidades como agentes da (re)estruturação urbana e 

econômica das cidades torna-se relevante, tanto em razão de dinâmicas 

intraurbanas (moradia, circulação, usos, etc.) e do cotidiano dos moradores.  

 Em cidades médias e pequenas a influência econômica, política e 

cultural das universidades é mais perceptível do que nos núcleos urbanos 

maiores, pois, na grande cidade a diversificação das atividades econômicas 

torna o aporte financeiro direto e indireto da universidade diluído pelo próprio 

dinamismo urbano. Em relação ao diferencial geográfico da localização das 

universidades Baumgartner (2015a, p.95) analisa que: 

Ourtra característica até então marcante no diferencial 
geográfico entre universidades localizadas em cidades de 
diferentes portes estava vinculada ao acesso à informação e, 
principalmente, ao contato com o exterior/mundo, que ainda 
era privilégio das universidades localizadas em grandes 
centros. Atualmente, com a expansão das redes de informação 
(fibras óticas e satélites), autoestradas e aeroportos, esta 
diferenciação baseada na dotação de infraestrutura de 
transporte e comunicação foi minimizada. É claro que não foi 
completamente superada, pois geralmente o tempo de 
deslocamento e as conexões, quando tratamos de transporte 
aéreo por exemplo, é maior para aqueles que têm como ponto 
de origem e/ou cidades menores. 

 
 

Baumgartner (2015b, p.85) analisa o processo de expansão das 

universidades públicas federais no estado da Bahia11. E observando suas 

considerações observamos que a dinâmica urbana identificada nas cidades 

médias baianas, após a implantação das instituições de ensino superior, é 

                                                                                                                                               
https://www2.dti.ufv.br/ccs_noticias/scripts/exibeNoticia.php?codNot=23518. Acesso em: 15 
março 2015. O orçamento do município de Viçosa para o mesmo período foi de 
R$77.320.200,00.  http://www.vicosa.mg.gov.br/arquivos/imprensa/recursos-proprios-
orcamento-2015-preve-dificuldades-para-pmv . Acesso em: 15 março 2015.  

11
  O autor trata da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, da Universidade 

Federal do Oeste da Bahia – UFOB e da Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB. 

https://www2.dti.ufv.br/ccs_noticias/scripts/exibeNoticia.php?codNot=23518
http://www.vicosa.mg.gov.br/arquivos/imprensa/recursos-proprios-orcamento-2015-preve-dificuldades-para-pmv
http://www.vicosa.mg.gov.br/arquivos/imprensa/recursos-proprios-orcamento-2015-preve-dificuldades-para-pmv
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semelhante a apresentada em Viçosa.  

Segundo Baumgartner (2015b, p.86) a partir das evidências de campo 

em suas pesquisas, verificou-se nessas cidades baianas que a atividade 

universitária alterou significativamente a estrutura urbana (conteúdo) e a 

própria morfologia das cidades (forma). Como argumenta o autor: 

No plano morfológico [...] que compreende o elementos 
básicos que constituem a estrutura material da cidade e é 
produzido nas esferas sociais, econômicas, políticas e sociais, a 
(re) estruturação das cidades está vinculada à expansão da 
mancha urbana, à construção de conjuntos residenciais para 
estudantes, à abertura de novas vias de circulação e ao 
adensamento de áreas edificadas, por exemplo. No plano dos 
conteúdos são inseridas novas funções, ligadas à educação, bem 
como novos comércios e serviços direcionados aos novos 
moradores que chegam a essas cidades – professores e 
estudantes universitários (op.cit) 

 
 

O autor analisa que o espaço construído (plano morfológico) e o espaço 

usado e apropriado (plano dos conteúdos) não estão em situações ou níveis 

dicotômicos, hierárquicos ou complementares. São em realidade, duas 

categorias que sobrepostas, concomitantes e dialéticas participam da 

produção do espaço.  

As cidades baianas receberam grandes investimentos, por parte do 

governo, que trouxe consigo um incremento da migração de pessoas com 

alta qualificação profissional (professores universitários, pesquisadores, 

técnicos e administradores, entre outros), bem como estudantes 

universitários, muitos deles com alto poder aquisitivo, vinculados a 

determinados cursos, tais como medicina, odontologia, engenharias e 

direito, entre outros. Os alunos que possuíam rendas menores e que não 

eram atendidos pelos programas de assistência estudantil, também 

provocaram um impacto no mercado imobiliário das cidades por meio da 

criação das moradias coletivas, as repúblicas. O aumento da demanda por 

habitação induziu, primeiramente, a um aumento dos valores dos aluguéis e 

dos imóveis, uma vez que a oferta e o estoque habitacional nessas cidades 

médias baianas eram pequenos. Algumas empresas, com maior 

capitalização, passaram a suprir a demanda do mercado local de moradias, 

a partir das quais se observou uma proliferação daquelas localizadas em 
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condomínios ou loteamentos irregularmente fechados, inserindo esses 

novos modelos de moradias nas cidades analisadas (BAUMGARTNER, 

2015, p. 86).  

Segundo o autor, os professores universitários, com uma renda média 

muito superior a da população dessas cidades, indiretamente influenciaram 

uma supervalorização de alguns espaços internos das cidades, não só em 

função do nível de renda maior, mas também em função do perfil de 

consumo que se estabelece. Em Cachoeira (BA), a renda média mensal per 

capita (PNUD, 2013) nos domicílios urbanos é de R$ 368,12, o salário de um 

professor com dedicação exclusiva que possui doutorado é de R$9.536,00 e 

de R$ 8.480,00 para os professores que possuem mestrado. Comparando 

os salários dos professores e a média da renda per capita de Cachoeira, os 

professores da UFRB, com mestrado e doutorado, possuem 

respectivamente uma renda superior a da média da cidade, na ordem de 23 

e 25 vezes, respectivamente. Em 2008 (HENRIQUE, 2009), o valor médio 

das pequenas casas (com um quarto) alugadas passou de R$ 150,00, antes 

da chegada da UFRB, para R$ 800,00. Com a valorização ocorrida pelo 

aumento da demanda e pouca oferta na cidade, a população local foi 

forçada a sair das áreas mais centrais e ocupar os espaços periféricos 

(2015, p.88).  

Diante do quadro analisado por Baumgartner (2015a; 2015b) podemos 

traçar semelhanças nos fatos das dinâmicas intraurbanas nas realidades das 

cidades médias da Bahia em que foram implantadas os novos campi das 

universidades públicas federais com a dinâmica em Viçosa, mesmo 

considerando as diferenças dos fatores regionais, como a realidade das 

redes urbanas em que essas cidades se localizam e participam. Também 

devemos ressaltar que, em Viçosa, a dinâmica implantada pela Universidade 

Federal de Viçosa, vem se ampliando nos momentos de reestruturação da 

universidade ao longo de 40 anos, enquanto que, nas cidades médias e 

pequenas da Bahia esse processo está acontecendo em pouco mais de uma 

década.  

 Na tabela 1, a seguir, podemos analisar a evolução do quadro da 

população de Viçosa.  Podemos observar que a partir da década de 1970 
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houve a inversão no local de residência da maioria da população, onde, 

segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a 

população urbana era de 17.000 habitantes e ultrapassa a população da 

zona rural, que no mesmo período contava com 8.784 habitantes. Na tabela 

2 podemos verificar o crescimento da UFV a partir do aumento do número 

de cursos oferecidos. Há uma relação direta entre o aumento da população 

urbana e o aumento de cursos na Federal de Viçosa.  

 

 

 

 

Tabela 1 – Evolução da população urbana e rural de Viçosa – Período de 
1960 a 2009 

 

Anos 

 

População 

 População Total População 

Urbana 

População Rural 

 Absoluto % Absoluto % Absoltuo % 

1960 21.120 100  9.342 44,3 11.778 55,7 

1970 25.784 100 17.000 65,9   8.784 34,1 

1980 38.655 100 31.143 80.5   7.512 19,5 

1991 55.316 100 49.320 89,2   5.996 10,8 

2000 64.854 100 59.792 90,7   5.062 9,3 

2010 72.200 100 67.305 93,2   4.915 6,8 

2014* 77.502 100 72.231 93,2   5.271 6,8 

Fonte: IBGE, 2010/CENSUS, 2015 

*Valores estimados pelo CENSUS. 
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Tabela 2 – Número de cursos oferecidos pela UFV 

Cursos       Até 1974   A partir de 

1975 

    Atual 

(2015) 

Graduação 9 21 45 

Mestrado 7 13 41 

Doutorado 3 5 24 

Totais 19 39 110 

Fonte: PANIAGO (1990) e UFV disponível em: <http://www.ufv.br>. Acesso em: 3 
abril 2015). 

  

 De modo geral, as áreas centrais do espaço urbano são mais 

valorizadas em relação às áreas periféricas (CORRÊA, 1997), justamente 

por conta de uma maior concentração no centro de determinados 

equipamentos urbanos e serviços públicos que não são encontrados em 

toda a cidade, gerando um processo de valorização imobiliária.  Em Viçosa, 

a população local acaba tornando-se refém de um duplo processo de 

valorização/especulação imobiliária, visto que a área central, já valorizada 

devido às suas condições físicas, por se constituir uma área plana, o vale do 

ribeirão São Bartolomeu, acaba se tornando mais valorizada por conta da 

proximidade com o campus e por ser mais bem dotada de equipamentos 

urbanos.  

 A especialização em cidade universitária, isto é, a cidade que depende 

quase que exclusivamente de uma única função urbana, a de fornecer 

estudos universitários, se consolidou no decorrer dos anos, sendo a cidade 

de Viçosa sede de outras instituições de ensino superior particulares, a 

Univiçosa (Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde de Viçosa) e a 

FDV (Faculdade de Viçosa). Em decorrência dessa especialização, 

estimularam-se práticas espaciais de agentes-atores hegemônicos na 

produção do espaço urbano local, sendo a fragmentação espacial a maior 

consequência desse processo.   

Em uma tentativa de conceituar a fragmentação espacial, Vasconcelos 

(2013, p. 8) distingue a fragmentação econômica e a fragmentação social. A 

primeira está ligada à complexa espacialidade das atividades econômicas 

http://www.ufv.br/
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(transportes, fábricas, comércio, escritórios, zonas portuárias, áreas 

industriais, etc.), cada uma delas seguindo uma lógica própria. A segunda é 

caracterizada por numerosas áreas com certa homogeneidade interna, 

conforme atributos como renda, instrução, ocupação, faixa etária, 

fecundidade, etnicidade, religião). Formam-se, assim, mosaicos econômicos 

e sociais. Segundo o autor: 

Assim, na fragmentação do espaço urbano capitalista é 
possível conceber uma divisão econômica do espaço e uma 
divisão social do espaço. A primeira deriva da complexa 
espacialidade das atividades econômicas, originando terminais 
de transporte, depósitos, fábricas, estabelecimentos 
atacadistas e varejistas, escritórios de serviços, hospitais e 
escolas. A espacialidade de cada uma dessas atividades 
responde a uma lógica própria, vigente no momento de sua 
implementação ou que, por eficiência continuada ou ainda por 
inércia, garante a localização de cada atividade. Zonas 
portuárias, áreas industriais, antigas e novas, espontâneas ou 
planejadas, áreas comerciais hierarquizadas ou dotadas de 
especialização funcional são o resultado dos intrincados 
processos que originam a divisão econômica do espaço 
urbano. Já a divisão social do espaço urbano traduz-se em 
numerosas áreas sociais, cada uma caracterizada por uma 
relativa homogeneidade interna e heterogeneidade entre elas. 
Atributos como renda, instrução, ocupação, faixa etária, 
fecundidade, etnicidade, religião, status migratórios e qualidade 
da habitação definem o conteúdo de cada área. Há um 
mosaico social na cidade, com distintas formas e conteúdo 
sociais. O preço da terra, expressão cabal da valorização da 
propriedade latifundiária, e a proximidade dos centros de 
negócios – área central, subcentros e áreas especializadas -, 
assim como das áreas de amenidades naturais ou socialmente 
criadas e das áreas fabris, desempenham papéis fundamentais 
na estruturação desse mosaico social. (VASCONCELOS, 2013, 
p. 8). 

 

 A atuação dos agentes imobiliários, como um dos agentes-atores da 

formação do espaço urbano, conduziu a formação de um espaço urbano 

fragmentado, pois áreas centrais e adjacências que foram se tornando áreas 

de atuação dos agentes imobiliários que atendem o interesse das classes de 

alto poder aquisitivo, formado principalmente por professores e funcionários 

públicos da universidade, comerciantes e prestadores de serviços que 

direcionam suas atividades para atender uma demanda diretamente ou 

indiretamente relacionada à universidade, enquanto a grande parte da 
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população sem condições financeiras passa a residir nos bairros periféricos 

de Viçosa, áreas na maioria das vezes destituídas ou com poucos serviços 

urbanos. O crescimento de tais áreas se fez, conjugando os fatores da 

especulação imobiliária na área central e o loteamento clandestino nas áreas 

periféricas, sendo este um dos fatores que auxilia na compreensão da 

urbanização de Viçosa. É nesse sentido que podemos entender o processo 

de produção do espaço urbano viçosense como típico das cidades 

brasileiras, onde as desigualdades materializadas são consideradas reflexos 

e condição da má distribuição de renda e acabam por ampliar as 

desigualdades sociais. 

A má distribuição da renda na cidade está, ainda, refletida na diferença 

observada entre as médias das rendas das famílias das regiões urbanas de 

planejamento (tabela 3). A renda familiar média encontrada para o perímetro 

urbano do município foi de R$ 2.742,16, ficando a região do Acamari com o 

maior valor (R$ 6.178,02), justificável por incluir nessa região o bairro 

Acamari (condomínio fechado residencial dos professores da UFV). Nova 

Viçosa, por sua vez, aparece com a menor renda familiar dentre as regiões 

pesquisadas, com média de (R$ 1.387), ou seja, cerca da metade da renda 

familiar média encontrada e cerca de 4,4 vezes menor do que a maior renda 

média familiar nas Regiões consideradas. A renda familiar per capita média 

também evidencia este fenômeno quando registrou valores elevados para as 

regiões Acamari (R$ 1.735), Centro (R$ 1.638) e Lourdes (R$ 1.356), 

contrastando com os encontrados para Nova Viçosa (R$ 384), Cachoeirinha 

(R$ 491) e Amoras (R$ 541). A diferença entre a maior e a menor renda per 

capita familiar média das regiões também foi marcante, sendo a região 

Centro 4,5 vezes superior a de Nova Viçosa. 

 No mapa 2 podemos ver a divisão da área urbana de Viçosa em seus 

respectivos bairros12. 

                                                 
12

 O município de Viçosa, em sua área urbana, é dividido em 51 bairros e ou distritos; 
Acamari, Arduíno Bolivar, Barrinha, Bela Vista, Belvedere, Betânia, Boa Vista, Bom Jesus, 
Cidade Nova, Clélia Bernardes, Estrelas, Fátima, Floresta, Fuad Chéquer, Inácio Martins, 
Inconfidência, Jardins do Vale, JK, João Braz, João Mariano, Julia Mollá, Liberdade, 
Loudes, Maria Eugênia, Morada do Sol, Nova Era, Nova Viçosa, Novo Silvestre, Parque do 
Ipê, Paraíso, Ramos, Recanto da Serra, Rua Nova, Sagrada Família, Sagrado Coração, 
Santa Clara, Santo Antônio, São José (Laranjal), São Sebastião, Serra Verde, União, Vale 
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Figura 1 - Croqui da cidade de Viçosa /Bairros 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Viçosa (http://www.vicosa.mg.gov.br). Acesso em 15/05/2015 

                                                                                                                                               
do Sol, Vale Verde, Vau Açu, Vereda do Bosque, Vila Alves, Violeira, Distrito de Cachoeira 
de Santa Cruz (Cachoeirinha), Distrito de São José do Triunfo (Fundão), Distrito de 
Silvestre, Romão dos Reis. 

 

 

 
 

http://www.vicosa.mg.gov.br/
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Tabela 3 – Indicadores de Renda por Região Urbana de Planejamento – 
Viçosa (MG) 2013 

Região Renda familiar 

média 

Renda familiar 

per capita 

1. Centro 4.635,57 1.638,01 

2. Acamari 6.178,02 1.735,40 

3. Bom Jesus 2.281,85 669,16 

4. Nova Viçosa 1.387,40 384,32 

5. Fátima 3.043,37 916,68 

6. Lourdes 4.002,68 1.356,84 

7. Santa Clara 2.074,15 577,76 

8. Passos 2.285,66 721,03 

9. Santo Antônio 2.960,34 916,51 

10.  Nova Era 2.175,71 684,19 

11.  Amoras 1.873,38 541,44 

12.  Silvestre 2.656,68 819,96 

13.  Fundão 1.967,77 515,12 

14.  Cachoeirinha 1.709,27 491,17 

Total  2.742,16 830,96 

  Fonte: CENSUS 2013 <www.censusvicosa.com.br> Acesso em: 14 maio 2016 

 

 Ao analisar o processo de ocupação do solo urbano de Viçosa e as 

diversas ações de loteamento que geraram os bairros da cidade, Honório 

(2012, p. 70) cita a relevância da consideração da ação dos agentes 

imobiliários e que, posteriormente um dos representantes desses agentes se 

ascende à prefeito de Viçosa, e passa a atuar usando as instituições 

públicas a seu favor. 

 Segundo a autora, o primeiro grande loteamento de Viçosa data de 1950 

e foi de iniciativa do senhor Fuad Chéquer, dando início à ocupação do 

bairro que recebeu seu nome. Na década de 1960, outro loteamento de 

grande importância fora realizado, dando início ao bairro de Ramos, 

localizado no entorno da área central da cidade. Dotado de boa 

infraestrutura, o Ramos foi destinado à população de maior poder aquisitivo. 

No mesmo período e próximo a esse bairro surgiu outro loteamento que dera 

http://www.censusvicosa.com.br/
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origem ao bairro de Clélia Bernardes, cuja empresa loteadora pertencia à 

Antônio Chéquer, filho do senhor Fuad Chéquer. Desse modo, podemos 

verificar a importância da atuação da família Chéquer como pioneiros na 

produção de loteamentos em Viçosa.  

 Segundo Alves (2008), o senhor Fuad Chéquer era um imigrante libanês 

que ao chegar em Viçosa abriu uma fábrica de calçados e nessa fábrica 

passou a trabalhar seu filho, Antônio Chéquer. Antônio Chéquer desistiu dos 

estudos ainda no ensino primário e mais tarde tornou-se empresário da 

construção civil e político na cidade de Viçosa. Em 1959 foi eleito vereador, 

sendo novamente eleito para esse cargo em 1965. Segundo Honório, o 

empresário que desde cedo estava inserido na elite econômica de Viçosa, 

ao tornar-se político, marcou sua entrada na elite política local, sendo 

opositor do principal grupo político de Viçosa, os bernardistas.13 

 Como pontua a autora, o empresário e político Antônio Chéquer passa a 

ganhar notoriedade frente às camadas populares de Viçosa devido às suas 

ações de ofertar loteamentos para esse segmento social – a parcela mais 

pobre da população da cidade. Em 1972, filiado ao MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro), Antônio Chéquer é eleito prefeito e sua eleição fora 

visto com bons olhos perante boa parte acadêmica da UFV que, vivendo sob 

o auspício da ditadura militar, desejava a abertura política do País. 

Entretanto, com o passar dos anos, Antônio Chéquer foi ficando 

desacreditado pela comunidade intelectual de Viçosa, devido às suas ações 

populistas. 

 De acordo com Ribeiro Filho (1997), durante a primeira gestão do 

prefeito Antônio Chéquer houve grande expansão de loteamentos na cidade 

(Quadro 1), a maioria deles sendo produzidos e vendidos pela empresa do 

próprio prefeito.  

 

 

 

 

                                                 
13

 Estes politicos representavam a elite cultural da cidade e estavam ligados à Universidade 
Federal de Viçosa. Na década de 1970, como consta na pesquisa de Honório (2012), tal grupo 
exercia grande influência nas decisões dos reitores da UFV. 
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Quadro 1 – Loteamentos de Viçosa lançados na década de 1970 

LOTEAMENTO/BAIRROS LEGISLAÇÃO DE APROVAÇÃO 

Bairro Clélia Bernardes Lei nº 615/72 de 04/07/72 

Expansão do Bairro Ramos Lei nº 625/72 de 04/07/72 

Loteamento próximo a Barrinha Lei nº 627/72 de 04/07/72 

Loteamento próximo à Rua Gomes 
Barbosa 

Lei nº 642/72 de 05/12/72 

Condomínio horizontal Pq. Do Ipê Lei nº 627/72 de 04/07/72 

Expansão do Bairro Santo Antônio Lei nº 645/73 de 29/01/73 

Expansão do Bairro de Fátima Lei nº 50/74 de 09/05/74 

Prolongamento da rua Floriano 
Peixoto 

Lei nº 55/74 de 23/05/74 

Expansão do Bairro Santo Antônio Lei nº 58/74 de 23/05/74 

Expansão do Bairro Santo Antônio Lei nº 67/74 de 01/07/74 

Loteamento em Silvestre Lei nº 81/74 de 01/10/74 

Expansão do Bairro Nova Era Lei nº 86/74 de 23/10/74 

Bairro João Braz Lei nº 108/75 de 18/03/75 

Bairro Arduíno Bolívar (Amoras) Lei nº 125/75 de 28/04/75 

Condomínio Júlia Mollá Lei nº 158/75 de 01/12/75 

Expansão do Bairro Santo Antônio Lei nº 159/75 de 01/12/75 

Loteamento em Silvestre (Indumel) Lei nº 160/75 de 01/12/75 

Nova expansão do Bairro de Fátima Lei nº 197/76 de 22/03/76 

Alameda Fábio Ribeiro Gomes Lei nº 204/76 de 22/09/76 

Bairro Santa Clara Lei nº 241/77 de 23/09/77 

Bairro J.K. Lei nº 243/77 de 11/10/77 

Bairro Nova Viçosa Clandestino 

Bairro Inconfidência Aprovado pelo Exec. Municipal:  
26/11/79 

Fonte: Ribeiro Filho (1997) 

 

 Nas áreas próximas ao centro da cidade se concentrou a população de 

maior poder aquisitivo, enquanto que nas áreas periféricas verificou-se a 

expansão da ocupação pelo segmento social de baixa renda. Analisando a 

atuação de Antônio Chéquer, Honório (2012) salienta que ele atuou de modo 

a “atender” aos interesses dos diversos grupos sociais, mas foi seu caráter 

populista e seu carisma frente à população mais pobre de Viçosa que lhe 

garantiu dois mandatos completos para prefeito, de 1973 a 1976, de 1989 a 

1992 e o início do terceiro mandato em 199714. Enquanto representante do 

setor imobiliário de Viçosa, coube a ele os loteamentos que originaram 

alguns bairros voltados para a classe social mais abastada como o Ramos, o 

                                                 
14

 O prefeito e representante dos agentes imobiliários Antônio Chéquer faleceu em 1997, 
portanto, não concluiu seu terceiro mandato. 
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Clélia Bernardes e o Santa Clara, destinados diretamente ao mercado 

formado pelos professores e técnicos da UFV e também por comerciantes e 

outros profissionais bem remunerados. As pessoas de renda intermediária 

ocupariam loteamentos nos bairros Silvestre e João Braz.  

 Segundo Honório (2012, p.74), devido à atração populacional exercida 

por Viçosa durante as décadas de 1960 e 1970, sendo uma das causas as 

diversas frentes de trabalho de baixa qualificação abertas pela UFV, era 

razóavel pensar que Viçosa representasse uma localidade em que a 

população pobre da microrregião pudesse encontrar boas oportunidades de 

emprego. Como argumenta a autora, já na década de 1970 havia uma 

expressível quantidade de pessoas pobres que moravam na cidade, assim, 

a intenção do prefeito Antônio Chéquer em lotear glebas de terras e criar o 

bairro de Nova Viçosa era evitar que esse fluxo migratório que se dirigia para 

Viçosa à procura de empregos formasse favelas na área central da cidade. 

Ao citar diálogos entre Antônio Chéquer e seus amigos, em relação à 

criação desse bairro na época, a autora diz: 

[…] foi revelado que muitos amigos do empresário e político, 
não compreendendo a lógica de criação do bairro perguntavam 
para o mesmo o porquê de lotear um terreno para pobres e a 
resposta era sempre a mesma: “isso é para lavadeira morar”. 
(HONÓRIO, 2012, p. 74) 

 

 Em relação a esse fato, Alves (2008) argumenta sobre a dupla função 

desse loteamento. Tratou-se de um instrumento para angariar votos para o 

político e um negócio promissor para o empresário. Para a autora: 

Planejar a periferia de Viçosa lhe trouxe um leque de 
vantagens. Inicialmente, a retirada da população carente do 
centro da cidade universitária, que a partir daquele momento 
não mais poderia abrigar tal mazela aos olhos da nova 
categoria de moradores. A empreitada dos loteamentos foi 
realizada pela Construtora Chéquer, de propriedade do próprio 
prefeito que, em depoimento na década de 1980, afirmou ter 
obtido lucro com o fato. (2008, p.32) 

 

 Assim, a produção do Bairro Nova Viçosa foi voltada, exclusivamente, 

para a população de baixo poder aquisitivo e é até hoje o maior loteamento 

horizontal já realizado em Viçosa (HONÓRIO, 2012, p. 71). 
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 Segundo dados do CENSUS15 (Centro de Promoção do 

Desenvolvimento Sustentável), ainda nos dias atuais o Bairro Nova Viçosa16 

constituiu como um dos bairros de menores indicadores socioeconômicos, 

ao lado de outros como Barrinha, o Estrelas e o Amoras. O processo de 

produção de todos esses bairros revela as características do processo 

contraditório que se constituiu a urbanização da sociedade e do espaço no 

Brasil. 

 Outra ação analisada por Honório (op. cit.) que deflagra a relação ou 

articulação entre agentes imobiliários e o Poder Público local, a partir da 

flexibilidade das leis urbanísticas em Viçosa, foi o fato de que os agentes 

imobiliários, em certos períodos, conseguiram obter aprovação de grande 

número de licitações de construção na cidade, basicamente, construção de 

condomínios verticais. Tais ações dos agentes imobiliários foram tomadas 

em consonância com decisões tomadas em outras esferas, no âmbito da 

UFV, a partir da recente expansão universitária por conta do REUNI17 

(Programa de Apoio de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais). Essa ação política antecipada dos agentes imobiliários pode ser 

considerada como uma antecipação espacial (CORRÊA, 1997). Na 

concepção de Corrêa (1997, p.38): 

[...] a antecipação espacial corresponde à reserva de território, 
ou seja, significa garantir para o futuro próximo o controle de 
uma dada organização espacial, garantindo assim as 
possibilidades, via ampliação do espaço de atuação, de 
reprodução de suas condições de produção. É assim, gestão 
do território.  

                                                 
15

 O CENSUS (Centro de Promoção do Desenvolvimeto Sustentável), com sede em Viçosa/MG, 
fundada em 17 de agosto de 2000, é uma Organização Não Governamental que se dedica aos 
estudos, formação e assessoria nas áreas social, urbanística, ambiental e gestão pública. 
16

 A renda familiar média encontrada para o perímetro urbano do município, foi de R$ 2.742,16, 
ficando a região do Acamari com o maior valor (R$ 6.178,02), justificável por incluir nessa 
região o bairro Acamari, de alto padrão. Nova Viçosa, por sua vez, aparece com a menor renda 
familiar dentre as regiões pesquisadas, com média de (R$ 1.387), ou seja, cerca da metade da 
renda familiar média encontrada e cerca de 4,4 vezes menor do que a maior renda média 
familiar nas Regiões consideradas. A renda familiar per capita média também evidencia este 
fenômeno quando registrou valores elevados para as regiões de Acamari (R$ 1.735), Centro 
(R$ 1.638) e Lourdes (R$ 1.356), contrastando com os encontrados para Nova Viçosa (R$ 384), 
Cachoeirinha (R$ 491) e Amoras (R$ 541). A diferença entre a maior e a menor renda per 
capita familiar média das regiões também foi marcante, sendo a região Centro 4,5 vezes 
superior a de Nova Viçosa. (CENSUS, 2014). 
17

 Programa criado pelo Ministério da Educação de Apoio a Planos de Reestruturação e      
Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o 
acesso e a permanência na educação superior.  
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Desse processo resulta a reprodução da cidade legal e da cidade ilegal. 

Segundo Honório (2012, p.88): 

A antecipação espacial dos agentes hegemônicos em Viçosa 
conta com a articulação entre agentes do setor imobiliário e 
poder público local. Como já foi ressaltado, foi notável a 
associação entre politico e empresário, na década de 1970. 
Nos dias atuais, devido à diversificação dos agentes, esta 
associação é mais disfarçada, porém, ainda é determinante na 
reprodução e manutenção das características da organização 
desse espaço. 

 

 Como ressalta Honório (2012, p.89), exceto em ações pontuais que, de 

certo modo refletiam implicações para o coletivo da cidade e que decorreram 

da organização de grupos ligados à UFV (principalmente dos professores e 

técnicos arquitetos da Universidade) que começaram a se articular 

politicamente na cidade e difundir suas concepções de cidade, nas décadas 

de 1970 e 1980, a ampla parcela da produção do espaço urbano de Viçosa 

refletiu ações deliberadas por um grupo restrito de agentes hegemônicos 

ligados ao mercado imobiliário. A derrubada do Código de Obras de 197918, 

foi um exemplo emblemático do mandonismo político característico em 

Viçosa e da associação do Poder Público local a agentes do setor imobiliário 

que atuam na cidade. 

 O Código de Obras de 1979 regulamentava o parcelamento do solo 

urbano em Viçosa e incorporava em seu corpo de normas determinações da 

Lei Federal nº 6766/79 que regulamenta o parcelamento do solo urbano no 

País. Dentre as determinações deste código, que se configurou como um 

dos pontos mais discutidos dentre os seus opositores em Viçosa, estava a 

obrigatoriedade do afastamento frontal de três metros das edificações. Em 

1983, dois representantes do legislativo municipal, encaminharam à Câmara 

Municipal um projeto de lei para derrubada do mesmo. Os representantes da 

sociedade, os vereadores municipais, defenderam que a lei era restritiva ao 

desenvolvimento da cidade, ressalta-se que um dos vereadores que 

propuseram o projeto de lei citado pertencia à família dos mais antigos 

representantes dos agentes imobiliários de Viçosa, a família Chéquer. O 

                                                 
18

 Essa lei que pode ser considerada como pioneira na concepção de definição de marcos 
regulatórios para o planejamento urbano em Viçosa, pelo menos no que tange ao planejamento 
físico-territorial, à definição de marcos para uso e ocupação do solo urbano. 
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projeto de lei fora aprovado e desta data até o ano de 2000, a cidade de 

Viçosa seguiu sem qualquer lei urbanística. (HONÓRIO, 2012, p. 89). Como 

consequência da abolição do recuo de 3 metros repercutiu no aumento da 

área disponível para construção e a redução considerável das calçadas para 

a circulação pública. 

 A ausência de marcos regulatórios para definirem as normas para a 

edificação, uso e ocupação do solo urbano em Viçosa aliada à omissão do 

Poder Público local, contribuiu para a expansão irrestrita da malha urbana 

em Viçosa, já que, diversos empreendimentos imobiliários foram aprovados 

e realizados em desacordo com a Lei Federal 6766/79. De acordo com 

Carvalho e Oliveira (2008), a década de 1980 foi o período que mais se 

verificou a produção de imóveis verticalizados na cidade e a consolidação da 

área central e próximo à Universidade como região privilegiada da atuação 

dos empreendimentos imobiliários. Assim, pode-se concluir que a derrubada 

do Código de Obras, tenha contribuído para a efetivação desse cenário. 

Para as autoras: 

É também na década de 80 que começaram a surgir edifícios 
com mais de 10 pavimentos na área central e tem início o 
processo de verticalização da rua Milton Bandeira, que se 
intensifica nos anos seguintes. Mais recentemente, observa-se 
um movimento no sentido de deslocamento desde processo 
para a região próxima à UFV, o que indica o forte poder de 
indução da Universidade (CARVALHO; OLIVEIRA, 2008). 

 

 Menezes (2008) nos relata um exemplo da associação entre esses dois 

agentes-atores sócio-espaciais – Estado e agentes imobiliários – quando 

analisou os períodos de maior aprovação de licitações de construções na 

cidade, que foram os períodos de 1999 a 2000, de 2003 a 2004 e no ano de 

2008. Tal fato, segundo a autora, se processou devido às seguintes 

circunstâncias: de 1999 a 2000, a grande quantidade de licitações foi uma 

forma dos agentes do setor imobiliário local garantirem a execução de 

empreendimentos antes da aprovação do Plano Diretor Municipal, que 

estava sendo discutido nesse período e que fora aprovado em 2000. Os 

agentes imobiliários temiam que a aprovação do Plano Diretor 

comprometesse as aprovações das licitações e prejudicassem seus 

negócios, pois o Plano Diretor além de estabalecer regras urbanísticas que 
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deveriam ser seguidas pelos agentes imobiliários e construtoras, seria 

aprovado juntamente com a Lei de Uso e Ocupação do Solo que previa 

novas diretrizes para a construção de edifícios na cidade. Entre 2003 e 2004 

a autora relaciona o aumento das licitações ao fato de que a UFV passava 

por mais uma fase de expansão de cursos e vagas para estudantes, fato que 

implicaria novo aumento de demanda por habitações (casas e 

apartamentos), principalmente na área central da cidade. Já as licitações 

aprovadas em 2008 podem ser analisadas no contexto de outra fase de 

expansão de novos cursos da UFV e pelo fato de que em 2010 entraria em 

vigor a lei do novo Plano Diretor de Viçosa que passara por um processo de 

revisão (fato esse analisado pela presente pesquisa). Nesse período, os 

empresários da construção civil e do setor imobiliário da cidade esperavam 

que a adoção do Plano Diretor, uma vez que ele conteria diretrizes mais 

restritivas no que tange aos aspectos de ocupação do solo e em relação à 

preservação do patrimônio público, já que fora discutido e construído tendo 

como parâmetro basilar o Estatuto da Cidade (Lei nº 10257/2001), 

novamente repercutisse negativamente em suas ações. 

 Um fato que demonstra o desvio da atenção e ação dos políticos, é a 

omissão do Estado na esfera local em relação ao processo de 

autoconstrução nas periferias da cidade de Viçosa. Segundo analisa Pinto 

(2004), pode se perceber que houve por parte do Poder Público, uma maior 

flexibilização das normas urbanísticas nas áreas periféricas do que nas 

áreas centrais. Nas áreas periféricas as normas de construção foram 

relativizadas, ou até mesmo suprimidas, enquanto nas áreas destinadas ao 

mercado imobiliário as normas são seguidas.  

 É diante desse cenário que agentes iniciarão a construção de discursos 

que passaram a incitar a necessidade de se planejar o processo de 

produção da cidade de Viçosa e para isso começarm a discutir com o Poder 

Público local a necessidade de reformulação de leis de ordenamento 

territorial, leis de uso e ocupação do solo urbano e a elaboração do plano 

diretor municipal. Entre os principais agentes sustentadores desses 

discursos podemos identificar arquitetos e professores do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo (DAU) da Universidade Federal de Viços 
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*** 

 

CAPÍTULO  3  

 

A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO URBANO EM 

VIÇOSA (MG) E A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR E DEMAIS 

NORMAS URBANÍSTICAS 

  

O objetivo deste tópico da pesquisa é realizar a contextualização 

histórica da estruturação em Viçosa das instituições locais e dos aparatos 

legislativos destinados às atividades de planejamento urbano na cidade. 

Para isso, consideramos relevante as discussões ocorridas no final da 

década de 1990 e início do ano de 2000, pelo fato de estarem sendo, 

naquele momento, influenciadas pelas diretrizes que seriam aprovadas no 

Estatuto da Cidade (2001). 

Segundo Secchi (2013, p.82), na linguagem popular e inclusive em 

textos acadêmicos publicados no Brasil, o termo instituição recebe 

conotação de organização ou entidade, como instituição cultural, instituição 

de ensino superior, instituição religiosa etc. Entretanto, esse sentido estrito 

da palavra é menos utilizado na literatura internacional de ciências sociais, 

que, por sua vez, emprega uma conotação bem ampla ao termo analisado. 

De acordo com Secchi (et all): 

De acordo com a escala institucionalista tradicional, 

instituições são regras formais que, de alguma forma, 

condicionam o comportamento dos indivíduos. Aplicando esse 

conceito à área de políticas públicas, as instituições são as 

regras constitucionais, os estatutos e códigos legais, as 

políticas públicas passadas e os regimentos internos das 

arenas onde as políticas públicas são construídas. Instituições 

nessa acepção são: jurisdições (leis), competências (funções) 

e as delimitações territoriais (p.82). 

 

 A Constituição de 1988 representou um marco tanto da reestruturação 

do Estado no Brasil, quanto do quadro das políticas públicas urbanas, já 

que, pela primeira vez no País foi considerado no texto constitucional, os 

artigos 182 e 183 que instituía a política urbana. Na análise do texto da 
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Carta Magna podemos considerar dois aspectos importantes, o primeiro 

refere-se às diretrizes do Capítulo II, dedicado à política urbana. O segundo 

aspecto está ligado aos mecanismos que garantiram a possibilidade de 

participação ampliada da sociedade nos processos de formatação das 

políticas públicas, os quais se mostraram fundamentais para o desenho atual 

da democracia no Brasil. 

 Entretanto, houve um hiato de 13 anos até que tais artigos fossem 

regulamentados, e em 2001 foi promulgada a Lei 10.257, conhecida como 

Estatuto da Cidade. Essa lei definiu as competências das ações de 

planejamento entre os entes federativos, e de cunho descentralizado, 

promoveu o reconhecimento do município como ente federativo como 

também passou a outorgar-lhe atribuições no provimento de várias políticas 

públicas e sociais, incluindo políticas de ordenamento e planejamento 

urbano. 

 É relevante definirmos elementos que permitem situar os espaços de 

ação urbanística do Estado, na esfera local e, que deste modo, justificam a 

ação de planejamento e ordenamento urbanísticos. Segundo Luft (2011, 

p.113): 

Esta providência é essencial para circunscrever os limites da 
ação interventiva dos Municípios na operacionalização das 
políticas urbanas, não só em função dos qualitativos físicos e 
sociológicos, mas, também, a cargo das limitações 
constitucionais ao exercício da competência urbanística. O 
espaço primordial para tal investida é, portanto, a cidade.  

 

  Os esforços para a implantação de um sistema de planejamento urbano 

em Viçosa/MG iniciou-se em 1998, por via da gestão do prefeito Fernando 

Sant’Ana e do convênio estabelecido entre o Poder Público e a Universidade 

Federal de Viçosa (UFV). Assim, iniciaram as ações para a elaboração do 

primeiro Plano Diretor do município e das demais normas urbanísticas e 

ambientais complementares. Foi criada uma equipe gestora, constituída por 

professores da UFV com o objetivo de assessorar o Poder Público local na 

construção do referido Plano.  

Segundo Stephan e Ribeiro Filho (2002), a equipe responsável pela 

elaboração do Plano Diretor tinha noção das dificuldades impostas à 



92 

 

implantação do processo de planejamento em Viçosa, decorrente das ações 

fisiológicas entre o governo local e os agentes e promotores imobiliários. 

Diante desse cenário, procurou-se investir na democratização do processo 

de elaboração do plano, abrindo à comunidade local oportunidades à  

participação. Para os referidos autores que integraram a equipe gestora para 

elaboração do Plano Diretor, somente com a participação social e a 

consequente politização das políticas públicas urbanas, se romperia com o 

quadro no qual os Planos Diretores eram vistos, em muitos casos, como 

produtos de trabalho de técnicos, que eram elaborados e apresentados para 

o Poder Público e sem o conhecimento da população. 

 O desenvolvimento das ações conduzidas pela equipe responsável pela 

elaboração do Plano Diretor de Viçosa (PDV) em 2000 teve como objetivo a 

realização de reuniões de consulta popular, na qual houve a participação da 

população dos bairros e também dos distritos rurais. Nessas reuniões, a 

participação social se dava com a população elencando os principais 

problemas vivenciados em suas localidades ou bairros. Após a realização 

das reuniões, os integrantes da equipe gestora sistematizavam as 

informações recolhidas para subsidiar a formulação das ações do Plano 

Diretor. 

 A partir das propostas da população, a equipe gestora elaborou os 

princípios e os objetivos fundamentais do Plano Diretor. Como aponta 

Stephan e Ribeiro Filho (2002), os princípios do PDV seriam os de incentivar 

a participação popular como instrumento da construção da cidadania e meio 

legítimo de manifestação das aspirações coletivas, fortalecer a 

municipalidade como espaço privilegiado de gestão pública democrática e 

criativa de solidariedade social e de valorização da cidadania, garantir o 

direito ao espaço urbano e rural e à infraestrutura como condição ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas dos habitantes, 

garantir condições para um desenvolvimento justo, economicamente viável e 

ecologicamente equilibrado, combater as causas da pobreza e reduzir as 

desigualdades socioespaciais e garantir o pleno cumprimento da função 

social da propriedade.  

 Complementando os princípios, os objetivos fundamentais do PDV 
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seriam promover o desenvolvimento sustentado, orientado para a criação e 

manutenção de empregos e rendas; promover a justiça social e a proteção 

ambiental; garantir a transparência da ação do Poder Público local e a 

ampliação do acesso à informação por parte da população; preservar, 

proteger e recuperar o meio ambiente e o patrimônio cultural do município; 

ordenar o desenvolvimento no plano social, proporcionando infraestrutura 

básica e outros meios indispensáveis à melhoria da qualidade de vida e ao 

bem-estar dos habitantes e coibir a especulação imobiliária. (Stephan e 

Ribeiro Filho, 2002) 

 Com base na definição dos princípios e objetivos que deveriam nortear a 

ação do Plano Diretor de Viçosa, os integrantes da equipe elaboraram as 

políticas constantes nesse documento e as agruparam em quatro blocos: (1) 

Promoção Humana, onde foram concentradas as políticas relacionadas à 

saúde, educação, ação social, habitação, esporte e lazer; (2) Política Urbana 

e Meio Ambiente, onde foram agrupadas as políticas de circulação, 

transporte, saneamento e meio ambiente; (3) Desenvolvimento Municipal, 

onde foram concentradas as políticas de desenvolvimento econômico, 

turismo e desenvolvimento rural e; (4) Planejamento e Gestão, onde foram 

agrupadas as políticas de gestão pública e participação popular. Durante o 

processo de elaboração das normas urbanísticas e ambientais buscou-se 

também dar início ao estabelecimento de uma prática de planejamento local 

com a criação de uma estrutura formal de planejamento, denominada 

Instituto de Planejamento Municipal – IPLAM e de um Conselho Municipal de 

Planejamento – COMPLAN. Tais estruturas institucionais seriam 

responsáveis pela condução das ações de planejamento urbano em Viçosa. 

 Como analisa Stephan e Ribeiro Filho (2002), desde o início das 

atividades da equipe gestora empreenderam-se esforços para a criação do 

IPLAM e COMPLAN, uma vez que o Poder Público local era destituído de 

órgãos que conduzissem o planejamento urbano em Viçosa. A atuação do 

IPLAM, juntamente com o COMPLAN era para os integrantes da equipe 

gestora a melhor forma de viabilizar a adequada aplicação do Plano Diretor 

e demais instrumentos de planejamento e propiciaria um contexto 

institucional de continuidade nas ações de planejamento urbano.  Segundo 
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Stephan e Ribeiro Filho (2002, p. 12): 

A equipe entendia que tão ou mais importante que o 
Plano Diretor era instituir um processo de planejamento no 
Município. A criação do IPLAM e do COMPLAN visou não só 
dar continuidade ao processo de planejamento iniciado com a 
elaboração do Plano Diretor e das demais normas urbanísticas 
como também planejar as ações públicas, direcionando-as no 
sentido de reduzir ou eliminar os contrastes sociais e espaciais 
existentes em seu território.  
 

Em setembro de 1999, a equipe que elaborou o Plano Diretor e os 

demais projetos de leis finalizou os trabalhos, entregou-os ao prefeito, que 

os repassou à Câmara de Vereadores para apreciação. Ao comentar sobre o 

descaso que sempre foi notório em Viçosa, a despeito das normas 

urbanísticas de ordenamento do crescimento físico-territorial, Stephan e 

Ribeiro (2002) ressaltam que tudo indicava que a criação desses órgãos 

sofreria restrições, principalmente dos setores ligados à construção civil. 

Entretanto, as restrições para a proposta de criação dessa estrutura de 

planejamento urbano em Viçosa, partiu de vários lados, por parte dos 

empresários da construção civil, vereadores da situação e oposição, pelo 

corpo de técnicos ligados à Secretaria de Obras, já que parte de suas 

atribuições passaria para a competência do IPLAM e até mesmo do prefeito 

Fernando Sant’Ana. 

O projeto do Plano Diretor tramitou na Câmara Municipal nas vésperas 

das eleições municipais de 1999, o que obstaculizou as negociações de sua 

aprovação. O prefeito municipal, que era do partido PTB e candidato à 

reeleição, não assumiu a defesa do Plano Diretor e muito menos a criação 

do IPLAM e do COMPLAN. A mesma atitude fora apresentada pelos 

vereadores da oposição, tendo o líder do prefeito na Câmara criticado o 

Plano Diretor duramente. Os vereadores da oposição, principalmente 

partidários do PDT, em sua maioria representantes do setor da construção 

civil na Câmara, também não apoiaram os projetos. Não tendo o apoio 

esperado, coube a dois vereadores, um do PT e outro do PFL, além dos 

técnicos que integraram a equipe gestora que elaborou o Plano Diretor, a 

defesa do projeto de lei e da importância da criação da estrutura de 

planejamento no município.  

Após intensas negociações na Câmara entre os vereadores que 
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apoiavam a aprovação do Plano Diretor e os opositores, conseguiu-se que 

fosse aprovado o Plano Diretor e a criação do IPLAM e do COMPLAN. No 

entanto, as atribuições do IPLAM e a composição do COMPLAN foram 

retiradas da lei do Plano Diretor para serem votadas em outra oportunidade. 

Como ressalta Stephan e Ribeiro Filho (2002), a estratégia utilizada pelos 

vereadores opositores da criação da estrutura de planejamento urbano era 

adiar ao máximo a implantação destes órgãos. Alguns vereadores 

defendiam que o IPLAM deveria ser criado apenas quando todas as normas 

urbanísticas estivessem aprovadas, o que demoraria cerca de dois ou três 

anos. Com estas alterações o Plano Diretor foi aprovado. 

Em 25 de maio de 2000, o Plano Diretor foi aprovado e em 21 de 

dezembro de 2000, a Lei de Ocupação, Uso do Solo e Zoneamento também 

foi aprovada. Em seguida à aprovação do Plano Diretor, a equipe gestora se 

mobilizou para a elaboração de um outro projeto de lei dispondo sobre as 

atribuições do IPLAM e a composição do COMPLAM. Este projeto foi 

encaminhado à Câmara logo após as eleições municipais e aprovado com 

alterações na composição do COMPLAN.  

Mesmo com a lei aprovada e sancionada, as iniciativas do prefeito 

reeleito não foram significativas, visando o efetivo cumprimento da lei. 

Apesar da aprovação do Plano Diretor, da Lei de Ocupação e Uso do Solo e 

Zoneamento, da criação do IPLAM e do COMPLAN, pouco resultado fora 

observado nos anos seguintes, mesmo com a cobrança de alguns 

vereadores e de pequena parcela da comunidade. 

As principais incumbências que foram atribuídas, pela equipe gestora do 

Plano Diretor, ao IPLAM e que segundo Stephan e Ribeiro Filho (2002) 

foram alvo de tanta polêmica e controvérsias em Viçosa são aplicar o Plano 

Diretor e coordenar suas revisões necessárias, previstas para serem anuais, 

elaborar propostas de alterações na legislação ao planejamento urbano, 

deliberar, mediante parecer técnico, sobre os requisitos de implantação dos 

empreendimentos de Impacto ao Meio Urbano, ou seja, intervenções ou 

construções de maior porte ou que demandem cuidados específicos, 

inclusive os elaborados pelos próprios órgãos públicos, coordenar o Sistema 

Municipal de Informações, um instrumento que permitiria o acesso a todos 
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os cidadãos à informação, o que garantiria transparência das ações da 

administração municipal e apreciar, antes de serem encaminhadas à 

Câmara Municipal, as propostas de alteração do Plano Diretor e da 

legislação urbanística. 

Além dessas atribuições, ao IPLAM também caberia apreciar os projetos 

de obras de edificações e parcelamento do solo, que no contexto de 

aprovação do Plano Diretor eram responsabilidades da Secretaria de Obras. 

Outra responsabilidade do órgão de planejamento urbano em Viçosa seria 

elaborar e coordenar projetos de arquitetura e urbanismo de interesse 

público, tais como escolas, creches, postos de saúde, centros comunitários, 

(re)urbanizações. 

O Conselho Municipal de Planejamento de Viçosa (COMPLAN) foi criado 

para funcionar como órgão superior de assessoramento e consulta da 

administração municipal, com funções fiscalizadoras no âmbito de sua 

competência, com as atribuições de monitorar, fiscalizar e avaliar a 

implementação do Plano Diretor, sugerir alterações das normas contidas no 

Plano Diretor e demais leis municipais correspondentes ao planejamento 

urbano, além de promover a compatibilização com as demais leis 

municipais, sugerindo modificações em seus dispositivos, opinar sobre a 

compatibilidade das propostas de programas e projetos contidos nos planos 

plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais, 

analisar e emitir parecer sobre as propostas de alteração do Plano Diretor e 

da legislação municipal correlata e apreciar e deliberar sobre os casos não 

previstos na legislação pertinente. 

Foi criado um Sistema Municipal de Informações (SIMI), que ficou de ser 

gerido pelo IPLAM, que visava assegurar a produção, o acesso, a 

distribuição, o uso e o compartilhamento de informações indispensáveis às 

transformações administrativas necessárias ao município e para a condução 

das políticas físico-ambientais e socioeconômicas. Para a equipe gestora, as 

atribuições delegadas ao SIMI seriam: organizar, aprimorar, incrementar e 

disponibilizar publicamente informações e conhecimentos sobre o município, 

garantir o adequado suprimento, circulação e uso de informações 

indispensáveis à articulação, coordenação e desempenho da administração 
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municipal, facilitar as condições de acesso dos agentes locais às 

informações indispensáveis ao desenvolvimento municipal, melhorar a 

qualidade de atendimento à população, eliminar e agilizar a burocracia e 

garantir a transparência nas ações da administração municipal. 

Como aponta ainda Stephan e Ribeiro Filho (2002), o SIMI se basearia 

nos princípios fundamentais: 1) a valorização dos modelos de gestão 

participativa e descentralizada; 2) o uso e compartilhamento de informações 

como condição essencial para a eficácia da gestão municipal. O SIMI teria 

como objetivo principal o fortalecimento da capacidade administrativa do 

governo do município na prestação de serviços públicos e na articulação e 

gestão de iniciativas e projetos de desenvolvimento local. Para a 

operacionalização desse banco de informações, seriam considerados 

instrumentos relevantes a Biblioteca Pública Municipal, o Anuário Municipal 

de Informações e uma rede municipal de informações para comunicação e 

acesso a bancos de dados por meio eletrônicos. 

Um instrumento urbanístico incorporado ao Plano Diretor de Viçosa foi 

a Operação Urbana, cujo objetivo seria viabilizar projetos urbanísticos 

especiais, em áreas previamente delimitadas, observando sempre o 

interesse público. Este instrumento poderia ser proposto pelos cidadãos, 

entidades ou pelo executivo, o que permitiria a participação de moradores, 

proprietários e investidores privados. Esse instrumento urbanístico 

envolveria intervenções e medidas como o tratamento urbanístico de áreas 

públicas (praças, vias, ciclovias, arborização), abertura de vias ou melhorias 

no sistema viário, implantação de programas habitacionais de interesse 

social, implantação de equipamentos, proteção ao patrimônio cultural e 

ambiental, regularização fundiária. 

Stephan (2007) argumentou em entrevista19, que o Plano Diretor 

elaborado em 2000 foi inovador para o seu contexto, pois antes da 

aprovação do Estatuto da Cidade (2001), já previa a utilização do 

instrumento urbano denominado de Operação Urbana e da consideração da 

                                                 
19

  O senhor Ítalo Sthephan é docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Federal de Viçosa. Foi assessor responsável pela elaboração do Plano 
Diretor de Viçosa no ano de 2000, e atuou nos dois processos de revisão do Plano Diretor. 
O professor concedeu a entrevista em maio de 2007. 
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participação social. Segundo ele, já se vinha discutindo os princípios 

contidos nesse projeto de lei que estava em tramitação, mas devemos 

ressaltar que o princípio da participação já constava na Constituição de 

1988. 

 Como descreve Stephan e Ribeiro Filho (2002), na elaboração do PDV 

objetivou-se desde o início das atividades propiciarem um ambiente 

favorável para uma efetiva participação da população, tanto na construção 

do projeto de lei como também no acompanhamento e fiscalização de sua 

tramitação na Câmara Municipal e na sua implementação. Segundo os 

autores: 

Todo o processo esteve com as portas abertas à 
participação de associações de moradores de bairros, 
entidades sem fins lucrativos, sindicatos, organizações, 
conselhos, órgãos classistas, partidos políticos, enfim, a cada 
um dos moradores da cidade. Montou-se um escritório na 
principal rua do centro da cidade para facilitar o acesso da 
população, divulgou-se o andamento dos trabalhos nos jornais, 
nas rádios e na televisão, foram realizadas reuniões públicas 
no centro, nos bairros e na zona rural. [...] Houve reuniões em 
bairros com cerca de 70 ou 100 pessoas discutindo e propondo 
soluções para os problemas da cidade, como houve também 

reuniões com 5 ou 6 pessoas. (STEPHAN, RIBEIRO FILHO, 
2002). 
 

 Nas reuniões de consulta popular realizadas no período de elaboração 

do Plano Diretor, em 2000, foram levantados os problemas e as 

potencialidades da cidade, além de discutidas as possíveis soluções. Falou-

se dos aspectos físico-ambientais, do processo de urbanização e 

crescimento da cidade, da drenagem urbana e da problemática urbana 

resultante da produção do espaço local (coleta e destinação do lixo, poluição 

das águas e uso e ocupações indevidas do solo). 

A equipe gestora que elaborou o PDV utilizou como metodologia nas 

reuniões de consulta popular a descrição pelos presentes dos pontos 

positivos e negativos que viviam em suas localidades. As principais 

condições restritivas apontadas pela população foram: as deficiências do 

Poder Público municipal na promoção e gestão do desenvolvimento local, a 

acentuada desigualdade na distribuição de renda no município, a forma de 

ocupação do solo urbano em Viçosa, sistema viário descontínuo e 
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insuficiente, marcado pela precariedade das conexões entre as partes da 

cidade; a redução dos padrões de qualidade de vida pela progressiva 

deterioração da qualidade ambiental, a limitação da rede fluvial para garantir 

abastecimento de água a médio e longos prazos. 

Nas reuniões de consulta à sociedade local, a população também elencou 

fatores positivos que poderiam subsidiar a elaboração do Plano Diretor e as 

políticas urbanas, como o papel desempenhado pela cidade de polo 

educacional, técnico, científico e cultural, cuja base principal seria a UFV, a 

expressividade numérica de sua população com formação de nível superior, 

o potencial para o desenvolvimento de atividades econômicas de base 

tecnológica ou intensivas em conhecimento, a expressividade numérica de 

sua população jovem e idosa, o potencial para o desenvolvimento da 

agroindústria. Nas imagens abaixo (Figuras 1 e 2), vemos as publicações 

organizadas pela equipe gestora da elaboração do Plano Diretor e que se 

destinava à população, com o intuito de explicar sobre a relevância da 

discussão da lei municipal e da participação social. 

 

 

Figura 2 – Folder do Plano Diretor de Viçosa I – MG (2000). 

 

            Fonte: http://vicosacidadeaberta.blogspot.com.br (Acesso em 14/08/2015) 

 

http://vicosacidadeaberta.blogspot.com.br/
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Figura 3 – Folder do Plano Diretor de Viçosa II – MG (2000). 

 

       Fonte: http://vicosacidadeaberta.blogspot.com.br (Acesso em 14/08/2015) 

 

 

 

Segundo Stephan e Ribeiro Filho (2002), além das reuniões de consulta 

popular como forma de democratizar o acesso à discussão sobre a 

elaboração do Plano Diretor, para aqueles que não puderam participar das 

reuniões, foram distribuídos questionários por todo o Município, colocados à 

disposição da população uma linha telefônica e um fax. Foi criado também 

um site com informações importantes sobre o plano.  

Após a aprovação da Lei nº 1383 de 25 de maio de 2000, que instituiu o 

PDV, o projeto de Lei de Ocupação, Uso do Solo e Zoneamento entrou em 

pauta na Câmara Municipal e, como apontam Stephan e Ribeiro Filho 

(2002), o contexto da aprovação dessa lei se tornou um cenário de grande 

discussão entre a equipe responsável pela elaboração do Plano Diretor, o 

Poder Público local e os agentes imobiliários. Os vereadores, na falta de 

assessores com qualificação adequada para analisar o projeto, que se 

apresentava complexo e inédito para Viçosa e que modificaria 

significativamente a organização do espaço urbano, designaram uma 

comissão técnica composta principalmente por empresários da construção 

http://vicosacidadeaberta.blogspot.com.br/
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civil e do ramo imobiliário para apreciar o referido projeto de lei.  

A referida comissão apresentou uma contraproposta à equipe que 

elaborou o Plano Diretor, modificando diversos parâmetros urbanísticos, 

número de vagas de estacionamento e a área non aedificandi junto aos 

córregos. Iniciou-se um período de debates para a construção de consensos 

para algumas propostas, a equipe que elaborou o projeto de lei estipulou 

para a zona central o gabarito máximo de seis pavimentos para as 

edificações, em contraposição aos quinze permitidos no Código de Obras 

que estava em vigor no período. 

Na figura 3, vemos a veiculação no jornal local Folha da Mata de 

informações sobre o processo de elaboração do Plano Diretor e demais 

legislações urbanísticas de Viçosa em 2000. 

 

Figura 4 – Entrega do Plano Diretor de Viçosa para aprovação no 
Legislativo 

 

 

Fonte: Folha da Mata (15/02/2000). 

A comissão de técnicos considerou que era pouco e sugeriu um gabarito 
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de dez pavimentos. Em uma reunião de negociação, entre a equipe e a 

comissão, chegou-se a um acordo sobre o gabarito máximo que não deveria 

exceder oito pavimentos. Entretanto, a despeito da negociação, a comissão 

técnica de assessoria da Câmara manteve dez pavimentos como gabarito 

máximo na zona central e também aproveitou a situação para alterar os 

gabaritos de edificação de outras zonas próximas a área central, 

afastamentos, taxas de ocupação e coeficientes de aproveitamento. 

Modificações essas que tornaram a lei mais permissiva do que a proposta 

original elaborada pela equipe gestora.  

A Câmara adotou todas as alterações propostas pela comissão, inclusive 

a que estipulou a faixa non aedificandi de 10 metros ao longo das margens 

dos rios, a contar de seu eixo, o que contrariava as leis federais que 

dispõem sobre o assunto. Apesar dos protestos e da indignação dos 

integrantes da equipe gestora do Plano Diretor que elaborou o projeto de lei 

de uso e ocupação do solo, o que foi passado para a imprensa local e para a 

população foi que a lei aprovada era consequência de um consenso, que, na 

realidade não houve.  

Nesse contexto, devido aos interesses estabelecidos no contexto da 

produção do espaço urbano em Viçosa, a estruturação que fora criada para 

conduzir as ações de planejamento urbano não foi efetiva, pelo menos não 

no sentido de propor diretrizes para a resolução dos problemas sócio-

espaciais da cidade. Dias antes da entrada em vigor da lei de Ocupação, 

Uso e Zoneamento do Solo Urbano em Viçosa, como aponta Stephan e 

Ribeiro Filho (2000) houve a aprovação de mais de duzentos projetos de 

edificações aprovados em pouco tempo (a maior parte dos projetos 

constavam de grandes edificações multifamiliares), pela Secretaria Municipal 

de Obras, para serem analisados e aprovados sob a lei existente até então. 

Os alvarás, que teriam validade até por dois anos, foram prorrogados. Essa 

atitude acirrou o processo de verticalização na área central e nos bairros 

próximos a essa região em Viçosa.  

A figura 4, adiante, veicula a reportagem do jornal Folha da Mata de 2000, 

que aborda o cenário político viçosense e as polêmicas em torno da 

aprovação do Plano Diretor. 
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Segundo José Luís Freitas, técnico do IPLAM que trabalhou no primeiro 

processo de revisão do plano diretor de Viçosa que ocorreu em 2006, o 

IPLAM somente se reestruturou como órgão de planejamento urbano de 

fato, para atender a necessidade da revisão do Plano Diretor. Antes ele se 

restringia puramente a ser um órgão que emitia certificados sobre os 

loteamentos na cidade. Ao ser questionado sobre as eventuais 

condicionantes que levaram o órgão a não desempenhar o seu papel 

esperado, o entrevistado deixa transparecer que era devido aos interesses 

hegemônicos existentes em Viçosa dos agentes do mercado imobiliário.   
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Figura 5 – Notícia sobre a discussão em relação ao Plano Diretor de Viçosa na 

Câmara Municipal 

 

      Fonte: Folha da Mata (07/03/2000) 

 

 

3.1 – A primeira revisão do Plano Diretor de Viçosa  

 

 O Plano Diretor, Lei 1.383 de 2000, estabeleceu em seu texto, 

precisamente no art. 60 que o plano e sua implementação ficariam sujeitos a 

contínuo acompanhamento, revisão e adaptação às circunstâncias 
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emergentes e deveriam ser revistos anualmente. Na lei nº 10.257 de 2001, o 

Estatuto da Cidade, no art.39 aborda que as leis municipais que instituírem 

os Planos Diretores locais deverão ser revisadas a cada 10 anos.  A revisão 

atendeu às determinações impostas por diretrizes propostas pelo Ministério 

das Cidades, articulando datas e propondo uma metodologia a ser seguida 

pelos gestores e técnicos municipais no processo de revisão das leis locais. 

O processo de revisão do Plano Diretor foi iniciado em 2005 e tinha como 

objetivo a melhoria e adaptação do plano vigente, visando atender às 

diretrizes e normas contidas no Estatuto da Cidade no que se referia à 

proposição de políticas urbanas, principalmente no que concernia à 

participação social, efetivação da função social da propriedade e da cidade e 

a inclusão de novos instrumentos urbanísticos. Tal processo foi empreendido 

pelo Poder Público local, que passou a se capacitar e otimizar sua ação no 

que se refere ao planejamento e à gestão urbana.  

Segundo Stephan e Reis (2007), foram estabelecidos procedimentos para 

o processo participativo, nos quais foram incluídas: a exigência de ampla 

divulgação do plano, a realização das leituras técnica e participativa, o 

debate das propostas e formas para a realização da complementariedade 

entre planejamento e gestão. As principais referências que foram utilizadas 

para estruturar o trabalho proposto e auxiliar no desenvolvimento da 

metodologia de assessoramento ao processo de revisão foram as 

resoluções editadas pelo Ministério das Cidades, como nos relatou os 

técnicos entrevistados20 do IPLAM, José Luís Freitas e Andréa Carpenter, 

responsáveis pela condução das atividades de revisão do Plano Diretor 

municipal.  

A resolução nº. 25, de 18 de março de 2005 dá orientações quanto à 

forma de elaboração, implementação e execução dos Planos Diretores 

Municipais e define as condições de obrigatoriedade de sua elaboração 

pelos municípios. A resolução nº. 34, de 01 de julho de 2005 estabelece 

orientações e recomendações quanto ao conteúdo mínimo do Plano Diretor. 

A Resolução Recomendada nº. 09 de 08 de junho de 2006, orienta os 

                                                 
20

   Os técnicos entrevistados, José Luís Freitas e Andréa Carpenter, ocupavam os cargos de 
técnicos do IPLAM durante o primeiro processo de revisão do Plano Diretor de Viçosa. 
Foram entrevistados em maio de 2007. 
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municípios acerca da obrigatoriedade de aprovação dos planos diretores no 

prazo legal de 10 de outubro de 2006.  

No caso de Viçosa, devido à pouca experiência do Poder Público local, foi 

firmada uma assessoria com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal de Viçosa (DAU/UFV) para que professores deste 

departamento auxiliassem na condução do processo de revisão do plano 

diretor do município. Os trabalhos iniciaram em outubro de 2006.  

Diante da situação de irregularidade em que se encontravam muitas 

municipalidades no País em relação aos seus planos diretores, houve uma 

intensificação da ação do Ministério das Cidades para a adequação das 

cidades. Ou elas elaborariam seus planos, ou se já possuíssem tal lei, que 

houvesse um processo de revisão e adequação de acordo com as novas 

propostas. Segundo o Estatuto da Cidade, os municípios que 

obrigatoriamente deveriam apresentar seus planos diretores eram aqueles 

com mais de vinte mil habitantes, municípios com potencial turístico ou 

pertencentes às regiões metropolitanas e municípios que abrigassem em 

seu território qualquer atividade econômica que representasse possibilidades 

de impactos ambientais. 

 A assessoria prestada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) 

compreendeu acompanhar o desenvolvimento das etapas, a capacitação 

dos técnicos envolvidos com o planejamento municipal e a elaboração da 

metodologia que foi utilizada. Para efetuarem o desenvolvimento das ações 

empreendidas, a medida adotada foi a divisão em equipes de trabalho do 

IPLAM, com o intuito de obterem dados e informações que 

consubstanciassem as propostas das políticas setoriais que seriam 

formuladas para o projeto do plano diretor.  

A experiência da revisão do Plano Diretor de Viçosa, como também o de 

outras experiências de revisão de planos diretores em cidades médias ou de 

pequeno porte demonstram a importância da atuação desempenhada por 

assessorias prestadas por universidades. (BORTOLUZZI DA SILVA, et all) 

(2010) 

Segundo José Luís Freitas, era função de cada equipe na elaboração do 

projeto, desenvolver levantamentos de informações e propostas para 
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subsidiar o desenvolvimento das ações empreendidas por elas. A 

subdivisão em campos de ação seria responsável por estruturar as ações 

das atividades. As subdivisões eram as seguintes: Promoção Humana, 

Desenvolvimento Municipal, Físico Territorial, Planejamento e Gestão.  

 No que se refere à proposta de sensibilização e participação social na 

metodologia elaborada, foram realizadas reuniões públicas de consulta 

popular e segundo nos relatou Patrícia Carpenter, elaborou-se uma dinâmica 

para conduzir o debate da população durante o processo de revisão. A 

proposição da realização destas reuniões consta como uma das diretrizes 

propostas pelo Ministério das Cidades (criado em 2003) para a gestão 

democrática das cidades. Segundo colocou a técnica, as atividades 

desenvolvidas no processo de revisão foram simples, objetivando assim a 

participação de todos.  

 A revisão do Plano Diretor de Viçosa teve quatro etapas de participação 

popular. A primeira com a realização de 39 reuniões públicas, sendo vinte e 

uma na área urbana, seis na área rural e doze reuniões setoriais, o que 

resultou em vários assuntos a serem contemplados no plano. A segunda, 

com a apresentação do resultado da leitura das reuniões aos delegados 

eleitos. A terceira, com a realização de debate público, com a presença dos 

delegados na discussão sobre as propostas a serem incluídas no Plano 

Diretor e na sua aprovação. A quarta proposta constou do Encontro da 

Cidade, que foi em meados de 2008, aberto aos delegados e à população 

em geral, quando foi apresentado o texto do Plano Diretor. Nesse momento 

se discutiu sobre o conteúdo do plano e inclusive algumas propostas de 

alterações foram levantadas, acordadas e posteriormente incluídas no texto. 

 A metodologia definida estabeleceu as seguintes etapas: primeira etapa, 

constituída como sendo a de preparação do processo e envolveu a 

constituição da equipe técnica do IPLAM e professores do DAU/UFV, 

organização dos agentes sociais pela Prefeitura, mediante a constituição de 

um Núcleo Gestor, cujo papel consistiria em preparar, conduzir e monitorar o 

processo de elaboração do Plano Diretor e divulgação do processo e 

elaboração do Plano Diretor para a comunidade, utilizando os meios de 

comunicação disponíveis na cidade. Os membros do Núcleo Gestor (NG) e 
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da Equipe técnica da Prefeitura foram nomeados pelo Prefeito em ato 

público, marcando o início dos trabalhos.  

A segunda etapa fora a responsável pela mobilização e capacitação, 

consistiu em organizar a participação mediante a mobilização, dos diferentes 

setores da comunidade local para a revisão do Plano Diretor. Aos 

consultores da UFV coube explicar para a população local quais seriam os 

objetivos e o conteúdo da revisão do Plano Diretor, e capacitação dos 

membros do NG e Agentes Mobilizadores por intermédio da realização de 

um Encontro de Capacitação. Nesta etapa foram desenvolvidas as ações de 

reunião dos consultores da UFV com integrantes do NG e Equipe técnica da 

Prefeitura para apresentarem a metodologia utilizada no desenvolver do 

processo, reunião dos consultores da UFV com os representantes dos 

poderes Executivos e Legislativo, para apresentação da proposta de 

trabalho, divulgação do processo de construção do Plano Diretor e 

Legislação Urbanística, realização de Encontro de Capacitação, 

planejamento e coordenação do levantamento de dados necessários à 

realização do diagnóstico técnico, elaboração dos instrumentos a serem 

utilizados nas consultas populares e estabelecimento da metodologia a ser 

utilizada na realização dessas, organização e coordenação das consultas 

públicas e realização de consultas públicas com a comunidade, visando à 

leitura participativa da realidade local.  

A terceira etapa consistia no levantamento de dados da realidade local. 

Segundo Stephan e Reis (2007) o levantamento de dados sobre o município 

de Viçosa foi efetuado pela equipe da UFV em conjunto com a equipe 

técnica da Prefeitura. A quarta etapa consistiu na apresentação da leitura 

comunitária aos delegados, de forma que fosse realizada a validação dos 

pontos positivos, pontos negativos e sugestões levantadas nas reuniões. A 

quinta etapa se constituiu na redação do anteprojeto de lei. Uma vez 

validada a leitura, o seu conteúdo fora organizado sob a forma de 

diagnóstico e propostas. A sexta etapa baseou-se na avaliação jurídica da 

proposta, após ser redigida foi encaminhada para a leitura e avaliação pela 

Promotoria, representante do Ministério Público. 

Nas figuras 5 e 6 vemos os fôlderes utilizados no processo de revisão do 
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Plano Diretor de Viçosa, com o objetivo de divulgação do plano para a 

sociedade. 

 

 

Figura 6 – Folder utilizado no processo de revisão do Plano Diretor de 
Viçosa/MG I 

 

 

                 Fonte: IPLAM(2006) 
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Figura 7 – Folder utilizado no processo de revisão do Plano Diretor de 
Viçosa/MG II 

 

 

                          Fonte: IPLAM (2006) 

 

A sétima etapa foi a realização do Encontro da Cidade, que fora a forma 

encontrada para apresentar à comunidade a metodologia e a proposta do 

Plano Diretor, a ser posteriormente apresentada e votada na Audiência 

Pública. A oitava etapa foi a disponibilização do material produzido em meio 

impresso, para consulta popular na Câmara Municipal, Prefeitura, IPLAM, 

DAU/UFV) e em meio digital (sítio da Prefeitura) e estipulação de prazo para 

a discussão e proposição de alterações. A nona etapa constitui-se na 

realização de Audiência Pública para validação ou modificação por emendas 

e votação, por parte dos delegados, do anteprojeto de lei a ser encaminhado 
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à Câmara Municipal. A décima etapa foi a tramitação do projeto na Câmara, 

após as alterações realizadas na Audiência Pública e sua aprovação, os 

documentos do Plano Diretor foram encaminhados para apreciação e 

aprovação na Câmara. Essas ações aconteceram no período de fevereiro a 

outubro de 2008. 

No que tange como a participação fora incluída no projeto do Plano 

Diretor, Stephan e Reis (2007) argumentam que os conselhos municipais, 

uma das principais formas de participação social, tiveram seu papel 

reforçado de órgão de análise, definição, acompanhamento e controle das 

políticas e ações contidas no plano. Na concepção dos autores, os 

conselhos não seriam considerados como estruturas burocráticas formais 

e/ou simples elos de transmissão de políticas sociais elaboradas por 

cúpulas. Seriam importantes instrumentos que auxiliariam na constituição de 

uma gestão democrática e participativa caracterizada por novos padrões de 

interação entre governo e sociedade em torno de políticas setoriais (Gohn, 

2007, p. 85). 

Outro aspecto privilegiado pela equipe na elaboração do projeto do plano 

era contemplá-lo com dispositivos de autoaplicabilidade. Esse dispositivo, 

segundo Stephan (2006), é o dispositivo legal que, sendo completo e 

definido na sua formulação básica, independe de normas para ser aplicado. 

Para que seja autônomo, o dispositivo deve definir algum tipo de obrigação 

ou proibição e expor claramente sua intenção, objetivo ou ação e/ou forma 

de aplicação e ainda estabelecer algum tipo de prazo. Entretanto, a 

autoaplicabilidade de dispositivos legais não garante automaticamente sua 

aplicação. Porém, a presença deles num plano diretor representaria uma 

referência segura para que seja cobrada sua aplicação. Stephan (2006) 

argumenta que a ausência desses dispositivos pode explicar o porquê de 

muitos planos diretores terem sido aprovados sem maiores dificuldades. 

Schneider (2002), ao analisar a validade dos dispositivos autoaplicáveis nas 

aprovações dos Planos Diretores de Campinas argumenta que: 

[...] caso fossem encaminhados de forma autoaplicável, os 
Planos Diretores seriam barrados na Câmara pelo lobby 
empresarial. Pressionado, o Executivo [...] prefere adiar o 
problema deixando a regulamentação para depois. Esta prática 
mostrou-se mais que conveniente para o setor imobiliário, pois, 
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após a aprovação do Plano Diretor, dificilmente a 
regulamentação é colocada em pauta, como a realidade tem 
demonstrado.  
 

Deste modo, segundo Stephan e Souza Maria (2014), o novo plano fora 

elaborado pensando na consolidação do IPLAM, na estruturação e 

funcionamento efetivo dos conselhos populares, na ampliação da 

fiscalização e, principalmente, abrindo canais de participação da população 

na discussão das políticas urbanas. Se por um lado objetivou-se, com o 

plano, estimular a participação da sociedade local e que ele apresentasse 

várias formas e canais de participação também procurou-se que as normas 

de ordenação do espaço urbano fossem efetivadas.  

Outra característica do projeto desse plano se consubstanciou na redução 

das leis urbanísticas municipais, sendo que muitas delas passariam a ser 

atendidas no texto do documento. Segundo Stephan e Souza Maria (2014, 

p.7), além de proposições de nova redação para alguns artigos de leis e a 

inclusão de partes de leis, trata da redução da inflação normativa, por meio 

de proposições e revogação de partes de leis; exclusão de partes de leis e 

revogação de leis21. A partir da aprovação do projeto do plano, o IPLAM 

alçaria uma nova posição dentro do quadro da administração local, pois 

passaria a ser uma autarquia municipal. Com o texto do projeto de lei do 

Plano Diretor, foi encaminhado também ao Poder Executivo municipal a Lei 

de Instrumentos, redigida de forma a conter e concentrar as disposições 

prescritas como leis específicas e previstas no Estatuto da Cidade22. Os 

projetos de leis, após serem discutidos e de terem sofrido algumas 

alterações em seu conteúdo no Encontro da Cidade, foram entregues ao 

                                                 
21

   Segundo Stephan (2008), 55 leis referentes à política urbana foram alteradas, sendo que 32 
tiveram algum tipo de alteração em seu texto, como a Lei de Parcelamento do Solo. Foram 
revogadas 23 leis, como a de Ocupação, Uso do Solo e Zoneamento, que teve todo o seu 
conteúdo revisto e incluído no plano. 

22
   O que determina o parcelamento, a edificação ou utilização compulsórios do solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, com as condições e prazos para a 
implementação; a delimitação das áreas de incidência do direito de preempção, com prazos 
e formas de notificação do proprietário ao município; a fórmula de cálculo para cobrança da 
Outorga Onerosa do direito de construir, os casos passíveis de isenção do pagamento da 
outorga e as contrapartidas do beneficiário, a regulamentação do Consórcio imobiliário e a 
Concessão de uso especial para fins de moradia; as condições a serem observadas para a 
Outorga onerosa do direito de construir; a delimitação das áreas para a aplicação de 
operações consorciadas; as condições para a aplicação da Transferência do direito de 
construir; a definição de empreendimentos e atividades que dependerão de elaboração de 
Estudo de impacto de vizinhança. (STEPHAN; SOUZA MARIA, 2014) 
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prefeito, que os encaminhou à Câmara Municipal em 2008 e, mas até 

meados de 2014, não entraram na pauta de discussão. Segundo Stephan e 

Souza Maria (2014) houve uma tentativa de se aprovar o projeto às pressas 

no final de 2008, porém, sem sucesso. E também, houve o caso de um dos 

vereadores municipais que queria que se retirasse do conteúdo do plano 

todos os dispositivos referentes ao controle de uso e ocupação do solo 

urbano. Posteriormente, houve eventuais tentativas de alguns vereadores de 

conhecer o conteúdo do plano e entendê-lo, porém, a instabilidade política 

municipal instaurada com a expectativa de cassação do mandato do prefeito 

eleito em 2008, Raimundo da Violeira, e que se efetivou em maio de 2010, 

pode ter também contribuído para a não aprovação do projeto no contexto.  

Segundo o senhor  Ítalo Stephan, outro fator que pode ser considerado 

para analisar o porquê da não aprovação do projeto do Plano Diretor 

elaborado a partir do processo da revisão empreendido em 2006 e finalizado 

em 2008 foi que o projeto do plano continha vários dispositivos de auto-

aplicabilidade que na visão dele aumentava muito o poder do IPLAM e isso 

contrariava os interesses dos agentes imobiliários que tinham como seus 

atores vereadores na Câmara. Segundo argumenta Aguinaldo Pacheco, ex-

vereador e ex-Secretário de Obras de Viçosa, e importante figura atuante no 

cenário político de Viçosa, o prefeito da época, Raimundo Nonato, 

considerou que o projeto em si, tolhia os poderes do prefeito e por isso, não 

demonstrou interesse político em que o projeto fosse aprovado. 

O veredor Marcos Nunes, do Partido dos Trabalhadores, também 

argumentou sobre a falta de vontade política do prefeito Raimundo Nonato 

em aceitar a autonomia do IPLAM e que pode-se atribuir aos interesses 

imobiliários em Viçosa o motivo da não aprovação do projeto do plano e 

ilustra o caso citando que no plano, com seus instrumentos de controle de 

uso e ocupação do solo urbano, a reafirmação do zoneamento urbano e 

designação de áreas que deveriam ser preservadas e não ocupadas e uma 

dessas áreas, a região do Paraíso em que se encontra nascentes que 

abastecem a cidade está sendo alvo dos interesses dos agentes-atores 

imobiliários e verifica-se na região a valorização dos imóveis. 

As figuras abaixo (7, 8, e 9) mostram manchetes referentes ao processo 
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de revisão do Plano Diretor noticiados pelos canais de mídias locais, os 

jornais de circulação semanal Tribuna Livre e Folha da Mata. 

 

 

 

Figura 8 – Notícia referente à realização do I Encontro da Cidade em 
16/02/2008 

 

                  Fonte: Tribuna Livre (15/02/2008) 
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Figura 9 – Notícia referente ao cronograma da trajetória do projeto do Plano 
Diretor após a realização do Encontro da Cidade em Viçosa/MG 
 

  

Fonte: Tribuna Livre (22/02/2008) 

 

Figura 10  – Notícia referente à aprovação às pressas do Plano Diretor em 2008 
 

 

              Fonte: Tribuna Livre (14/11/2008) 
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 A estruturação analisada, tanto das instituições destinadas a desenvolver as 

ações de planejamento urbano em Viçosa, quanto dos aparatos regulatórios, foram 

algo inédito para o campo das políticas urbanas no município, pois, ao mesmo tempo 

que evidencia certo esforço do Poder Público local em estabelecer na localidade a 

discussão sobre a problemática urbana e a possibilidade de se efetivar as ações do 

governo local no equacionamento dos problemas urbanos, demonstra também os 

conflitos constituídos em torno da criação do IPLAM, do CONPLAM e demais marcos 

regulatórios que sofreram várias adaptações para atender interesses específicos dos 

agentes-atores imobiliários.  

 A consequência para a cidade de Viçosa desses conflitos políticos em torno da 

questão urbana foi que, o órgão de planejamento urbano e as leis urbanísticas e 

inclusive seu plano pouco tiveram efetividade pelo Poder Público, pois o IPLAM 

continua basicamente atuando como um instituto que se aprova construções e 

fiscaliza condutas de obras na cidade. 
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3.2 – A segunda revisão do Plano Diretor de Viçosa 

 

Em 2014 foi assinado o decreto municipal 4.726/2014 no qual o Poder 

Público de Viçosa nomeou a Comissão Gestora do Plano Diretor e deu as 

providências das ações que seriam realizadas para a condução do processo 

da segunda revisão do Plano Diretor municipal, a lei nº 1.383 de 25 de maio 

de 2000. Assim, iniciaram-se em 2014, as preparatórias do governo local em 

Viçosa para empreender as ações para a revisão do plano diretor municipal. 

A Comissão Gestora era composta por Antônio Cleber Gonçalves Tibiriçá, 

professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFV, Francisco 

Machado Filho, Geandra Dias Lopes e Melo, PMV/IPLAM (arquiteta de 

formação e diretora na época do IPLAM), Marinalva dos Santos, funcionária 

da PMV/Assistente Social, Lidson Lehner Ferreira (vereador), Marcos Nunes 

Coelho Junior (vereador), Sérgio Norfino Pinto (vereador) e Randolfo 

Martino, advogado. No final de 2014, a diretoria do IPLAM fora mudada, 

sendo ocupada atualmente pelo arquiteto Paulo André Rabelo Alckimin. 

De acordo com o artigo 2º do decreto municipal, à comissão gestora 

caberia o papel de indicar ao Executivo a constituição da Equipe Técnica, 

Comissão Setorial e ou Grupo de Trabalho, que poderia agregar servidores, 

cidadãos e entidades interessadas nas respectivas ações no processo de 

revisão do plano municipal. As atribuições e competências da Comissão 

Gestora seriam (artigo 3º do Decreto Municipal): 

I - elaborar as diretrizes gerais de trabalho, para os fins de diagnóstico e 

proposição das diretrizes de enfrentamento dos problemas aferidos, durante 

a vigência do Plano Diretor revisto; II - sugerir a contratação de profissional 

habilitado ou firmar convênio com instituição pública capacitada para 

assessoria e ou consultoria nas áreas de competência do Plano Diretor do 

Município de Viçosa; III - elaborar ou participar da elaboração de um 

calendário de reuniões gerais e audiências públicas, divulgando amplamente 

as datas, os locais e os horários de realização; IV - distribuir as tarefas e 

participar da elaboração e materiais de suporte legal e doutrinário; V - 

incentivar a participação de membros da comunidade e das entidades civis 

organizadas, interessados ou que possam contribuir para a consecução dos 
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respectivos trabalhos; VI - tornar públicos, sempre que se estabelecer 

Equipe Técnica, Comissão Setorial ou Grupo de Trabalho, os nomes das 

pessoas e das respectivas entidades que representam, assim como dar 

publicidade às convocações para as audiências públicas e reuniões de 

trabalho em que estiverem envolvidas; VII - convidar palestrantes 

especializados nas respectivas áreas de atuação, a fim de aclarar problemas 

de maior indagação, assim como propor cursos e outros eventos que julgar 

necessários; VIII - elaborar um calendário para promover audiências 

públicas que julgar necessárias, divulgando amplamente as datas, os locais 

e os horários de realização; IX - sugerir a edição e ou a revisão da legislação 

municipal aplicável, especialmente os Códigos Tributário, de Obras e de 

Posturas, as Leis do Perímetro Urbano, do Zoneamento Urbano, do Solo 

Criado, do IPTU progressivo, do Parcelamento e Edificação Compulsória; X - 

manter intercâmbio com outras entidades públicas e privadas; XI - lavrar as 

atas das reuniões da Comissão Gestora ou setoriais, com livro de presença 

para identificação e assinatura dos participantes.  

De acordo com o Decreto Municipal (artigo 4º), as atribuições da Equipe 

Técnica, as Comissões Setoriais ou aos Grupos de Trabalho seriam: 

I - identificar, estimular e apontar modos para a implementação, avaliação 

e integração de programas, projetos e ações setoriais de políticas públicas 

municipais, relacionadas ao desenvolvimento no âmbito do Município; II - 

levar às Audiências Públicas o resultado parcial ou final de seus trabalhos, 

anotando as observações, críticas e sugestões recebidas, para fins de 

reestudo, se for o caso; III - observar as normas gerais e os calendários de 

trabalho, fixados pela Comissão Gestora, oferecendo sugestões para 

alterações, se for o caso; IV - estender às áreas rurais o trabalho de 

pesquisa, diagnósticos e sugestões, dentro das respectivas áreas de 

competência municipal, a fim de que a revisão do Plano Diretor seja 

elaborada conjugando o urbano e o rural; V - proceder à apreciação, ao 

debate, à avaliação e à proposição de encaminhamentos sobre matérias e 

instrumentos relacionados a: estudos, análises e avaliações de projetos 

especiais de transformação do espaço urbano ou rural; diretrizes para a 

revisão de regimes urbanísticos de uso do solo, operações urbanas, 



119 

 

avaliação de empreendimentos de impacto ambiental; estudos de impacto 

de vizinhança; áreas especiais de interesse social, cultural e ambiental; 

assim como outros instrumentos de controle urbanísticos previstos no 

Estatuto da Cidade.  

Quando a etapa do trabalho de campo iniciou e fomos em Viçosa (MG) 

com o intuito de verificar o processo de condução das ações de revisão do 

Plano Diretor, nos dirigimos ao IPLAM e conversamos com a diretora na 

época Geandra Dias com o intuito de entrevistá-la, entretanto, a diretora nos 

disse que ela não poderia conceder entrevistas sobre o processo de revisão 

do plano sem a autorização do senhor Antônio Tibiriçá e quando 

comentamos que entrevistaríamos outras pessoas que também integravam 

a Comissão Gestora foi nos informado pela mesma que, ninguém estava 

autorizado a dar entrevistas sem a autorização do diretor geral da referida 

comissão. A única informação que nos foi dada era que, o IPLAM, órgão 

municipal de planejamento urbano em Viçosa não estava atuando direto, 

com seus técnicos, conduzindo as ações da revisão. 

Para compreendermos as ações realizadas no segundo processo de 

revisão do Plano Diretor, entrevistamos pessoas que integraram a Comissão 

Gestora e a Comissão Técnica: os professores do Departamento de 

Arquitetura e Urbanismo da UFV Antônio Tibiriçá e Ítalo Stephan; os 

vereadores Lidson Lehner, Marcos Nunes; e o Paulo André Alckimin, diretor 

do IPLAM.  

Ao serem questionados sobre as determinantes da nova discussão sobre 

a revisão do plano diretor municipal, os professores da UFV, o vereador 

Lidson Lehner e o diretor do IPLAM, Paulo André Alckimin argumentaram 

que a revisão do plano local respondia à necessidade de atender às 

determinações legais contidas no Estatuto da Cidade, já que, o Plano Diretor 

de Viçosa data de 2000 e já passava do prazo estipulado pela lei para que a 

lei fosse revisada. Entretanto, o vereador Marcos Nunes (do PT) argumentou 

que a discussão em torno da revisão do plano municipal iniciou-se a partir de 

um imbróglio político e não apenas como uma adequação de Viçosa em 

cumprir as determinantes cobradas pelo governo federal. 

Como argumenta o vereador Marcos Nunes, a presente discussão sobre 
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a revisão do plano diretor municipal iniciou quando o prefeito de Viçosa, o 

senhor Celito Sari23 (PR) acessaria uma linha de crédito que seria concedida 

pela Caixa Econômica Federal. Segundo o vereador, era uma linha de 

crédito expressiva, com o valor de R$35.000.000,00 e para ele o prefeito 

acessaria o financiamento com o intuito de amenizar sua situação política no 

contexto municipal, já que estava envolvido em graves situações de 

corrupção, desvio de dinheiro público e má administração pública.  

No segundo mandato do prefeito de Celito Sari, por causa das denúncias 

de corrupção24, houve na Câmara a votação de processos de impeachment 

do prefeito, que não fora aprovado e também respondeu perante ao Tribunal 

de Justiça Eleitoral de Minas Gerais processos de cassação de seu 

mandato, processo que fora encaminhado pela oposição em Viçosa. O 

vereador Marcos Coelho argumentou que o prefeito Celito Sari desejava 

pegar o empréstimo da Caixa e resolver vários problemas da cidade, asfaltar 

vias urbanas e fazer uma série de equipamentos públicos. De acordo 

também com o vereador, as obras que seriam realizadas estavam contidas 

em projetos e esses estavam causando um clima de insatisfação entre 

alguns deputados federais porque o financiamento que poderia ser 

disponibilizado não provinha dos esforços deles e eles não seriam 

protagonistas das possíveis mudanças que poderiam proporcionar e esses 

congressistas tinham representantes na Câmara de Vereadores de Viçosa. 

A análise que o vereador Marcos Nunes faz desse fato é que o prefeito 

estava sendo imprudente e irresponsável pois, caso pegasse o empréstimo, 

o prefeito deixaria uma dívida para o município de cerca de R$ 3.000.000,00 

anuais, dívida que a municipalidade não teria condições de pagar. Segundo 

argumentou o vereador, ele pegaria o financiamento e deixaria o problema 

para outra gestão resolver. Assim, foi formada uma comissão do legislativo 

para analisar o processo do empréstimo e o projeto das obras que poderiam 

ser encampadas a partir da aprovação do financiamento e o vereador 

                                                 
23

  O prefeito Celito Sari faleceu em outubro de 2014, assumindo o cargo de prefeito de Viçosa 
o seu vice-prefeito, Ângelo Chequer. 

24
   Repercussão da mídia sobre o processo de cassação do mandato do prefeito Celito Sari 

em veículo da mídia do estado de Minas Gerais http://minasempauta.com.br/corrupcao-
2/prefeito-de-vicosa-pode-ser-cassado/ Acesso em: 14/03/2015 

 

http://minasempauta.com.br/corrupcao-2/prefeito-de-vicosa-pode-ser-cassado/
http://minasempauta.com.br/corrupcao-2/prefeito-de-vicosa-pode-ser-cassado/
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Marcos Nunes foi um dos vereadores que compunha essa comissão. 

Segundo ele, os integrantes da comissão ficaram dias analisando o projeto 

das obras, discutindo as melhorias a serem realizadas e as localidades que 

seriam contempladas. Ao que a comissão analisou a minuta do convênio 

que a prefeitura tinha feito com o banco, lá constava que o prefeito afirmara 

que o município tinha revisado seu Plano Diretor e que ele era atual, fato 

que não era verídico. E foi exatamente esse fato político que fez com que, a 

oposição ao governo do prefeito se unisse na tentativa de impedi-lo de 

concretizar o financiamento usando um fato inverídico, já que o Plano Diretor 

de Viçosa estava em vigor desde 2000 e o prazo para a sua revisão já tinha 

expirado há quatro anos. Segundo atesta o vereador Marcos Nunes houve 

discussões na Câmara que questionaram o projeto do prefeito em questão, 

se ele era embasado socialmente ou se não passava de oportunismo 

político. Assim, o projeto foi barrado na Comissão de Justiça e Redação 

interna da Câmara e sua discussão não foi adiante nas instâncias do Poder 

Público local. 

Por causa da conjuntura política que se instaurou com a questão relatada, 

o vereador Marcos Nunes argumentou que o vice-prefeito, Ângelo Chequer, 

que hoje ocupa o cargo de prefeito, procurou o senhor Antônio Tibiriçá para 

sondar se ele não estaria disposto em sentar para discutir novamente a 

possibilidade de empreender ações para a revisão do plano municipal. 

Assim, a partir desse contato entre o vice-prefeito e o professor da UFV que 

iniciaram-se as ações de revisão do Plano Diretor em 2014. Desse modo, o 

que transparece é que, se não fosse esse acontecimento em Viçosa, a 

revisão do Plano Diretor poderia não ter ocorrido. 

Ao ser questionado se havia a presença no contexto de Viçosa de 

agentes-atores que reivindicavam a revisão do plano, o vereador argumenta 

que havia a cobrança de pessoas que possuíam certa importância em 

Viçosa, pelo fato de serem arquitetos e entenderem da problemática urbana 

local, Aguinaldo Pacheco e o senhor Ítalo Stephen25. O vereador disse que 

                                                 
25

  A importância desses agentes-atores se dá pelo fato de que, além de serem arquiteto 
urbanistas e engajados politicamente no cenário de Viçosa, são produtores do discurso da 
importância do planejamento urbano local. Aguinaldo Pacheco fora para Viçosa como 
funcionário da UFV na década de 1970 e exerceu o cargo de vereador em Viçosa, também 
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não há cobrança em relação ao Plano Diretor e de sua revisão por parte de 

movimentos sociais ou coletivos organizados. O vereador argumentou que a 

houve a formação de uma equipe de trabalho, organizada pelo senhor 

Antônio Tibiriçá, para desenvolver as ações para a revisão do plano em 

meados de 2014, entretanto, não houve por parte do prefeito a formalização 

dessa equipe através de decretos municipais ou mesmo de liberação de 

recursos para a condução das ações, assim, houve a paralização do 

trabalho. Segundo atesta o vereador Marcos Nunes, houve uma reunião 

entre os integrantes dessa equipe de trabalho com o prefeito da Celito Sari e 

a partir dessa, houve a formalização dessa equipe que se constituiu na 

Comissão Gestora e houve também a liberação de recurso para as 

atividades de revisão do plano, quantia orçada pelo vereador de em torno de 

R$ 50.000,00 a R$70.000,00. Esse foi o recurso destinado para o processo 

que fora empreendido. 

Em relação a financiamentos públicos federais para a realização do 

processo de revisão do plano, o vereador Marcos Nunes argumentou que 

não houve, a revisão do plano é feita com recursos próprios do município. E 

o diretor do IPLAM, Paulo André Alckimin, disse-nos que houve a liberação 

de recursos federais para os municípios que elaborassem seu plano de 

mobilidade urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
foi colunista no jornal local Folha da Mata no qual escrevia denunciando a problemática 
urbana local. Ele tinha um blog no qual fazia a mesma ação, ele faleceu em 2015. O Prof. 
Ítalo Stephan é arquiteto e professor da UFV e também colunista no jornal Tribuna da Mata. 
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*** 

 

CAPÍTULO 4 

 

PLANEJAMENTO URBANO E PARTICIPAÇÃO POPULAR EM VIÇOSA 

(MG) 

 

Longe de aprofundar uma discussão sobre o perfil da constituição do 

Estado brasileiro, o que não é o objetivo deste trabalho, cabe-nos apenas 

situar a questão da participação social no seu bojo pata introduzir a questão 

da participação em Viçosa/MG. 

A partir do surgimento e da estruturação do Estado brasileiro, a 

administração pública do País passou por diferentes formas de 

desempenhar a sua atuação. Como analisa Roberto (2014, p.336), nasce 

como uma organização patrimonial, permanecendo assim até o século XIX; 

evolui par ao modelo burocrático, e é substituída pelo modelo gerencial no 

século XX, e assim, permanece até o início da discussão societária. Essas 

formas se sucedem no tempo, sem que qualquer uma delas seja 

inteiramente abandonada. 

Em suma, na administração pública patrimonialista, o aparelho do Estado 

funcionava como uma extensão do poder do monarca. Segundo Matias-

Pereira (2009, p. 113), os cargos funcionavam como recompensas, o que 

gera o nepotismo. Isso contribui para a prática de corrupção e controle do 

órgão público por parte dos soberanos. A administração patrimonialista 

definiu as monarquias absolutistas, nas quais o monarca constantemente 

confundia o público e o privado (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 4). Neste 

momento histórico já é perceptível uma administração desafinada com o 

interesse público, uma vez que, em tal contexto, se prioriza os interesses 

privados das autoridades. 

Neste tipo de administração o Estado não era percebido como ente 

representante da coletividade, mas sim como propriedade do monarca. O 

empreguismo, o nepotismo e outras formas de apropriação abusiva 

imperavam nessa conjuntura absolutista. Entretanto, esse tipo de 
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administração foi se tornando descompassada com os interesses do 

capitalismo industrial. No caso brasileiro, a centralização da administração 

patrimonialista era um obstáculo aos interesses de descentralização 

objetivada pelas elites regionais do País. 

Da necessidade de um modelo da administração pública que superasse a 

confusão entre o público do privado, bem como a confusão entre o político e 

o administrador público, nasceu a administração burocrática moderna, de 

cunho legalista e racionalista (BRESSER-PEREIRA, 1996, p. 4). Desse 

modo, atribuiu-se à administração pública as características da 

modernidade, almejando dotá-la de qualidade, agilidade e eficiência. 

As primeiras incursões para a profissionalização do serviço público 

brasileiro têm suas origens na Era Vargas (1930-1945), com a implantação 

da administração pública burocrática, como analisa Roberto (op cit).  O 

marco principal dessas ações se deu com a criação do Departamento de 

Administração do Serviço Público – DASP. Por intermédio do DASP, 

promoveu-se a estruturação básica do aparelho administrativo instituindo o 

concurso público, as regras para admissão e treinamentos dos servidores. 

Além da criação do DASP, o governo do Getúlio Vargas foi marcado pelas 

conquistas sociais, como as leis trabalhistas, o voto secreto e o direito de 

voto para as mulheres. Esta fase ficou conhecida como Reforma Burocrática 

e foi a primeira tentativa de reformar a administração pública, ou seja, de 

eliminar práticas cujas aplicações se demonstravam esgotadas. 

O modelo burocrático, segundo Costa (2008), buscou modernizar o 

funcionamento da máquina pública, baseando-se nos paradigmas taylorista, 

fayoliano e weberiano, pautado na teoria administrativa importada dos 

países mais desenvolvidos. A burocracia inspirada nestes paradigmas foi 

constituída por princípios que enfatizavam a racionalização da 

administração pública em busca da eficiência por meio da 

profissionalização, formalismo, impessoalidade e hierarquia funcional. 

Secchi (2010) explica que o modelo é atribuído ao sociólogo alemão Max 

Weber, pois, foi quem analisou e sintetizou as características da burocracia 

com maior afinco. O modelo também foi inspiração das reformas da 

administração pública nos Estados Unidos.     
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Segundo Bresser-Pereira (2009), a administração pública burocrática era 

dirigida de acordo com dois traços contrapostos ao patrimonialismo – os 

princípios de um serviço público profissional e de um sistema administrativo 

impessoal e racional –, o que representava um grande avanço na 

administração pública.  

A administração burocrática clássica foi abraçada porque se mostrava 

superior à administração patrimonialista do Estado. Contudo, o pressuposto 

de eficiência em que se baseava não se revelou real, pois a partir do 

momento em que o Estado liberal do século XIX cedeu lugar ao Estado 

social e econômico do século XX, observou-se que não assegurava nem 

baixos preços para os serviços públicos, nem rapidez. Na verdade, a 

administração burocrática se mostrava morosa e cara. 

No Estado liberal, o Estado era pequeno, sua função principal era garantir 

a propriedade e o cumprimento dos contratos. Porém quando o Estado 

liberal passou para o grande Estado social e econômico o problema da 

eficiência se tornou um problema crucial. Do mesmo modo as organizações 

burocráticas têm como pretensão reproduzir o conjunto de relações sociais 

determinado pelo sistema econômico dominante. Neste pensamento, a 

administração pautada nesses moldes representa nada mais nada menos 

que a protelação dos interesses de determinados particulares em desfavor 

do interesse público, utilizando-se de uma estrutura legal e racional.                                                                              

Mesmo considerando o contexto de profissionalização da administração 

pública e o consequente aumento da eficiência do governo gerido por essa 

nova lógica de organização, em relação ao modelo patrimonialista, Matias-

Pereira (2009) classifica a administração burocrática como centralizadora e 

autoritária, marcada pelo formalismo, rigidez e rigor técnico, o que a torna 

inadequada aos interesses da população, visto que suas regras se 

sobrepunham aos interesses sociais. Segundo Bresser-Pereira (1996, p.8), 

tal administração, por ser centralizada, privilegiava de forma exagerada a 

administração direta ao invés de se preocupar também com a administração 

indireta. 

Segundo Brito (2012), no próprio cotidiano dos cidadãos brasileiros era 

possível constatar o fracasso do modelo burocrático em satisfazer as 
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demandas sociais e por consequência, o interesse da coletividade. A 

morosidade e o excesso de formalismo em diversos institutos e 

procedimentos, oriundos da influência da modernidade, conformaram um 

obstáculo para que a população satisfizesse os seus interesses, o que 

fortalecia as relações de domínio social em favor das classes dominantes. O 

aumento da pressão popular devido à incapacidade do Estado em atendê-la 

de maneira satisfatória enfraqueceram as estruturas do Estado burocrático, 

resultando na reforma da gestão pública e culminando na conversão do 

modelo de estado burocrático em Estado gerencial. 

Para Roberto (2013, p.337), a administração pública gerencial foi 

pensada como um estágio superior da administração burocrática, tendo 

como principal objetivo aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços 

públicos, orientando-os para o cidadão-cliente. Bresser-Pereira (2009) 

analisa que esse modelo se inspira na gestão de empresas privadas, 

adotando a promoção da autonomia e a responsabilização dos órgãos 

públicos como estratégias para obter os objetivos principais dessa 

reestruturação do governo; a eficiência e a qualidade. 

Bresser-Pereira (2009, p. 56) observa que, embora a ênfase na 

descentralização para estados e municípios, a reforma não reconheceu as 

complexidades regionais envolvidas na implementação e ainda não 

contemplava uma vertente relevante, a participação social. Este cenário 

começou a mudar a partir do contexto político nos anos de 1980, 

influenciado pelas mobilizações sociais que ocorriam no Brasil que 

pleiteavam melhores condições de políticas sociais em diversas áreas; 

saúde, educação, direito à cidade, participação social na discussão e 

elaboração das políticas públicas entre outras reivindicações. Esse contexto 

foi responsável pelo rompimento com a forma centralizadora e autoritária de 

exercício do poder público, a pressão social centrou-se na reivindicação da 

cidadania e no fortalecimento da sociedade civil. Paula (2005) apresenta um 

modelo de administração pública denominada societal, que enfatiza a 

participação social e procura estruturar um projeto político que repense o 

modelo de desenvolvimento brasileiro, a estrutura do aparelho do Estado e 

o paradigma da gestão. 
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A participação social na gestão pública brasileira é resultado de um 

processo de reorganização da sociedade civil, na forma como esta se 

relaciona com o Estado, e das transformações institucionais e 

administrativas das últimas décadas. De acordo com Avritzer e Pereira 

(2005, p. 17): 

Novos espaços de negociação e inter-relação são criados 
em torno dos atores sociais e do Estado e, nesses espaços, 
esses atores são levados a debater e  ajustar suas estratégias, 
ou seja, a ação a partir das instituições é substituída pela ação 
coletiva negociada.  

 

Avelar e Cintra (2007, p.223) analisam que a participação política é 

instrumento de legitimação e fortalecimento das instituições democráticas e 

de ampliação dos direitos e de cidadania. Os autores sintetizam em três os 

canais de participação: 

O canal eleitoral, que abrange todo tipo de participação 
eleitoral e partidária, conforme as regras constitucionais e do 
sistema eleitoral adotado em cada país; os canais 
corporativos, que são instâncias intermediárias de organização 
de categorias e associações de classe para defender seus 
interesses no âmbito fechado dos governos e do sistema 
estatal; e o canal organizacional, que consiste em formas não 
institucionalizadas de organização coletiva, como os 
movimentos sociais, as subculturas políticas, etc. (AVELAR, 
CINTRA, 2007, p.225) 

 

Para Pateman (1992), são possíveis três níveis de participação: a 

pseudoparticipação, em que os indivíduos apenas são consultados sobre 

algum assunto e endossam as decisões do líder, não ocorrendo de fato, 

participação alguma na tomada de decisão; a participação parcial, em que 

muitos tomam parte no processo decisório, mas o poder final de decidir 

pertence a apenas uma das partes; e a participação plena, em que cada 

membro isoladamente tem igual poder de determinar o resultado final das 

decisões. 

Souza (2002; 2006) propõe um modelo de escala de avaliação de acordo 

com a abertura à participação social que vai desde situações de não-

participação até graus de participação autêntica. Segundo o autor, situações 

de coerção, presentes em regime de exceção (regimes ditatoriais e 

totalitários), e manipulação correspondem a situações de não participação. 
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Nestes casos, o Estado não tem como objetivo criar espaços e instâncias de 

diálogo abertos à participação social26.  

Em situações de caráter mais aberto, porém, ainda apresentando 

restrições à participação social, o autor identifica as situações de 

informação, consulta e cooptação como casos com graus de 

pseudoparticipação. A primeira situação é caracterizada pela 

disponibilização por parte do Estado de fornecer informações sobre as 

intervenções planejadas, variando o conteúdo dessas informações (o fato 

de serem mais ou menos completas, mais ou menos ideologizadas) de 

acordo com o contexto político. Nas situações de consulta, não só as 

informações são disponibilizadas, como se abre espaços para a consulta 

popular sobre aspectos que norteiam a atividade de planejamento. 

Entretanto, deve-se enfatizar, para não incorrermos no erro de 

considerarmos que nessa situação haja uma possibilidade realmente 

consistente de abertura para a participação social, a ressalva feita por 

Souza (2002, p. 204) para o qual não há quaisquer garantias de que a 

opinião da população seja incorporada. Ainda nas situações de 

pseudoparticipação se enquadram os exemplos de cooptação, em que são 

observados a assimilação de membros da sociedade mais atuantes ou mais 

influentes, ou segmentos mais ativos, por parte do Estado com o objetivo de 

cooptar grupos mais amplos. Assim, a cooptação pode-se mostrar vantajosa 

para indivíduos ou grupos, mas para a coletividade, a longo prazo, pode se 

apresentar mais como problema do que uma solução. 

Ainda sobre a situação de cooptação Santos (2002, p.204) analisa que: 

A população, por meio dos líderes selecionados e ou dos 

                                                 
26

  Segundo Souza (2002) a situação de coerção se caracterizaria por situações em que, 
frequentemente, a própria democracia representativa deixou de existir. No Brasil, durante o 
regime militar, especificamente entre fins dos anos de 1960 e 1970, ações dessa natureza 
foram tomadas pelo governo e são pontuadas pelo autor na categoria de coerção, como a 
remoção de favelas com a posterior transferência dos morados para conjuntos 
habitacionais. A manipulação corresponderia a situações nas quais a população envolvida 
é induzida a aceitar uma intervenção do governo, mediante o uso de propagandas ou 
outros mecanismos. Como analisa o autor, nessas situações, não há empenho do Estado 
em efetivar espaços e mecanismos que promovam a participação social. Apenas buscam 
restringir ao máximo o uso da força bruta e da violência, valendo-se de outros recursos 
para viabilizar a intervenção pretendida. Políticas públicas compensatórias e intervenções 
pontuais, com o objetivo imediato de dar a impressão de que os governantes estão fazendo 
a sua parte e, via de regra, com o objetivo imediato de ganhar eleições, ilustram essa 
categoria (SOUZA, 2002, p. 203). 
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canais participativos permanentes criados, é ouvida, mas, 
como no caso da consulta, a participação não é, a rigor, 
deliberativa. A diferença em relação à consulta é que, nesse 
caso, as instâncias permanentes são criadas, não se limitando 
o Estado a promover pesquisas de opinião, audiências 
públicas ou similares. A institucionalização de canais e 
instâncias permanentes de participação pode parecer (e, de 
certo modo, é) um avanço em comparação com a mera 
consulta. No entanto, a partir do momento em que essa 
institucionalização ocorre sem que a instância participativa 
possua real poder decisório (o que pressupõe um mínimo de 
independência político-institucional e financeira), nessa 
situação se aninha um risco: o de domesticação e 
desmobilização ainda maiores da sociedade civil. 

 
 

Nos casos de parceria entre o Estado e a sociedade civil, onde o diálogo 

não é mero recurso para legitimar as práticas do primeiro, ou ainda, nos 

casos de delegação de poder, ou mesmo de autogestão, temos situações 

com graus de participação autêntica. No caso da parceria, Souza (2002) 

argumenta que é o primeiro nível de participação autêntica, em que a esta 

não se resume à consulta popular ou cooptação. Estado e sociedade civil 

organizada passam a colaborar num contexto político de diálogo e razoável 

transparência para a implementação de uma política pública ou viabilização 

de uma intervenção. Ao analisar a delegação de poder, o autor argumenta 

que essa situação suplanta a participação contida na parceria, pois, nessa 

situação o Estado abdica de uma série de atribuições, antes consideradas 

exclusivas de sua atuação, em favor da sociedade civil. A parceria e a 

delegação de poder consistem em situações de co-gestão entre Estado e 

sociedade civil. A autogestão refere-se à situações em que são 

implementadas políticas e intervenções de modo autogestionário27, sem a 

presença de uma instância de poder pairando acima da sociedade (Estado), 

a qual decide de forma autônoma contornos sobre políticas públicas 
                                                 
27

 Esses conceitos importantes na discussão proposta por Souza (2006) têm forte 
embasamento no pensamento de Cornelius Castoriadis (1922-1997). Para Souza, a 
autonomia individual diz respeito à capacidade de cada indivíduo de estabelecer metas a si 
próprio com lucidez, perseguidas com máxima liberdade possível e refletir criticamente 
sobre a situação e sobre as informações de que dispõe. À autonomia individual pressupõe 
não apenas condições favoráveis sob o ângulo psicológico e intelectual, mas também 
instituições sociais que garantam uma qualidade efetiva de oportunidades para todos os 
indivíduos e autonomia coletiva, depreender não somente instituições sociais que garantem 
a justiça, a liberdade e a possibilidade do pensamento crítico, mas também a constante 
formação de indivíduos lúcidos e críticos, dispostos a encarar e a defender essas 
instituições. 
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adotadas e ou intervenções implementadas. 

Diante da reestruturação do Estado visando considerar a participação da 

sociedade, a criação de conselhos de políticas públicas e a realização de 

conferências foram importantes mecanismos de deliberação coletiva 

implementados na administração pública em várias instâncias no País. 

Segundo analisa Roberto (2013, p.338): 

Com a adoção de tais mecanismos, as decisões do governo 
passaram a não mais se limitar ao Poder Executivo e aos 
gestores públicos, mas passaram a ser discutidas e partilhadas 
com a sociedade civil. Neste contexto, a administração pública 
societal tenta integrar a administração e a política no nível 
discursivo e prático, por meio da criação de canais de 
participação popular. 

 
 

Podemos considerar o redesenho das instituições do Estado e da 

administração pública e nesse contexto, Paula (2005, p.159) argumenta que 

se trata do estabelecimento de uma gestão pública que não centraliza o 

processo decisório no aparelho do Estado e contempla a complexidade das 

relações políticas, pois procura se alimentar de diferentes canais de 

participação e modelar novos desenhos institucionais para conectar as 

esferas municipal, estadual e federal. A vertente societal colocou em curso 

algumas experiências participativas como os conselhos gestores, orçamento 

participativo, fóruns temáticos que procuram contribuir para o 

amadurecimento de uma cultura política democrática na relação da 

sociedade com o Estado. 

Em relação ao protagonismo do indivíduo e dos movimentos sociais, 

Avritzer e Pereira (2005, p. 21), analisam que estes assumem, 

concomitantemente, o papel de atores e agentes das novas formas de ação 

coletivas reivindicativas, e de representantes nas formas ampliadas de 

participação, como membros de espaços e híbridos de discussão e 

deliberação.  

Como analisa Roberto (et all) (2013, p.339): 

Parece pertinente que o envolvimento dos cidadãos na 
gestão pública incide diretamente sobre os padrões de 
interação entre o governo e a sociedade, de forma que a 
participação social é condição indispensável tanto para a 
formulação de demandas quanto para a própria interação 
política entre a sociedade e as instituições governamentais. 
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Ainda na análise de Roberto (et al.) (op. cit.), mesmo com a consideração 

da participação social prevista na Constituição de 1988, não se havia 

apresentado avanços significativos, acreditando ser por causa da falta de 

vontade do governo à época. Ao analisar a estrutura do aparelho do Estado 

pós-reforma do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), ainda 

encontrava concentração de poder no núcleo estratégico e permanência do 

estilo tecnocrático de gestão, a delegação de políticas públicas aos 

burocratas e a continuidade de busca por uma gestão que colocava a 

eficiência acima dos pilares do Estado democrático de direito. No governo 

de Luiz Inácio “Lula” da Silva (2003-2010), iniciou-se uma nova trajetória, 

buscando aumentar a participação dos agentes e atores da sociedade civil 

nas diferentes instâncias do governo. 

Nessa trajetória, um importante marco foi a ampliação da criação de 

conselhos de políticas e orçamentos participativos, nos quais a sociedade 

tem a oportunidade de participar, junto com o governo, da formulação de 

decisões acerca de diversas políticas públicas. A participação da sociedade 

e a colaboração com o Estado nas discussões de políticas públicas via 

conselhos e outras formas institucionalizadas de participação popular, 

permitem uma premissa básica: o objetivo da participação social não é 

substituir o Estado, mas servir de instrumento de luta para que os membros 

de uma sociedade possam pressioná-lo a fim de que cumpra com seus 

deveres. 

As experiências inovadoras proporcionadas a partir da adoção dos 

modelos de administração pública baseadas nos canais de participação 

social mostraram que houve significativas mudanças na administração 

pública, mas como analisa Roberto (et al.) (2013, p.339), não podemos falar 

que houve a ruptura efetiva com traços do patrimonialismo nos dias atuais, 

nem que se findou a rigidez herdada do modelo burocrático. 

Comparando o modelo gerencial ao societário, no que tange à abertura 

das instituições à participação social, Paula (2005) conclui que a vertente 

gerencial lidou com a dimensão sociopolítica predominantemente no âmbito 

do discurso e a vertente societal lida na prática e como um projeto que 
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ainda está em plena construção, ainda não há propostas completamente 

acabadas para a dimensão institucional administrativa, apenas enfatiza a 

elaboração de estruturas e canais que comportem a participação popular. 

Segundo Roberto (et al.) (2013, p.340): 

A vertente societal torna mais complexa a gestão pública, 
uma vez que multiplica os atores e espaços de discussão e 
deliberação. Desta expansão deriva-se também a necessidade 
de criação de capacidade institucionais e administrativas nos 
Estados e municípios, o que explica em parte o processo de 
descentralização política que vivemos hoje. 

 

O processo crescente de descentralização administrativa iniciado nos 

anos 1980 com a municipalização de políticas públicas demandou uma 

transformação e o fortalecimento das instituições de governo local. O 

conjunto de instituições de um município é o cenário em que se 

desenvolvem as políticas públicas, por meio das quais o município atende 

os cidadãos em suas demandas sociais, econômicas, culturais e políticas. 

Isso em cenário ideal. 

A gestão pública no contexto da administração pública societal tem sido 

marcada por dois fenômenos importantes: a ampliação da presença da 

sociedade civil nas políticas públicas e o crescimento das chamadas 

instituições participativas ou instituições híbridas, que, segundo Avritzer e 

Pereira (2005, p.17), envolvem um partilhamento de processos deliberativos 

entre atores estatais e sociais ou associações da sociedade civil, reunindo 

elementos da democracia representativa e direta. 

Avritzer (2008) ao analisar as instituições participativas, as divide de 

acordo com seu desenho institucional, tomando, por exemplo, o orçamento 

participativo, os conselhos de políticas públicas e os planos diretores 

municipais. O orçamento participativo (OP) é uma política de governo que 

visa democratizar a gestão pública, ampliar o exercício da cidadania e 

inverter as prioridades na alocação dos recursos públicos.  

Segundo Avritzer, este instrumento inclui os atores sociais no processo 

de negociação e deliberação pública e constitui o desenho participativo de 

baixo para cima, são uma forma aberta de livre entrada e participação de 

atores sociais capaz de gerar mecanismos de representação da 

participação. (Avritzer, 2008, p. 44) 
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Os conselhos gestores de políticas públicas são instrumentos concretos 

para o exercício da cidadania e a mediação da relaçãoo sociedade-Estado, 

previstos na Constituição Federal. São adotados como proposta de produzir 

deliberações acerca de políticas públicas e que interferem na órbita de 

decisões da administração pública; em contrapartida, esta é responsável 

pelo seu fomento, sua publicidade, sua manutenção e o fornecimento de 

infraestrutura. Avritzer (op.cit.) argumenta que os conselhos gestores de 

políticas públicas são desenhos institucionais de partilha do poder e são 

constituídos pelo próprio Estado, com representação mista de atores da 

sociedade civil e atores estatais. 

O plano diretor, por sua vez, se constitui como instrumento de 

planejamento e de gestão de municípios e de prefeituras visando orientar as 

ações dos agentes públicos e privados no processo de desenvolvimento 

urbano municipal, podendo se tornar um importante instrumento de 

planejamento se capaz de aglutinar diversos atores sociais em sua 

discussão e elaboração.  

A definição de Plano Diretor, após a Constituição de 1988, ganhou novos 

parâmetros e novos conteúdos, o que proporcionou um substancial 

incremento no debate a esse respeito. O texto constitucional passou a 

conferir a esse instrumento papel central na condução das políticas 

urbanas, sendo ultrapassado o conceito, até então vigente de Plano Diretor 

Estratégico, em que o principal objetivo do instrumento residia-se no 

aspecto normativo, de conteúdo programático e regulador (CARVALHO, 

2006). Para Fernandes (2006), o Plano Diretor passou a compreender, além 

do caráter regulador e programático, o de instrumento de intervenção e 

transformação na realidade, tendo o intuito da consecução dos objetivos da 

Política Urbana Brasileira, constante da Constituição Federal e do Estatuto 

da Cidade. Segundo Fernandes (2006, p.350): 

Espera-se desses Planos Diretores que, em cada contexto local, 

promovam a materialização das quatro dimensões da lei federal: 

determinação de critérios para o cumprimento da função socioambiental da 

propriedade (condição mesmo para o reconhecimento do direito de 

propriedade privada) na forma de uma proposta de ordenamento territorial e 
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de uso; ocupação e desenvolvimento do solo que expresse um projeto de 

cidade; identificação dos instrumentos jurídicos a serem utilizados para 

alcançar tal projeto de cidade; criação de mecanismos locais de 

regularização de assentamentos informais; e regulamentação dos 

processos municipais de gestão urbana participativa. 

Nessa mesma via de análise Souza (2007), estende também ao Estatuto 

da Cidade o mesmo caráter de instrumento legal jurídico que, para ser 

operacionalizado, precisa estar adaptado à realidade de cada município. 

Para a aplicação prática dos preceitos dessa lei, carece da criação 

ferramentas e metodologias que pensem a cidade não só em sua legislação 

urbanística, mas também em sua vida real.  

Outro aspecto relevante dentro da dinâmica do planejamento municipal é 

construir mecanismos de interação entre a política de desenvolvimento 

urbano e a política de desenvolvimento econômico e social. Para Souza 

(2010, p.18): 

[...] a participação dos diversos agentes sociais e 
econômicos, de ordem pública e privada, faz-se necessária 
para articular, de maneira consistente e coesa, a leitura da 
realidade municipal, assim como a definição de temas 
prioritários a serem enfrentados no âmbito municipal. Além do 
mais, também se deve integrar a política orçamentária e fiscal 
do município com o Plano Diretor, viabilizando, dessa forma, o 
financiamento do desenvolvimento urbano. 

 
 
É sobre esta participação que justamente se pretende averiguar o caso 

de Viçosa/MG. 
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4.1  – Análise do primeiro processo de revisão do Plano Diretor 

de Viçosa (2006-2007): a participação popular, a representação da 

participação e o discurso do Poder Público sobre a participação social 

 
 

O processo de revisão do PDV foi iniciado em 2006 e teve como objetivo 

a melhoria e adaptação do Plano Diretor municipal que fora aprovado em 

2000, às diretrizes e normas contidas no Estatuto da Cidade (2001) no que 

se referia à proposição de políticas urbanas. Tal processo foi empreendido 

pelo poder público local, que para se capacitar e aperfeiçoar sua ação no 

que se refere ao planejamento e gestão urbana inicia uma reestruturação do 

IPLAM, investindo tanto em dotá-lo de infraestrutura quanto na capacitação 

de seu corpo técnico. 

 Como foi relatado pelos técnicos do IPLAM nas entrevistas, José Luís 

Freitas e Patrícia Carpenter, que conduziram as ações da revisão do Plano 

Diretor nesse período, devido a pouca experiência do poder público local, foi 

firmada uma assessoria com o Departamento de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal de Viçosa (DAU/UFV) para professores deste 

departamento auxiliasse na condução do processo que seria conduzido em 

Viçosa. O intercâmbio entre ações do Poder Público local e as 

universidades não foram prerrogativas exclusivas de Viçosa, sendo muitas 

outras experiências do porte relatadas em bibliografia especializada. 

Segundo Silva (2008, p.15): 

A realidade urbana brasileira gerou a necessidade de 
adequação do arcabouço jurídico dos municípios, de modo a 
oferecer condições para um desenvolvimento sustentável e 
socialmente justo, conforme expresso no Estatuto da Cidade. 
Tal conjuntura levou o Poder Público a instituir políticas de 
vinculação do conhecimento produzido nas universidades às 
demandas dos municípios, especialmente na elaboração de 
Planos Diretores, com ênfase à participação da população e à 
inclusão do espaço rural no âmbito do planejamento. Os 
Ministérios da Cidades e da Ciência e Tecnologia, por meio do 
seu órgão de fomento, o CNPq, lançaram edital 60/2005, 
selecionando projetos de extensão universitária para auxílio no 
desenvolvimento municipal.  

 

Para a condução dos trabalhos em cada etapa, foi realizada a elaboração 

de uma metodologia que orientasse as ações dos técnicos. Segundo os 
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entrevistados do IPLAM e do assessor técnico da UFV, o senhor Ítalo 

Setphan, houve a elaboração da metodologia participativa baseada em 

resoluções emitidas pelo Ministério das Cidades (mencionado no capítulo 

3), e o principal canal considerado para promover os debates com a 

população de Viçosa fora considerado as reuniões de consulta popular. 

Sobre o enquadramento desta metodologia, os técnicos entrevistados 

argumentaram que as especificidades de Viçosa foram respeitadas em 

todas as etapas do processo de revisão do plano diretor. Deste modo, 

houve alguns rearranjos na metodologia devido às situações particulares 

apresentadas no município, porém tais alterações não comprometeram a 

metodologia que foi seguida. 

Ao falarem da assessoria prestada pelos professores do Departamento 

de Arquitetura e Urbanismo da UFV, como foi argumentado pelos 

entrevistados que eram técnicos responsáveis pelo planejamento local, os 

pesquisadores da universidade, tinham experiência na formulação de planos 

diretores, pois haviam auxiliado outros municípios na elaboração de seus 

planos e, também, pelo fato de que o plano diretor de Viçosa foi elaborado 

com o auxílio desses pesquisadores. Segundo o Prof. Ítalo Stephan, a 

atuação desta assessoria, compreendeu o acompanhamento do 

desenvolvimento das etapas, a capacitação dos técnicos envolvidos com o 

planejamento municipal e elaboração da metodologia que foi utilizada. Para 

efetuarem o desenvolvimento das ações empreendidas, a medida adotada 

foi a divisão de equipes de trabalho do IPLAM, com o intuito de obterem 

dados e informações que consubstanciassem as propostas que seriam 

formuladas. De acordo com o professor, era função de cada equipe na 

elaboração do projeto desenvolver levantamentos de informações e 

propostas para subsidiar suas ações. 

A subdivisão em campos de ação e equipes seria responsável por 

estruturar as ações das atividades que seriam desenvolvidas durante o 

processo de revisão do plano diretor de Viçosa. As subdivisões eram as 

seguintes: Promoção Humana, Desenvolvimento Municipal, Físico 

Territorial, Planejamento e Gestão. Cada equipe seria responsável pela 

construção da Política Urbana que contaria no Plano Diretor do município de 
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Viçosa. 

Segundo o técnico do IPLAM que fora entrevistado em 2007, José Luís 

Freitas, na etapa de montagem e discussão do anteprojeto, os técnicos 

envolvidos com o planejamento do município que estavam mais diretamente 

ligados com a assessoria prestada pelos professores do DAU/UFV, foram 

os integrantes do Departamento de Planejamento, o assessor jurídico do 

IPLAM e o Departamento Físico-Ambiental. O trabalho desenvolvido pelas 

equipes foi dividido em etapas, a primeira etapa foi representada pela leitura 

da cidade por meio de mapas, estudos da legislação existente, a segunda 

etapa se constituiu na formulação das propostas e residiria na fase da 

participação popular, a terceira, se definiu na fase de elaboração do plano e 

do planejamento do município, que segundo os técnicos entrevistados, se 

constituiu num trabalho mais técnico e a conclusão dos trabalhos se efetivou 

com a realização do Encontro da Cidade e o encaminhamento do projeto 

para os representantes do Poder Público local. 

A primeira etapa realizada se constituiu na fase de pesquisa sobre as 

condições dos equipamentos e serviços urbanos nos diferentes pontos e 

bairros da cidade. Segundo os técnicos entrevistados em 2007, José Luís 

Freitas e Andréa Carpenter, essa fase foi organizada e desenvolvida pelos 

técnicos do IPLAM e aconteceu durante os primeiros meses de condução 

das atividades do processo de revisão do mesmo ano. Os técnicos 

realizaram o levantamento de dados sobre a quantidade e a qualidade dos 

equipamentos urbanos e produziram dados cartográficos dessa pesquisa. 

Segundo o conteúdo vinculado nas propostas do Ministério das Cidades no 

que concerne a diretrizes para a elaboração de planos diretores, essa fase é 

conhecida como a “leitura da cidade” ou “leituras técnicas e comunitárias”, 

que deveria compreender o levantamento da cidade por meio de mapas 

temáticos, analisar o mercado imobiliário, levantar a legislação existente que 

pudesse afetar a condução do projeto, levantar os estudos existentes sobre 

a região e realizar o confronto entre as leituras técnicas e comunitárias 

(SILVA, 2008, p. 141). 

Entretanto, o que nos evidenciou foi que essa primeira etapa em Viçosa, 

segundo os técnicos entrevistados, se consubstanciou num trabalho  técnico 



138 

 

de levantamento de dados, sem a consideração de se confrontar os dados 

obtidos com uma leitura da sociedade em relação aos equipamentos 

listados. Visão e postura diferente das outras experiências, na área de 

elaboração de Planos Diretores, desenvolvidas por professores e 

pesquisadores e universidade. De acordo com Silva (et al.) (2010, p.10), 

não pode-se prescindir da participação popular nessa fase. 

A etapa referente a esse levantamento consistiu na 
obtenção e dados que caracterizam a realidade municipal, 
enfocando aspectos sociais, econômicos, físico-territoriais, 
administrativos, políticos e legais, que permitiram realizar 
análises da sociedade tanto espaciais, quanto culturais, ao 
longo do tempo. A elaboração dessa tarefa consistiu, além 
da coleta de dados objetivos e quantitativos, na apreensão 
do imaginário social em instâncias locais (bairros, vilas, 
núcleos...), temáticas e setoriais, com o envolvimento dos 
atores sociais. 

O levantamento e análise de dados abrangeram, 
basicamente, os seguintes aspectos: base econômica 
municipal; inserção do município no contexto regional e 
estadual; estrutura administrativa da Prefeitura e sua 
situação financeira; instrumentos legais; estrutura e 
condicionante físico-naturais; infraestrutura e equipamentos; 
uso e ocupação do uso urbano; aspectos demográficos; 
pesquisa junto à comunidade e audiências públicas.  

 

Nesta mesma linha de análise, Back e Souza (2010, p.182) ao 

socializarem a dinâmica do processo de construção do Plano Diretor em 

Gaspar – SC, afirmam que: 

Ler a cidade é a primeira etapa de elaboração de um Plano 
Diretor. A metodologia adotada tratou de identificar e 
compreender a situação do município, tanto na área urbana 
como na área rural, seus problemas, seus conflitos e suas 
potencialidades, diferentemente do processo tradicional de 
construir apenas um diagnóstico formal. Desse modo, a etapa 
definida como ação de “Leitura da Realidade Municipal” foi 
desenvolvida em Gaspar não apenas como uma visão 
exclusiva de especialista, mas sim, contemplando olhares 
diversos através da participação ativa da sociedade civil sobre 
sua própria realidade. Portanto, o município efetuou a Leitura 
Comunitária e a Leitura Técnica de forma interdependente e, 
ao mesmo tempo, complementares entre si, resultando na 
Leitura da Realidade Municipal.  

 

No que se refere à proposta de participação popular na metodologia, 

foram realizadas reuniões de consulta popular e segundo nos relatou o 
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senhor  Ítalo Stephan, elaborou-se uma dinâmica para conduzir o debate da 

população durante o processo de revisão. A proposição da realização 

destas reuniões consta, como uma das diretrizes propostas pelo Ministério 

das Cidades para a gestão democrática das cidades. Segundo colocou o 

entrevistado José Luís Freitas, as atividades desenvolvidas no processo de 

revisão foram simples, objetivando assim a participação de todos. As fotos 

6, 7 e 8 ilustram algumas das reuniões de consulta popular realizadas 

durante o processo de revisão do PDV realizadas em 2007. 

 

 

Foto 6: Reunião de consulta popular realizada no bairro de Nova Viçosa 

          

Fonte: IPLAM / 2007 
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Foto 7: Reunião de consulta popular realizada no distrito de Silvestre 
 

 
Fonte: IPLAM / 2007 

 

 

Foto 8: Reunião de consulta popular realizada no bairro de Santa Clara 

 

Fonte: IPLAM / 2007 
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As reuniões de consulta popular realizadas nas diferentes localidades e 

bairros em Viçosa eram geridas pelos técnicos do IPLAM ou pelos 

professores do DAU/UFV que prestavam a assessoria ao órgão do Poder 

Público local. No início das reuniões havia a apresentação dos presentes no 

local e por parte dos organizadores das reuniões havia a fala para introduzir 

os moradores das localidades na discussão sobre o Plano Diretor, sua 

importância para a cidade e da participação social nesse processo de 

revisão do PDV. Para o desenvolvimento da dinâmica, um caderno temático 

fora distribuído para os participantes e incluía três propostas de discussão: 

primeiro, os participantes enumeravam os pontos positivos do bairro, distrito 

e ou da cidade; segundo, os participantes enumeravam os pontos negativos 

e terceiro, os participantes propunham soluções. 

Considerando os três aspectos, os técnicos propunham aos moradores 

que colocassem suas opiniões e participassem da discussão. Cabe 

ressaltar que precedendo tal etapa, nas audiências, os técnicos que 

conduziam as reuniões de consulta popular realizavam uma exposição 

explicando o que era a cidade, o Estatuto da Cidade, e por fim, o Plano 

Diretor. Esta exposição tinha o objetivo de esclarecer a importância da 

participação no processo de revisão do PDV. A partir desta etapa inicial, isto 

é, da explicação dos técnicos, abria-se espaço para a participação da 

sociedade.  

 As pessoas escreviam as sugestões sobre os problemas do bairro, do 

distrito e da cidade, fazendo o mesmo para os pontos positivos e dando as 

sugestões para os problemas apontados. Havia a disponibilidade de 

secretários para auxiliar as pessoas que tivessem dificuldades. Essa 

segunda etapa da reunião, onde os participantes escreviam e debatiam 

acerca de seus apontamentos estruturava uma discussão entre todos os 

presentes nas reuniões. Nas fotos 9, 10 e 11, podemos ilustrar parte da 

metodologia que conduziu os trabalhos durante as reuniões de consulta 

popular. Podemos ver nas tiras de papel os apontamentos escritos que 

foram feitos pelos moradores das localidades em que foram realizadas as 

reuniões. 
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Foto 9: Apontamentos da população/ Reunião de consulta 
popular no Bairro de Santo Antônio 

 

 
Fonte: IPLAM / 2007 

 

Foto 10: Apontamentos da população/ Reunião de consulta popular no 
bairro de Barrinha 

 

 

Fonte: IPLAM / 2007 
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Foto 11: Apontamentos da população/ Reunião de consulta 
popular no bairro de Nova Viçosa 

 

 

Fonte: IPLAM / 2007 

 

Nas reuniões de consulta popular os debates entre os participantes eram 

registrados em atas, para que posteriormente subsidiassem o trabalho dos 

técnicos envolvidos com o planejamento na construção do projeto do Plano 

Diretor. A metodologia utilizada no processo da revisão do PDV, baseada 

nas propostas do Ministério das Cidades, conforme atesta o técnico, esteve 

sempre voltada para garantir a participação popular na gestão pública. A 

normatização do Ministério das Cidades preocupou-se com a participação, 

propiciando meios para que o cidadão pudesse de alguma forma intervir no 

processo de planejamento.  

Foram realizadas reuniões de consulta popular em cada bairro da zona 

urbana e também nas localidades rurais, abrangendo assim todo o 

município. Essa divisão, na concepção de Souza (2010) da realização de 

reuniões descentralizadas legitimaria mais as decisões tomadas pela 

população, pois quem melhor conhece as condições dos serviços e da 

infraestrutura urbana em cada bairro e ou localidade, e os que apresentam 

maior capacidade de propor as soluções para esses problemas são os 

moradores de cada bairro. Também houve reuniões temáticas com os 
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setores organizados da sociedade local e concessionárias de serviços 

públicos, como o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Companhia 

Energética do Estado de Minas Gerias (CEMIG), Associação de 

Comerciantes, Associação da Construção Civil.  

Por intermédio do relato de um dos técnicos entrevistados, José Luís 

Freitas, pudemos analisar a importância que este atribui à participação 

social no processo de planejamento, pois analisa em contextos diferentes 

como era a elaboração dos planos diretores. Em suas palavras: 

Antes os planos diretores eram elaborados por técnicos e 
intelectuais urbanistas que não pegavam as informações na 
base, isto é, não consultavam a população e hoje se entende 
que a participação social é importante, e é aí que esta 
metodologia se torna relevante, pois considera o real, identifica 
o problema da cidade junto à população e através do 
atendimento dos anseios da sociedade estaria sendo 
construída a cidade que todos querem.  

 

Em suas palavras, deste modo não se estaria inventando, se estaria 

atendendo aos anseios que as pessoas têm sobre as questões da cidade. 

Então este ponto é o que consideramos fundamental, que desemboca na 

questão do termo participação que apareceu agora com o plano diretor 

participativo. 

A realização de reuniões de consulta popular fez parte da primeira etapa 

do processo de revisão do plano diretor. Os técnicos do IPLAM, juntamente 

com os pesquisadores da universidade estão desenvolvendo a segunda 

etapa que consiste na tradução dos anseios da população para a 

estruturação do anteprojeto de lei do plano diretor, que ainda está sendo 

discutido. 

A terceira etapa está relacionada com a realização do “Encontro da 

Cidade”. Segundo José Luís Freitas, esta etapa representou a publicização 

e discussão do conteúdo do anteprojeto elaborado para a sociedade. O 

procedimento desta apresentação consistiu na apresentação do mesmo 

numa audiência de consulta popular. Segundo a técnica entrevistada, 

Andréa Carpenter, cópias do mesmo foram disponibilizadas para a consulta 

a população, ficando em locais de fácil acesso na cidade visando a facilitar 

o contato e conhecimento da população da cidade em relação à discussão 
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proposta pelo Plano Diretor.  Após este período, o corpo técnico do IPLAM 

fez novos ajustes no anteprojeto, avaliando sobre as considerações 

propostas pela sociedade. Segundo argumentaram os entrevistados, o 

senhor Ítalo Stephan e o senhor José Luís Freitas, para este momento não 

foi aconselhável a participação dos moradores que não compareceram às 

reuniões, pois  seria um período no qual nada seria acrescentado, apenas 

seriam realizados ajustes, ou a inclusão de algumas reivindicações, que 

foram apresentadas pela população nas audiências e que não constaram no 

corpo do anteprojeto. 

   Procuramos ouvir outros pesquisadores sobre o processo de 

participação na revisão do Plano Diretor de Viçosa e de outros agentes-

atores ligados ao processo participativo. Foram entrevistados dois outros 

pesquisadores, uma professora do DAU/UFV, Regina Esteves Lustoza e 

Antônio de Oliveira28, que já ocupara anteriormente o cargo de professor 

substituto do curso de Geografia da Universidade Federal de Viçosa; três 

líderes de bairros de Viçosa e o presidente da UMAM (União Municipal das 

Associações de Moradores de Bairros e Distritos de VIÇOSA) e análise 

bibliográfica. O critério utilizado para a escolha dos líderes comunitários foi a 

renda dos bairros que representam. O objetivo era analisar a visão sobre a 

participação das lideranças e verificar se haveria a influência da renda sobre 

a participação da comunidade local (o bairro). Os líderes de bairro 

representavam os bairros de Nova Viçosa e do Santo Antônio (bairros de 

população de baixo poder aquisitivo) e Clélia Bernardes (bairro de população 

com maior poder aquisitivo). Entramos em contato com os entrevistados, por 

telefone e por e-mail e todas as entrevistas solicitadas foram realizadas 

pessoalmente. As entrevistas nos foram concedidas em 2007. As entrevistas 

realizadas com os pesquisadores e com as lideranças de bairros foram 

semiestruturadas e constam no anexo (Roteiro das entrevistas realizadas). 

Ao ser entrevistado, a Profª. Regina, ressaltou que não acompanhou de 

perto as discussões sobre a revisão do plano diretor e não tinha um amplo 

                                                 
28

    Os pesquisadores entrevistados são especialistas em planejamento urbano, estudam sobre 
a problemática urbana e ambiental e tecem apontamentos substanciais para nossa reflexão 
sobre as práticas de planejamento realizadas neste processo analisado em Viçosa. 
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conhecimento das ações de planejamento urbano em Viçosa, entretanto, o 

pouco que teve conhecimento e pôde analisar, contribuiu para que fizesse 

alguns questionamentos e críticas às ações. Segundo ela, no que tange à 

participação, as ações empreendidas foram muito distantes da comunidade e 

“frias”. Como argumenta, não considera que a dinâmica realizada durante as 

reuniões de consulta popular podem ser consideradas parâmetro para 

analisar a demanda da sociedade. 

Segundo coloca, a etapa de realização do diagnóstico, que se 

consubstanciou na prática com a realização das audiências em Viçosa, 

poderia ser precedida de uma etapa de conhecimento da realidade de Viçosa 

pelos técnicos planejadores e não se pautar somente no diagnóstico da 

população. Este posicionamento é defendido também pelo entrevistado 

Antônio de Oliveira. Para ele, os técnicos do IPLAM deveriam ter realizado  

um trabalho mais exaustivo, indo pessoalmente conhecer a realidade de cada 

localidade do município. Esta metodologia em seu modo de conceber a 

estruturação do processo participativo inserido nas atividades de 

planejamento não condiz com o objetivo proposto, o de conduzir para a 

formação de uma arena de participação e de discussão em Viçosa. 

O entrevistado, Antônio de Oliveira, endereçou críticas mais contundentes 

às ações empreendidas e à metodologia utilizada, devido ao fato de ter 

participado de uma audiência de consulta popular que ocorreu num dos 

bairros de Viçosa.  Na opinião deste, faltou na reunião uma participação 

geral, sendo que dos dezesseis participantes que estavam presentes, era a 

liderança da associação dos moradores de bairro e a sua diretoria e outros 

moradores que de algum modo estavam mais articulados com a associação 

local
29

.  Este fato pode evidenciar tanto a incapacidade do poder público local 

em divulgar a realização das reuniões locais e de articular a participação 

popular, como também pode evidenciar o caráter fechado com que atua a 

associação de bairro local e pouca efetividade na socialização da informação 

sobre a realização da reunião.  

                                                 
29

   Em 2007, segundo o presidente da UMAM, alguns dos bairros não tinham associações de 
moradores e assim, lideranças de bairros e como ele mesmo pontuou, não sabia se os 
bairros próximos a área central possuíam líderes de bairros. 
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O entrevistado também argumentou na entrevista que faltou um 

treinamento, uma orientação para a associação de moradores, na explicação 

qual seja a natureza do planejamento urbano e da participação. Considera 

que faltou um conhecimento da população e dos representantes que ali 

estavam, de qual é a importância do Plano Diretor, o que a ele é de 

competência e o que não é, explicitar seus limites e potencialidades. Faltou 

esta orientação, na visão dele, para essa fase da revisão do plano diretor.  

Esta exposição explicativa que iniciava as reuniões de consulta popular, 

explicando sobre a importância do plano diretor, na visão de Antônio Oliveira, 

deveria ter sido tema para se realizar várias reuniões com a população para 

ampliar a discussão objetivando a melhor compreensão e participação social. 

Porém, tal explanação durou apenas cerca de quinze minutos, o que coloca 

dúvidas sobre a efetiva compreensão das pessoas. Este fato demonstra que 

o tempo utilizado para a realização da etapa de participação da sociedade, foi 

um período curto, o que comprometeu o processo participatório. Mas,  de 

acordo com os líderes entrevistados a explicação pronunciada teve um bom 

entendimento por parte dos presentes. O entrevistado, Antônio de Oliveira, 

argumentou que uma ação que poderia ter sido desenvolvida pelos técnicos 

envolvidos com o planejamento seria o levantamento das possíveis 

lideranças das comunidades de Viçosa. Sendo o primeiro passo para se 

constituir uma metodologia que iria objetivar a efetivação de um espaço de 

discussão em torno da questão de revisão do plano diretor. As lideranças são 

os formadores de opinião em cada localidade e muitos não são 

necessariamente os representantes de bairros. As lideranças podem ser as 

pessoas mais conhecidas e populares nas localidades, e que de uma forma 

ou de outra podem influenciar na formação de opiniões. Segundo Antônio de 

Oliveira, as lideranças dos bairros poderiam posteriormente exercer o papel 

de estabelecer a comunicação com os demais moradores do bairro por meio  

da realização de outras reuniões locais onde a população pudesse participar 

e esclarecer melhor as dúvidas sobre o processo de revisão do PDV.  

  Como um especialista sobre práticas de planejamento urbano, decorrente 

de suas experiências, o entrevistado argumenta que foi deficitário o processo 

de comunicação empreendido na etapa de promover a participação em 
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Viçosa. Segundo analisa, o que foi feito na reunião, na “dinâmica dos 

papeizinhos”, era a identificação de cada um que estava presente, dos 

pontos positivos e dos negativos do bairro. E mesmo não conhecendo as 

estimativas sobre a população do bairro em que houve a reunião em que 

participou, garante que as pessoas que ali estavam não representavam a 

população total. Os pontos levantados eram de conformidade com a visão de 

alguns e podem não representar uma demanda do resto do pessoal da 

comunidade, porém os técnicos não consideraram este fato. 

O entrevistado argumenta que no dia em que houve a reunião de consulta 

popular de que participou, estava chovendo e os técnicos alegaram que o 

esvaziamento da reunião foi por causa do tempo, porém nos colocou sua 

opinião de que independente do tempo, a reunião não contaria com uma 

participação expressiva, pois faltou uma melhor divulgação para se obter uma 

efetiva sensibilização dos moradores do bairro. 

Segundo argumenta este pesquisador: Nessas comunidades não adianta 

divulgar pelo jornal da cidade, tem que ir lá, anunciar em carros de som, ir à 

missa, no culto, pedir ao padre e ao pastor para comunicarem com a 

população, colocar cartazes nos bares, etc. 

   Outra importante crítica levantada pelo entrevistado refere-se a 

interdisciplinaridade, ou melhor, a falta de interdisciplinaridade na condução 

das atividades de planejamento executadas em Viçosa. Como nos coloca 

esta não é uma questão apenas em Viçosa, mas uma questão geral, onde a 

concentração do poder decisório nas atividades de planejamento urbano está 

nas mãos de um tipo de profissional, que é o arquiteto. Em suas palavras: 

Dentro do processo de formação, o arquiteto pode até 
conhecer a cidade, conhecer as dinâmicas da cidade, mas ele 
tem uma visão muito mais estética da cidade do que de análise 
dos processos da cidade. Segundo argumenta o entrevistado, 
arquiteto não faz planejamento urbano e sim, urbanismo. 
Planejamento Urbano na realidade quem faz é uma equipe 
interdisciplinar, que estejam o arquiteto, o geógrafo, o 
economista, o sociólogo, o antropólogo, o engenheiro. Não tem 
que ter esta concentração de uma formação, ela tem que ser 
interdisciplinar, por mais que isto dê problema no processo de 
gestão. O arquiteto não é o único que consegue perceber a 
cidade, cada um consegue perceber a cidade de forma 
diferente. Mas isto é um problema geral e na grande maioria dos 
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órgãos de planejamento, existe uma concentração de 
arquitetos. 

 

Conforme analisa Souza (2006), as pesquisas na área de planejamento e 

gestão urbana integram o conjunto das ciências sociais, e como tal, devem 

ser interdisciplinares. A pesquisa empírica – a pesquisa social aplicada com a 

qual se objetiva contribuir com a superação de fenômenos considerados 

problemáticos e negativos à questão urbana – precisa de intensa e 

coordenada cooperação entre saberes e disciplinas e olhares variados. A 

necessidade de diálogo, de aprendizado mútuo fica mais evidente quando se 

trata de pensar além da problemática, refletindo assim sobre as soluções 

propostas para o problema. 

Ao se tratar desta questão a técnica Andréa Carpenter, envolvida com as 

atividades de planejamento argumentou que no processo do planejamento 

urbano em Viçosa e na revisão do plano diretor, a maioria do corpo técnico (4 

técnicos) envolvido era constituída por arquitetos-urbanistas. Para ela, este 

fato trouxe uma visão mais “pesada” no que se refere ao conhecimento 

social, sendo que “talvez” a questão social tenha ficado prejudicada, devido á 

formação dos técnicos. Porém não considera este fato como limitação, pois 

contavam com o auxílio dos pesquisadores da universidade, sendo que já 

possuíam experiência na elaboração de planos diretores e os mesmos foram 

de grande ajuda para o levantamento de dados sobre a realidade social do 

município.  

Ainda discutindo a questão da interdisciplinaridade nas atividades de 

planejamento urbano, a técnica do IPLAM disse-nos que o corpo técnico do 

IPLAM não teve a presença de profissionais de outras áreas, com outras 

visões, porém argumenta que já tinha experiência em “trabalhos com a 

população”, devido aos trabalhos prestados na Igreja. Assim compreendemos 

que esta técnica não admite a existência de limitação, decorrente da visão e 

valores dos técnicos. Podemos analisar que mesmo admitindo a falta de 

interdisciplinaridade, os técnicos não admitem em se falar de limitações, e se 

houve, pelo que consideram, foram puramente limitações técnicas.  

O outro técnico do IPLAM, José Luís Freitas, ao responder esta mesma 

questão disse que, além da composição do quadro de técnicos do instituto de 
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planejamento envolvidos com o planejamento local contar majoritariamente 

com arquitetos, a etapa final está contando também com a visão jurídica. 

Neste aspecto, o entrevistado dá ênfase na visão técnica e jurídica em 

detrimento da visão social no que concerne à revisão do plano. Conforme 

argumentou, foi sentida a falta de outros profissionais, porém não soube dizer 

se foi pela falta de recursos ou pela própria operacionalização do processo 

que não foi contratado profissional de outra área.  

 Em relação à utilização da metodologia proposta para a organização da 

etapa de participação da população, a partir dos relatos dos técnicos do 

IPLAM, tanto do José Luís Freitas quanto da Andréa Carpenter analisamos 

que a postura articulada no processo de revisão do plano diretor em Viçosa 

está se pautando demasiadamente na técnica pela técnica. Concebendo 

assim, uma postura cientificista e não científica do planejamento urbano 

(SOUZA, 2006). Nas ações relatadas, a postura apresentada pelos técnicos 

entrevistados foi caracterizada como instrumental e técnica. O principal fato 

que ilustra esta observação é eles demonstrarem acreditar demasiadamente 

na metodologia utilizada para a revisão do plano e para sua elaboração. 

A técnica Andréa Carpenter, na entrevista concedida disse-nos que 

acredita ser plena a capacidade da metodologia empregada para a revisão 

do plano diretor em promover a melhoria da qualidade de vida em Viçosa.  

Segundo articula a mesma: 

[...] percebemos a necessidade de se trabalhar na gestão 
pública com as atividades de planejamento urbano, que foi algo 
que não tem sido feito e que começou recentemente com a 
implementação do instituto de planejamento urbano municipal. 

O plano diretor (anteprojeto) se constituiu com os anseios da 
população, pois foi captado o que a população pediu, os 
técnicos não acrescentaram nada. Aquilo que foi pedido pela 
população foi traduzido pelos técnicos e que consubstanciou no 
projeto de lei e é necessidade urgente de se fazer e são coisas 
que não podem ficar só no papel, conforme argumentou a 
entrevistada. 

 

 Segundo analisou o entrevistado José Luís Freitas, houve por parte de 

alguns políticos da cidade uma má visão sobre as atividades de planejamento 

e sobre o IPLAM, devido ao fato de que o planejamento acabaria com as 
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relações clientelísticas e arcaicas exercidas pelos políticos locais com a 

população. Para ele, o planejamento proporcionaria melhorias de vida para a 

população, que passaria deste modo a não depender mais das relações de 

favores políticos. Nesta perspectiva, analisamos a exaltação da metodologia 

que passa a considerar o planejamento urbano como a panacéia que seria 

responsável por resolver todos os problemas sociais e urbanos de Viçosa, 

independentemente da conjuntura política local. 

Nesta ótica, desconsidera-se a dinâmica política que muitas das vezes 

conduz e influencia o debate e a tomada das decisões concernentes ao 

planejamento e gestão urbanos. Tal confiança demonstrada também é 

destinada ao plano diretor. Assim, consideramos que não deve-se 

deslegitimar a esfera e conjuntura política em que se dá o processo de 

planejamento urbano. Segundo José Luís Freitas: 

[...] todas as coisas e fatores que foram discutidos com a 
população se tornarão efetivas através da organização dos 
dados, esta sistematização é importante e viabiliza o trabalho, 
pois o conhecimento da cidade, em relação às condições 
sociais, no sentido do comportamento do cidadão como também 
das condições físicas da cidade, conhecendo a vocação de 
cada localidade, são fatores importantes pois de certa maneira 
contribuem para “vigiar a cidade”, de maneira a ajudar as 
pessoas. 

 

Neste apontamento realizado pelo entrevistado, também podemos 

perceber a exaltação da técnica e a desconsideração de fatores políticos 

locais. Segundo analisa Andréa Carpenter, ficou à cargo do IPLAM as ações 

empreendidas no processo de revisão do plano diretor, inclusive as de 

divulgação das audiências. A técnica nos relatou que após a discussão da 

realização da audiência pelo corpo técnico, o IPLAM começava a divulgação 

antecipada. A comunicação sobre a revisão do PDV contou com os  

seguintes veículos: jornais, rádios, faixas que foram dispostas pela cidade, 

fôlderes, carros de som anunciando nas ruas. Nos fôlderes que foram 

distribuídos com o intuito se sensibilizarem a população para participar das 

discussões, constava de textos e ilustrações visando explicar às pessoas 

sobre o que consistia o plano diretor e sua importância para a cidade de 
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Viçosa.  

 Porém, o procedimento empreendido não obteve o resultado esperado e, 

mesmo assim, os técnicos argumentaram que não repensaram as ações nem 

a metodologia e continuaram desenvolvendo as reuniões nos mesmos 

moldes. Diante disso, consideramos que o planejamento compreende o 

desenvolvimento de etapas que não estão hermeticamente fechadas e que 

devem estar relacionadas com uma análise a ser constantemente revista. Se 

nas primeiras reuniões, o resultado da participação já não tinha sido 

insatisfatório, então que se mudasse o repertório de ações, que se 

questionassem as certezas postas e se abriasse às novas perspectivas de 

atuações. A questão é que pode ter havido acomodação, bem como excesso 

de tecnicismo, sendo a técnica considerada como uma “camisa de força” que 

tolhe a criatividade na elaboração de propostas mais condizentes com a 

realidade sócio-espacial de Viçosa para se efetivar este espaço de discussão 

e participação.   

Compreendemos que não seja fácil mesmo, mas como ressaltamos, este 

processo empreendido em Viçosa é um aprendizado, que poderia e deveria 

ser iniciado a partir desta mesma experiência, não pensando em deixar para 

propor o desenvolvimento de um melhor trabalho na próxima revisão do 

plano diretor daqui a dez anos, como fora colocado pela técnica Andréa 

Carpenter. 

A reflexão sobre as ações empreendidas deveriam se fazer constante dia 

a dia na prática de planejamento. Sendo que o questionamento daria suporte 

para avaliar o andamento das etapas e também enumerar os pontos positivos 

das experiências obtidas, e a partir dessas reflexões formular novas ações no 

que se refere ao objetivo proposto de se efetivar a participação.  

Dentro da perspectiva de ciclo de políticas, há a fase da implementação da 

política pública, que segundo Rodrigues (2011, p.51) é o momento da 

aplicação da política pela máquina do poder público, refere-se à etapa de 

planejamento, de pensar nos recursos humanos que seriam encarregados de 

desenvolver ações, se os objetivos da política estão claros. Nessa fase é 

presente o monitoramento, em que se abre a possibilidade de corrigir os 
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rumos da implementação, para que o desempenho das ações seja adaptado 

e maximizado e para ver se as metas propostas têm de fato efetividade. 

Também podemos verificar que no contexto analisado em Viçosa se 

corporificou o caráter pluralista da política pública, em que abre-se espaços 

participatórios para que grupos organizados possam discuti-las e auxiliar o 

governo na elaboração de suas ações (RODRIGUES, 2011, p.42). Segundo 

Pinto Júnior (2011, p.39): 

A sociedade pluralista tem ainda como característica a 
participação de grupos sociais fiscalizadores, evitando que as 
decisões sejam tomadas de forma unilateral. Na verdade o 
objetivo da sociedade plural é minimizar a capacidade 
centralizadora do estado, evitando, pois, que as tomadas de 
decisões venham a atender aos desideratos de um grupo 
dominante. Nota-se ainda, que a sociedade plural é eivada de 
contrastes sócio-culturais e econômicos, por isso exige-se a 
conscientização dos grupos atuantes numa democratização dos 
interesses, inclusive admitindo a ampliação do debate entre as 
ideologias opostas.  

 

Dentro desta etapa de se propor a efetivação do quadro de participação 

social, as reuniões foram realizadas num prazo de quatro meses, ocorreram 

de novembro de 2006 a março de 2007, entretanto, foram realizadas de 

forma intercalada durante o período, sendo que no mês de novembro foram 

realizadas 13 reuniões e em janeiro foram realizadas apenas 2. Neste 

aspecto houve uma contradição nos apontamentos feitos pelos técnicos 

envolvidos nas atividades de planejamento urbano. A técnica Andréa 

Carpenter argumentou que o tempo despendido para a realização das 

audiências de consulta popular foi um período suficiente e até alongado, 

devido aos recessos de final de ano, sendo um período satisfatório para o 

desempenho de um trabalho visando a promoção da participação. Entretanto, 

o técnico José Luís Freitas argumentou que o tempo destinado para a 

discussão social teria que ser maior, para que houvesse um melhor 

esclarecimento das pautas discutidas. 

Ainda na discussão desta questão, o pesquisador Antônio de Oliveira 

coloca, que este prazo foi muito pouco para se almejar o objetivo proposto, 

visando articular uma discussão para promover a organização da população. 
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Esta etapa demandaria mais tempo para que ocorresse a sensibilização e 

maior dedicação dos técnicos do IPLAM.  

Consideramos que a participação da população ficou restrita apenas a 

ouvir o que as pessoas teriam a dizer sobre os apontamentos e as 

reivindicações. Após o desenvolvimento desta etapa, os técnicos passaram a 

se articular em reuniões com os pesquisadores da universidade, 

responsáveis pela condução da assessoria na construção do anteprojeto do 

plano diretor. A partir desta etapa, a participação da população foi 

considerada “desnecessária”, voltando a ativa somente quando este projeto 

tiver que ser discutido com a população no “Encontro da Cidade”30. 

Compreendemos que reside ai um problema comum aos planejadores, 

qual seja, a permanência da base antiga, aquela de perfil burocrático, 

moderna, de cunho legalista e racionalista (BRESSER-PEREIRA, 1996, p.4), 

que não tem por hábito de ação incorporar as opiniões e o saber da 

população. Como pontua Souza (2003) a população no processo de 

planejamento urbano não tem que só ser ouvida, mas pode e deve contribuir 

também na proposição de meios e estratégias para a resolução dos 

problemas que incidem no espaço urbano.  

Consideramos que houve esforços apresentados pelos técnicos 

envolvidos nas ações da revisão do PDV, porém houve limitações nas ações 

empreendidas, podendo estas serem compreendidas pelos resquícios que 

ainda se fazem presentes na profissão do planejador, em que se privilegia o 

tecnicismo e a falta de interdisciplinaridade no processo de planejamento 

(SOUZA,2006) e, no caso, pela estrutura ainda deficitária do IPLAM. mesmo 

tendo apresentado um investimento um pouco maior do Poder Público para 

empreender todo o processo, segundo nos reportaram os técnicos 

entrevistados em 2007, José Luís Freitas e Andréia Carpenter. 

No que se refere à participação das associações, o entrevistado Antônio 

de Oliveira argumenta que huve pouco contato dos planejadores com as 

associações de bairro, sendo que esta relação deveria ser mais bem 

                                                 
30

    De acordo com último contato estabelecido com os técnicos do IPLAM, ainda não havia 

sido definida uma data para a realização do “Encontro da Cidade” em Viçosa. 
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explorada. Argumentou que muitas das vezes o poder público vê as 

associações de bairros como os chatos que só sabem reclamar, mas que 

para empreender ações que visem realmente proporcionar melhorias por 

meio das intervenções, era fundamental que se considerasse a participação 

das associações no processo de planejamento. Segundo ele, deveria ser 

aperfeiçoada a relação do instituto de planejamento com as lideranças de 

bairro, visando ampliar e melhorar os canais de participação para que o 

trabalho possa ser desenvolvido como parceria e melhorar a divulgação 

estabelecida entre poder público e população e também a realização de mais 

reuniões nos bairros para aprimorar a participação popular. 

 Diante dos fatos apresentados, analisamos que o tempo destinado para a 

realização das reuniões de consulta popular nos bairros tratou-se de um 

período curto e que para efetivar um quadro de participação popular 

considerável, para ampliar o debate em torno da revisão necessitaria dedicar 

um período de tempo maior para a etapa de debates com as comunidades, 

não somente mais tempo, mas também pensar e efetivar outras formas 

alternativas de comunicação. 

Consideramos que esta limitação nas ações de divulgação se deve tanto à 

falta de interdisciplinaridade. No apontamento de uma das lideranças de 

bairro entrevistada, A31, não adianta se fazer um plano diretor se a 

administração não cumpri-lo. Analisa que neste mandato boa parte das 

promessas feita pelo atual prefeito não foi cumprida, assim o plano diretor 

não terá efeito. Em sua concepção, o prefeito teria que respeitar em seu 

mandato tanto o plano diretor quanto o orçamento participativo. 

Analisando as críticas feitas pelos líderes de bairros, na reunião mensal 

que ocorre entre os líderes das associações de bairros em Viçosa, um dos 

participantes argumentou que os técnicos de Viçosa são “planejadores de 

gabinete”, propõem as coisas para melhorar a cidade sem conhecer a 

dinâmica desta, sem conhecer a realidade social de cada bairro. Em 

conversas com alguns outros participantes percebemos é que há um 

                                                 
31

    As lideranças de bairro de Viçosa que concederam as entrevistas em 2007 preferiram não 
serem identificadas. Desse modo, atribuímos letras para identificá-las. 
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descontentamento geral por parte deles em relação a atuação do poder 

público, pois este só atua segundo eles, em prol da classe de maior poder 

aquisitivo, ou próximo às eleições. 

O entrevistado B, integrante da diretoria da União dos Associações  dos 

Moradores de Viçosa (UMAM) em 2007 da diretoria da UMAM afirmou que 

não acredita em resultados positivos do PDV para a sociedade,  nem das 

reuniões do Orçamento Participativo em decorrência da ação dos políticos de 

Viçosa. Outro líder de bairro, C, colocou que na reunião pública que 

aconteceu em seu bairro, os técnicos explicaram a motivo da reunião, a 

importância do plano diretor e da participação popular. Mas devido ao quadro 

que ele descreveu sobre o “esquecimento” do poder público local para com a 

população pobre da cidade, inclusive com seu bairro que é muito carente, 

este líder de bairro não tem uma visão positiva do processo de planejamento 

que foi empreendido. 

Segundo afirmou: [...] a explicação foi bonita na hora, deu para entender, 

mas as reivindicações da população e o documento que será elaborado não 

sairão do papel. Eles falaram dentro das normas, mas as coisas não sairão 

do papel. 

Há um descrédito do poder público, pois segundo colocou a liderança de 

bairro C, o poder público não se preocupava em trazer melhorias para a 

população carente, em Viçosa só havia a proteção dos mais ricos, estes 

podiam fazer o que quisessem, enquanto os pobres [...]. Assim, o líder de 

bairro C não via perspectivas de melhora no quadro social de Viçosa com a 

aprovação do plano diretor.  

Segundo nos conta o líder de bairro D, o governo do prefeito de Viçosa, 

Raimundo Nonato, no momento da primeira revisão do Plano Diretor, não se 

diferenciou dos outros. E nos relatou que numa das vezes em que foi 

representar seu bairro num encontro com o prefeito, com o intuito de fazer 

reivindicações, este o tratou com desrespeito e disse que faria o que bem 

entendesse com o Orçamento Participativo e o Plano Diretor. Por isso, o líder 

entrevistado tem um posicionamento tão fatalista em relação aos possíveis 

benefícios que o plano diretor possa representar. Porém, todos concordam 
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que a participação é importante, sendo somente através dela que pode haver 

a possibilidade de se conseguir as melhorias que tanto reivindicam.  

Ao analisar este processo de participação social empreendido em Viçosa, 

podemos enumerar vários apontamentos que podem nos auxiliar a 

compreender o presente quadro de baixo envolvimento da sociedade local 

nas discussões referentes à revisão do plano diretor, desarticulando a 

posição defendida pelos técnicos entrevistados que argumentam que o baixo 

quadro de participação refere-se ao descontentamento da população em 

relação à política.  

A análise do próprio quadro dos números de participação social nas 

audiências de consulta popular conduz aos apontamentos feitos nesta 

pesquisa, corroborando assim nossa concepção de que para se denominar 

uma Revisão de Plano Diretor, de “participativo”, teriam que ser empregadas 

ações diferentes, e por que não lúdicas, para sensibilizar e congregar as 

pessoas para o debate proposto. Na tabela 4 abaixo podemos verificar o 

número de participantes nas reuniões de consulta popular realizadas no 

processo de revisão do Plano Diretor de Viçosa. 

 

 

Tabela 4: Número de participantes nas reuniões de consulta popular na 
discussão do plano diretor de Viçosa – MG, em 2006/2007. 

 
Data Reuniões públicas/Bairros e ou 

distritos rurais de Viçosa – MG 
 Número de 

participantes  

25/10/2006 IPLAM/Líderes de bairros 38 
14/11/2006 Nova Viçosa/Posses 16 
14/11/2006 Vau-Açu, Amorase Boa Vista 0 
14/11/2006 Vale do Sol, União e São 

Sebastião 
0 

16/11/2006 São José do Triunfo 16 
16/11/2006 Centro e Bela Vista 11 
18/11/2006 Violeira, Recanto da Serra e 

Buieié 
24 

19/11/2006 Carlos Dias e Fuad Chequer 22 
20/11/2006 Santo Antônio 10 
21/11/2006 São José (Laranjal) e Cidade 

Nova 
22 

22/11/2006 Betânia e Lourdes 0 
23/11/2006 Cascalho 17 
24/11/2006 Santa Clara, Araújo, JK e Maria 32 



158 

 

Eugênia 
09/12/2006 Bom Jesus 35 
12/12/2006 Inácio Martins 0 
13/12/2006 Barrinha 25 
15/12/2006 Novo Silvestre 23 
18/12/2006 Centro 1, Centro 2, Clélia 

Bernardes, Ramos 
9 

19/12/2006 Júlia Mollá, Nova Era, João 
Mariano e Vale do Sol 

17 

20/12/2006 Cachoeira 44 
21/12/2006 Vau-Açú, Amoras e Boa Vista 24 
28/01/2007  União e São Sebastião 20 
06/02/2007 Sagrada Família e Estrelas 32 
09/02/2006 Silvestre e Ipê 20 
26/02/2007 Betânia e Lourdes 2ª tentativa – Não se 

realizou 
26/02/2007 Acamari, Vila Alves e 

adjacências 
15 

27/02/2007 Duas Barras, Lemes, Bragança, 
Turvo Limpo, Piúna, Lages e 

Itaguaçú 

40 

28/02/2007 Estiva, Córrego São João, Cana 
Miúda, Pau de Cedro, Arrudas, 

Zubá 

15 

28/02/2006 Juquinha de Paula e São 
Domingos, São Francisco, Retiro, 

Mainarte e Mãe Tonica 

15 

01/03/2007 Cristais, Sapé e Condomínio 
AABB 

27 

01/03/2007 João Braz e Inconfidentes 18 
02/03/2007 Silêncio, Córrego Fundo, Divera 

e Paula Macena 
0 

02/03/2007 Santa Tereza, Posses, 
Cachoeirinha, Tamanduá e Água  

Limpa 

0 

Fonte: IPLAM/2007 
 

O descontentamento da população pode ser um dos fatores que explique 

o relativo baixo quadro de participação social, mas essa análise não deve se 

resumir à esse fator. Este fator é importante, pois é ressaltado nas falas de 

lideranças que foram entrevistadas. Segundo as lideranças pontuaram  os 

candidatos lembram deles no período eleitoral, depois nem aparecem mais 

nos bairros e isto faz com a população fique desacreditada em relação à 

política, como argumenta o líder de bairro E, o que acaba interferindo na 

participação das pessoas nas associações. Porém, temos que considerar 

outros aspectos que podem ser limitantes às ações de fomento à participação 

como o pouco tempo disponibilizado para a realização da etapa das reuniões 

públicas, um pequeno quadro técnico composto basicamente de arquitetos, 
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faltando assim, a interdisciplinaridade importante no processo de 

planejamento urbano. 

Outro fato que chamou a atenção para o quadro de participação social foi 

que ao analisar o percentual de participantes com o mapa temático elaborado 

com a distribuição de renda (Mapa 2) em Viçosa, podemos perceber que 

mesmo devido à pouca participação social em geral, o segmento social que 

mais participou e compareceu nas audiências de consulta popular foi o 

segmento de menor poder aquisitivo. Sendo que na audiência de consulta 

popular ocorrida na área de maior poder aquisitivo da cidade que é 

constituída pelo Centro, Ramos e Clélia, compareceram apenas nove 

pessoas. 
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Mapa 2 – Distribuição espacial de renda em Viçosa - 2007 

 Fonte: SILVA, 2007 

 



161 

 

O presidente da União das Associações de Moradores, entrevistado em 

2007, não tinha conhecimento da existência de associações nos bairros de 

Clélia Bernardes, Ramos e no Centro. Segundo ele, acredita que sim, porém 

estas associações não estariam filiadas à UMAM, pois para ele, esse 

segmento populacional não está interessado nos problemas vivenciados pela 

população de baixo poder aquisitivo, são questões fora do seu cotidiano.  

Consideramos que, mesmo diante das críticas feitas, houve 

potencialidades neste processo da participação popular e na revisão do 

Plano Diretor em Viçosa foi a estruturação de um Instituto de planejamento 

em Viçosa, que objetivou a elaboração de políticas de desenvolvimento 

urbano, um desenvolvimento urbano baseado na melhoria da qualidade de 

vida da população Viçosense. 

  Nesse período houve certo investimento do Poder Público local no 

quadro de técnicos que passaram a desempenhar as ações propostas de 

planejamento urbano local, houve esforços no sentido de promover a 

capacitação de pessoal técnico no processo de revisão, contando com a 

contribuição e experiência dos assessores e professores do Departamento de 

Arquitetura da Universidade Federal de Viçosa. Porém, toda a mobilização de 

esforços ocorrida, não se manifestou no efetivo cumprimento da atividade do 

IPLAM e para isso podemos identificar principalmente fatores de ordem 

política, considerando tanto os fatores da dinâmica do Poder Público local 

como também os possíveis interesses dos agentes imobiliários e da atuação 

de vereadores, que na forma de atores políticos, defenderam os interesses 

daqueles nos momentos de votação das leis urbanísticas em Viçosa. 

A assessoria prestada pela Universidade Federal de Viçosa foi também 

marco relevante para a reestruturação do IPLAM, seja através da 

capacitação fornecida para o corpo técnico do instituto seja pela iniciativa 

dos assessores em questão, professores da universidade com experiência 

na área de planejamento urbano em pensarem e incluírem no projeto de lei 

do plano a transformação do IPLAM em autarquia municipal, para que ele 

pudesse de forma mais autônoma e independente atuar na elaboração de 

políticas urbanas em Viçosa.   
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A reestruturação do IPLAM, o empreendimento das ações para a revisão 

do plano, o desenvolvimento das ações que visavam a participação popular, 

o convênio firmado entre a prefeitura e a Universidade Federal de Viçosa 

evidencia também os esforços do Poder Público local nesse contexto. A 

sociedade em Viçosa, mesmo que bem parcialmente, pode ter conhecimento 

deste instrumento de política urbana e dos canais de participação social. 

Podemos considerar que o processo de revisão do Plano Diretor 

desenvolvido no período de 2006/2007 se constituiu num processo 

pedagógico, que forneceu aprendizagens tanto para o Poder Público, 

considerando gestores, políticos e técnicos, quanto para a população. O fato 

permitiu a base inicial, a formação de um cenário para que se discutisse a 

relação entre esses agentes-atores, Poder Público e a sociedade local em 

Viçosa. 
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4.2 – Análise do segundo processo de revisão do Plano Diretor de 

Viçosa (2014-2015): a participação popular e a representação da 

participação  

 

As reuniões de consulta popular do segundo processo de revisão do 

Plano Diretor de Viçosa foram realizadas no período de 16 de março à 16 

de abril de 2015 e foram num total de 13 reuniões visando estabelecer o 

diálogo entre o Poder Público local, os assessores da Universidade Federal 

de Viçosa responsáveis pela elaboração do plano e a população dos 

diversos bairros e comunidades rurais de Viçosa. O quadro 2 mostra a 

relação das reuniões públicas. 

 

Quadro 2 – Relação das reuniões públicas da revisão do Plano Diretor de 
Viçosa – 2015 

 
1. Reunião pública realizada na Estação Cultural, em 16 de março de 2015 

Região: Centro, Belvedere, Ramos, Clélia Bernardes, Bela Vista, Passos, Carlos 

Dias 

2. Reunião pública realizada na E.E. Santa Rita, em 17 de março de 2015 

Região: Fátima, Conceição, Bom Jesus, Estrelas, Sagrada Família 

3. Reunião pública realizada na A.P.O.V., em 19 de março de 2015 

Região: Nova Viçosa, Posses 

4. Reunião pública realizada na A.E.V., em 20 de março de 2015 

Região: Lourdes, Betânia, Baixo Santa Clara 

5. Reunião pública realizada na E.M. Prof. Pedro Gomide Filho, em 23 de março de 

2015 

Região: Alto Santa Clara, Maria Eugênia, São Sebastião, Coelhas 

6. Reunião pública realizada no salão do professor Élcio, em 25 de março de 2015 

Região: Acamari, Romão dos Reis, Rua Nova, Vila Alves, Jardins do Vale, Monte 

Verde e imediações 

7. Reunião pública realizada na E.E. Padre Álvaro Corrêa Borges, em 26 de março 

de 2015 

Região: Nova Era, Vale do Sol, Inácio Martins, União, Morada do Sol 

8. Reunião pública realizada na E.M. Juscelino Kubitscheck, em 27 de março de 

2015 

Região: Barrinha, Cidade Nova 

9. Reunião pública realizada na E.M. Nossa Senhora de Fátima, em 30 de março de 
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2015 

Região: Amoras, Vau-Açu, São José, Boa Vista, Marques, Floresta 

10. Reunião pública realizada na E.E. Alice Loureiro, em 31 de março de 2015 

Distrito de Silvestre, Liberdade, Violeira, Ipê, João Brás, Novo Silvestre 

11. Reunião pública realizada na Igreja do bairro Santo Antônio, em 14 de abril de 

2015 

Região: Santo Antônio 

12. Reunião pública realizada na E.E. José Lourenço de Freitas, em 15 de abril de 

2015 

Distrito de Cachoeira de Santa Cruz 

13. Reunião pública realizada na E.M. João Francisco da Silva, em 16 de abril de 

2015 

Distrito de São José do Triunfo 

Fonte: Facebook – Revisão do Plano Diretor de Viçosa 

https://www.facebook.com/groups/627671164045623/?fref=ts.  Acesso em: 15 abr. 2016 

 

A regionalização das reuniões de consulta popular teve sua organização 

baseada a partir do parâmetro da composição das regiões urbanas de 

planejamento de Viçosa (RUP), utilizada na metodologia de pesquisas 

estatísticas promovidas pelo CENSUS, tendo algumas modificações 

apresentadas. A região 1 da relação das reuniões de consulta popular do 

Plano Diretor, além de abarcar o centro de Viçosa também englobou a 

região 8, Passos, da composição das regiões de planejamento. Outra 

modificação foi que a região 2 da relação das reuniões de consulta popular 

que era constituída pelos bairros de Bom Jesus, Estrelas e Sagrada Família, 

também passou a contar com o bairro de Fátima, que antes integrava de 

forma isolada a região 5 da composição das regiões de planejamento do 

município. O quadro 3 apresenta a regionalização do município de Viçosa 

em suas áreas urbanas de planejamento. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/627671164045623/?fref=ts
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Quadro 3 – Composição das regiões urbanas de planejamento de Viçosa/MG 

Região 
Urbana de 

Planejamento 
(RUP) 

 

Bairros e ruas limites 

Região 1 
Centro 

Integrada pelos bairros: Ramos, Clélia Bernardes, 

Belvedere e Centro. Este último limitado pelas ruas: 

Gomes Barbosa, Ladeira dos Operários, José Antônio 

Rodrigues, Dos Estudantes, av. P. H. Rolfs (da linha férrea 

até a esquina com a Av. Castelo Branco), Av. Marechal 

Castelo Branco, (até o trevo do Belvedere), Geninho 

Lentine, Dr. Milton Bandeira, Dona Gertrudes, Tenente 

Kümmel, av. Bueno Brandão e Floriano Peixoto. 

Região 2 
Acamari 

Integrada pelos bairros: Romão dos Reis, Rua Nova, 

Acamari, Vila Alves, Jardim do Vale, Quinta Dos 

Guimarães, Monte Verde e Otávio Pacheco. 

Região 3 Bom 
Jesus 

Integrada pelos bairros: Bom Jesus, Bela Vista, Sagrada 

Família, Estrelas e Conceição. 

Região 4 Nova 
Viçosa  

Integrada pelos bairros: Nova Viçosa e Posses. 

Região 5 
Fátima 

Integrada pelo Bairro de Fátima. 

Região 6 
Lourdes 

Integrada pelos bairros: Betânia, Santa Clara (parte 

baixa, limitada pela av. JK até a rua Joaquim Andrade), 

Lourdes e Al. Fábio Ribeiro Gomes. 

Região 7 
Santa Clara 

Integrada pelos bairros: JK, Santa Clara (parte alta), 

Maria Eugênia, Coelhas e São Sebastião. 

Região 8 
Passos 

Integrada pelos bairros: Fuad Chequer, Sagrado 

Coração (Rebenta Rabicho) e pela área limitada pela Rua 

dos Passos (do Hospital S.J. Batista até a esquina com a 

Dona Gertrudes), Rua Dr. Brito, Santana, Álvaro Gouveia e 

Dr. José N. Vaz de Melo.  

Região 9 
Santo Antônio 

Integrada pelos bairros: Julia Molar, Sto Antônio (do 

Belvedere até o trevo de Coimbra).  

Região 10 
Nova Era 

Integrada pelos bairros: Nova Era, Vale do Sol e União 

(Morro do Café).  

Região 11 
Amoras 

Integrada pelos bairros: Barrinha, Cidade Nova, Arduino 

Bolívar (Amoras), Laranjal (São José), Boa Vista, Vau-Açú, 
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Inácio Martins e Floresta.  

Região 12 
Silvestre 

Integrada pelos bairros: Liberdade, João Bras, Violeira, 

Recanto da Serra, Parque do Ipê, Inconfidentes, Silvestre e 

Novo Silvestre. 

Região 13 
Fundão 

Integrada pelo distrito de São José do Triunfo. 

Região 14 
Cachoeirinha 

Integrada pelo distrito de Cachoeira de Santa Cruz. 

Fonte: CENSUS (http://www.censusvicosa.com.br). Acesso em: 15 abr. 2016. 

 

Para a realização das reuniões de consulta popular foi utilizada uma 

metodologia semelhante à utilizada no primeiro processo de revisão do 

Plano Diretor em 2006/2007 do município de Viçosa. As reuniões seguiam, 

via de regra, a mesma metodologia. Todas as pessoas tinham seu nome 

colado ao peito para facilitar a identificação. Em um primeiro momento os 

técnicos responsáveis pela coordenação do espaço faziam uma breve 

apresentação sobre o que é e para o que serve o plano diretor. Uma 

apresentação com duração média de 10 minutos. Esse momento é realizado 

utilizando instrumento de projeção visual e exposição oral do conteúdo. A 

discussão no espaço é conduzida buscando estabelecer diálogos com os 

participantes. O plano diretor é apresentado enquanto um importante 

instrumento por se tornar uma lei e que a partir desse momento as 

cobranças podem ser realizadas ao poder público local com maior 

embasamento, caso as diretrizes não estiverem sendo seguidas. Ainda 

nessa etapa os técnicos fazem uma introdução sobre o caráter participativo 

da atual revisão plano diretor e aproveitam para introduzirem a explicação da 

dinâmica da segunda etapa da reunião. 

 A segunda etapa é chamada de reunião de trabalho, onde os 

participantes ora escrevem e ora explanam oralmente acerca das suas 

percepções sobre os pontos positivos, pontos negativos e sugestões para os 

bairros em questão – localidade onde acontece a reunião – mas também 

para Viçosa como um todo.  Nessa etapa os participantes dialogam entre si 

formando um quadro que se divide em três colunas: pontos positivos, pontos 

negativos e sugestões. Ao final o quadro está preenchido com as opiniões 

de cada um. Os participantes podem fazer quantas incidências quiserem.  

http://www.censusvicosa.com.br/
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 A terceira e última etapa consiste na explicação do papel do delegado – 

que tem a função de fazer a leitura e aprovação do documento final da 

revisão do plano diretor e acompanhar outras duas reuniões que serão 

destinadas a apresentação da versão final do documento do plano, bem 

como apresentar ao núcleo dos bairros que representa o que foi 

implementado. 

 Os participantes podiam emitir suas opiniões livremente, com isso foram 

muitas as queixas com relação a falta de diálogo entre o poder público local 

e a sociedade, e a descrença nos resultados da reunião era generalizada. 

Foi possível observar também que grande parte dos participantes não 

possuíam informações suficientes para contribuírem de forma mais objetiva 

e clara nas discussões e nos espaços de leituras participativas.  

 Muitos participantes (Fotos 12 a 16) reclamaram da ineficiência no 

processo de divulgação das reuniões, alegando que muitas outras pessoas 

poderiam estar presentes se o processo fosse divulgado com mais 

abrangência e prazo.  

 

 

 

Foto 12 – Reunião de consulta popular realizada no bairro Barrinha – Viçosa/MG 
 

 

  Fonte: http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br. Acesso em: 5 maio 2016. 

http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br/
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Foto 13 – Reunião de consulta popular realizada na região central – Viçosa/MG 

 

  

  Fonte: http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br. Acesso em: 5 maio 2016 

 

 

 

Foto 14 – Reunião de consulta popular realizada no bairro Nova Era – 
Viçosa/MG 

 

 

         Fonte: http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br . Acesso em: 5 maio 2016 

 

 

http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br/
http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br/
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Foto 15 – Reunião de consulta popular realizada no bairro Acamari – Viçosa/MG 

 

 

    Fonte: http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br. Acesso em: 5 maio 2016 

 

Foto 16 – Reunião de consulta popular realizada no bairro de Fátima – 
Viçosa/MG 

 

 

Fonte: http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br . Acesso em: 5 maio 2016  
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 A sistematização dos dados sobre o levantamento dos pontos negativos, 

positivos e as sugestões de cada reunião foi elaborada pelos assessores 

responsáveis pela condução das atividades de revisão do Plano Diretor de 

Viçosa, principalmente pelo senhor Ítalo Stephan32 que conduziu as ações 

de participação popular. O documento contendo os dados foi disponibilizado 

no grupo do facebook Revisão do Plano Diretor de Viçosa, para a consulta 

dos munícipes que, lançando mão das tecnologias de comunicação, 

pudessem ter acesso ao conteúdo produzido a partir da leitura participativa – 

nome dado pelos técnicos ao espaço público de reuniões da revisão do 

plano diretor. Entretanto, ao pesquisarmos a referida página constatamos 

que são poucas as informações contidas que se referem ao processo de 

revisão do Plano Diretor de Viçosa e da participação, as informações não 

foram atualizadas e há depoimentos na página de pessoas que participaram 

das reuniões de consulta popular insatisfeitos por não terem acesso às 

informações. 

  Segundo o senhor Ítalo Stpehan (2015, no prelo), houve alguns 

problemas nas ações que foram desenvolvidas para promover a participação 

popular na revisão do Plano Diretor de Viçosa, o que atrapalhou a boa 

condução do processo, foram problemas na divulgação inicial das datas e 

dos locais das reuniões públicas de consulta popular. A prefeitura ficou a 

cargo da divulgação das ações que visavam empreender a participação 

popular. Os esforços empreendidos para a divulgação das reuniões foram a 

fixação de cartazes com os calendários das reuniões pela cidade e a 

publicação dos calendários das reuniões em jornal de ampla circulação na 

cidade. As figuras 10 e 11 mostram os fôlderes e o casrtaz elaborados pela 

assessoria da Universidade Federal de Viçosa para promover a participação 

popular local. 

 

 

 

 

 
 

                                                 
32

 Relembrando, é docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFV. 
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Figura 11 – Fôlderes elaborados para promover a participação popular na revisão do 
Plano Diretor em 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

Fonte:http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br. Acesso em: 15 maio 2016 
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Figura 12 – Cartaz elaborado para promover a participação popular na 
revisão do Plano Diretor em 2015 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: http://italostephanarquiteto.blogspot.com.br  Acesso em: 5 maio 2016 
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A divulgação ficou a cargo da prefeitura. Foram gravadas chamadas e um 

programa Sala Especial na TV Viçosa (da UFV). As formas mais efetivas, 

segundo o senhor Ítalo Stephan, também utilizadas, foram a divulgação em 

motos de som e a distribuição de convites que eram oferecidos nas escolas 

para que os alunos entregassem aos pais. Estivemos em Viçosa para a 

realização de parte da pesquisa de campo e ouvimos relatos de quem 

participou da reunião de consulta popular acontecida no Romão dos Reis e 

de outros moradores de Viçosa. Segundo o que nos foi relatado foi possível 

observar cartazes afixados em pontos esparsos na área central da cidade, 

pela Universidade Federal de Viçosa e prédios institucionais da prefeitura. 

Entretanto, os moradores nos relataram que não teveram essa percepção de 

divulgação nos bairros que moram. Outros moradores ainda disseram que 

também não foi visto a divulgação da ocorrência das reuniões de consulta 

popular em outros bairros por onde circulam, seja pela fixação de cartazes, 

seja pelo anúncio sonoro de motos. Os relatos não afirmam que não houve a 

divulgação, mas evidenciam que ela não foi efetiva. 

 Embora tenha existido um esforço para acompanhar a programação de 

rádios e TV locais no período da estadia em Viçosa, não foi possível verificar 

nenhuma divulgação que tenha sido transmitida. Conversando com alguns 

dos moradores de Viçosa, muitos deles não verificaram a presença de carro 

ou veículo sonoro, nem nas áreas centrais nem nos bairros onde 

aconteceram as reuniões. Mesmo os materiais impressos foram distribuídos 

de forma incipiente. Houve, no entanto, como citado, a criação de um grupo 

no Facebook chamado Revisão do Plano Diretor de Viçosa que veiculou 

informações sobre o processo da revisão. A página da prefeitura na internet 

também veiculou a notícia com o cartaz oficial das datas e horários das 

reuniões.  

O tempo de antecedência da divulgação também foi um fator importante, 

pois, segundo alguns moradores de Viçosa que participaram da entrevista33 

e que disseram que tiveram informações sobre a reunião de consulta 

popular em seu bairro, afirmaram que os cartazes foram distribuídos com 

                                                 
33

  Os moradores entrevistados eram transeuntes, foram entrevistados em pontos de ônibus na 
região central da cidade de Viçosa. 
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pouco tempo de antecedência das datas das reuniões. Não foi possível 

acompanhar ou observar nenhuma outra forma de mobilização social para a 

participação nas reuniões públicas e ao entrevistar o senhor Ítalo Stephan, o 

mesmo afirmou que o único canal utilizado para a participação popular foi 

mesmo as reuniões de consulta popular.  

Achamos relevante salientar que os locais das reuniões que constavam 

no cartaz estavam passíveis, a qualquer momento, de mudanças, 

informação essa alegada pelo Poder Público local. A reunião pública 

agendada para o dia 24 de março de 2015 estava com um local no cartaz, 

no entanto foi reagendada por problemas na concessão do espaço, 

entretanto, ninguém foi avisado antecipadamente e pessoas esperavam pela 

reunião no local – que também não foi divulgado com precisão. A reunião do 

dia 25 de março seria em um local (salão do Acamari) e no último momento 

foi transferida para outro (salão do bairro Romão dos reis). As pessoas 

também ficaram sabendo só quando chegaram ao local inicialmente 

divulgado.  

Em 02 de setembro de 2015 houve uma reunião preparatória para o 

Debate Público, que discutiria o projeto do Plano Diretor. Foram convidados 

os delegados que foram eleitos nas reuniões públicas, durante o processo 

de participação popular nos bairros e distritos de Viçosa. Segundo o senhor 

Ítalo Stephan, aos delegados foram entregues o relatório da Leitura 

Participativa, documento em que houve a sistematização dos pontos 

levantados com a população para que lessem e discutissem com a suas 

comunidades locais. Foi apresentada e discutida uma minuta do 

regulamento do Debate, que continha entre outros pontos a metodologia de 

apresentação, discussão e votação das alterações que possivelmente 

seriam realizadas. Em setembro de 2015, foi realizado o Debate Público na 

Câmara Municipal. Os delegados presentes apresentaram e votaram as 

alterações e aprovaram o relatório final. 

Com o intuito de analisar a efetividade da comunicação estabelecida entre 

o Poder Público local com o objetivo de sensibilizar a população do 

município de Viçosa para a participação no processo de revisão do Plano 

Diretor municipal foi realizado um levantamento que, mesmo não utilizando 
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uma metodologia de amostragem do público entrevistado que seja 

considerável para compreender o quadro de participação em questão, 

mesmo com seu reduzido número de entrevistados, pode ser utilizado como 

um levantamento para verificar a possibilidade da efetivação da 

comunicação empreendida. Foram elaboradas as seguintes questões que 

foram abordadas com 81 pessoas moradoras de Viçosa, i) Você teve 

informações sobre a revisão do Plano Diretor de Viçosa? ii) Você soube da 

realização de reuniões de consulta popular sobre a revisão do Plano Diretor 

em seu bairro? iii) Houve discussão com a população em seus bairros após 

essas reuniões? As pessoas que participaram desse levantamento foram 

escolhidas de forma aleatória, o único critério adotado era que a pessoa 

fosse moradora de Viçosa, não podendo ser do grupo de estudante 

universitário, pois a grande maioria desse compõe o grupo de moradores 

não fixos. 

Na primeira questão, das 81 pessoas entrevistadas 12 pessoas 

responderam que tiveram conhecimento do processo de revisão do Plano 

Diretor de Viçosa, o que totaliza um percentual aproximado de 15%. 

Enquanto isso, 69 pessoas responderam que não tiveram conhecimento ou 

informações, o que representa aproximadamente o percentual de 85%.  O 

gráfico 1 representa a proporcionalidade das pessoas em relação às 

respostas dadas na questão 01. 
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Gráfico 1 – Respostas dos moradores à questão 1  

 

Fonte: SILVA, 2016 

 

 

Na segunda questão, das 81 pessoas entrevistadas 13 delas afirmaram 

que souberam da realização das reuniões em seus bairros, o que totaliza um 

porcentual de 16%, enquanto 68 alegaram que não tiveram conhecimento da 

realização de reuniões de consulta popular para discutir a revisão do Plano 

Diretor, o que representa 84%. Das pessoas que tiveram conhecimento e 

informações sobre o processo de participação empreendido em Viçosa, 6 

responderam que souberam e que compareceram à reunião. Michel, 

morador do bairro de Bom Jesus disse que não compareceu por motivo de 

força maior, porém, ressaltou ser responsabilidade do cidadão participar, 

opinar e sugerir coisas para melhorar a cidade.  Jair, morador do bairro de 

Silvestre, de 47 anos disse que participou da reunião e conhece o 

representante de seu bairro, outra entrevistada foi Lucelena, moradora do 

bairro de Lourdes, 46 anos e nos disse que sempre participa das reuniões, 

pois seu marido faz parte da associação dos moradores de seu bairro.  

Outras 6 pessoas responderam que tiveram conhecimento, porém, não 

compareceram à reunião. Gustavo, morador do bairro de Violeira, de 33 

anos, disse que teve conhecimento da reunião, mas devido ao horário, foi 
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inviável seu comparecimento.  José Geraldo, morador do bairro de João 

Braz, de 58 anos soube da reunião, porém, disse que não compareceu 

porque não resolve nada. Apenas um morador disse que teve informação 

sobre a reunião, porém, não esclareceu se compareceu ou não. A moradora 

do bairro Amoras, Zildete de 43 anos disse que a igreja sempre chama, 

então, como não falaram nada ela não ficou sabendo da reunião. O gráfico 2 

representa a proporcionalidade das pessoas que responderam à questão 2. 

 

 

Gráfico 2 – Respostas dos moradores à questão 2 

16%

84%

Revisão do Plano Diretor de Viçosa  
Questão 2 - Você soube da realização de reuniões 

de consulta popular sobre a revisão do Plano 
Diretor em seu bairro?

SIM NÃO

 

Fonte: SILVA, 2016 

 

Na questão 3, das 81 pessoas entrevistadas todas alegaram que após as 

reuniões de consulta popular realizadas no âmbito do município para a 

discussão sobre a revisão do Plano Direto local não houve discussão com a 

população de seus bairros, já que as reuniões agregaram diferentes bairros 

de Viçosa. Essa questão nos ilustra a falta de comunicação existente entre 

os moradores e as respectivas lideranças representantes de seus bairros, o 

que faz que a comunicação e a discussão envolvendo questões referentes 

ao processo de revisão do plano diretor local e os interesses da população 

não sejam efetivadas. O morador do bairro Lourdes, Wagner, de 36 anos 
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disse que não sabia informar se houve essa discussão posterior no bairro, 

mas, que ele se informaria. Outro morador do bairro Santo Antônio, 

Diórgenes, de 41 anos, disse que prometeram isso, mas, se aconteceria ele 

não saberia dizer. O gráfico 3 refere-se à representação das pessoas que 

responderam a questão 3. 

 

Gráfico 3 – Respostas dos moradores à questão 3  

100%

Revisão do Plano Diretor de Viçosa
Questão 3 - Houve discussão com a população em 

seus bairros após essas reuniões?

NÃO

 

Fonte: SILVA, 2016 

 

Ao analisar os três contextos que envolvem o Plano Diretor de Viçosa, 

sua elaboração, o primeiro processo de revisão ocorrido em 2006 e 2007 e o 

segundo processo de revisão que está em desenvolvimento desde 2015, o 

senhor Ítalo Stephan, que participou de ambos, faz a ponderação de que 

aspectos durante essas três etapas não foram consideradas pelos 

planejadores/arquitetos, pois não conseguiram envolver todos os setores da 

sociedade local na discussão do plano. Os possíveis e importantes conflitos 

que sempre aparecem numa discussão envolvendo decisões em políticas 

públicas não emergiram e não houve oportunidades para discutí-los de 

forma a estabelecer pactos e fazer com que a discussão avançasse.  

Na tabela 5 podemos comparar a redução do número de participantes nas 

reuniões de consulta popular realizadas em três momentos: o primeiro 

momento que fora a elaboração do Plano Diretor em 1998 a 2000, o 
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segundo momento foi o primeiro processo de revisão do plano empreendido 

em 2006 e 2007 e o terceiro momento refere-se ao segundo processo de 

revisão do plano que fora realizado em 2014 e 2015. 

 

 

Tabela 4 – Reuniões de consulta popular em Viçosa – comparativo do 
número de participantes 

 

Reuniões Elaboração 
do Plano 
Diretor 

1998 - 2000 

Revisão 
do Plano 
Diretor 

2007 - 
2008 

Revisão 
do Plano 
Diretor 

2014 - 
2015 

Reuniões em 
zona urbana 

18 22 12 

Reuniões em 
zona rural 

14 6 1 

Reuniões 
temáticas 

11 11 5 

Número de 
reuniões 

43 39 18 

Número de 
participantes 

755 772 360 

Fonte: STEPHAN, 2015 (no prelo) 

 

Como ele mesmo ressalta, nos três momentos foram explorados vários 

meios de divulgação do processo participativo.  No quadro 4 podemos 

analisar os meios de divulgação e promoção da participação social que 

foram utilizados também nos três momentos já citados anteriormente. O 

senhor Ítalo Stephan disse que o contingente de participantes diminuiu na 

segunda revisão do plano, mesmo que aumentados os meios de divulgação.  
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Quadro 4 – Meios de divulgação usados nos processos participativos em 
Viçosa/MG 

 

Meios de 
divulgação 

Elaboração 
do Plano Diretor 

1998 - 2000 

Revisão 
do Plano 
Diretor 

2007 - 
2008 

Revisão 
do Plano 
Diretor 

2014 - 
2015 

Sede do 
Plano Diretor 

X   

Folders X X X 

Colocação de 
cartazes 

  X 

Faixas X   

Editais em 
jornais 

X X X 

Artigos em 
jornais 

X X X 

Questionário
s 

X   

Chamadas na 
rádios 

  X 

Programas na 
rádio 

X X X 

Chamadas na 
TV 

  X 

Programas 
em TV 

X   

Mosquitinhos   X 

Carros de 
som 

  X 

Site da 
prefeitura 

X X X 

Facebook   X 

Blog   X 

Fonte: STEPHAN, 2015 (no prelo) 

 

Houve aumento da diversidade dos meios de divulgação, mas conforme o 

resultado obtido com a entrevista realizada com alguns moradores de 

Viçosa, podemos analisar que não houve o resultado favorável obtido no 

processo de divulgação. 

Ao ser questionado se o revés político que ocorreu na primeira revisão do 

plano em 2006 a 2008, quando pessoas participaram do processo 

participatório, tanto nas reuniões de consulta popular quanto no Encontro da 

Cidade e depois por causa de falta de interesse do Poder Público local não 
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fora aprovado o projeto do Plano influenciaria na participação atual, o Prof. 

Ítalo Stephan analisa que isso pode ter contribuído sim para o desgaste da 

imagem do processo empreendido em 2014 e 2015. Ainda em relação aos 

meios de divulgação, Aguinaldo Pacheco, arquiteto e ex-vereador de Viçosa, 

argumentou que não viu nos dois momentos empenho do Poder Público em 

se divulgar e empreender a participação popular em Viçosa. Ele analisa que 

fora utilizado nesse processo, em 2014, como canal de divulgação uma 

comunidade no facebook, porém, ele acredita que poucas pessoas 

acessariam a rede social para ter acesso à informações relativas ao plano e 

à participação. Esse senhor é atuante no cenário político em Viçosa e já 

ocupou o cargo de secretário de obras no primeiro processo de revisão do 

Plano Diretor. 

Nesse quadro, podemos analisar em Viçosa o caráter pluralista, pelo 

menos potencial, que se desenhou nesse momento na política pública local. 

Houve a instauração de momentos propícios para a participação popular, 

para que a partir dessa houvesse a construção de políticas conjuntamente 

com o Poder Público local. Segundo Pinto Júnior (2011): 

Politicamente, a sociedade plural é aquela que admite em 
sua formação, a presença de vários grupos ou centros de 
poder, capaz de harmonizar os interesses conflitantes e 
caracterizada pela desconcentração da sua administração, 
evitando pois a unicidade de decisões seja administrativa ou 
política. Enfim, a sociedade plural é, ideologicamente, oposta a 
unificação do poder ou a unanimidade totalitária. (p.37). 

 

Segundo relata o Prof. Ítalo Stephan (2015, no prelo), os participantes das 

reuniões de consulta popular foram, em sua maioria, moradores dos bairros 

de renda mais baixa. Nos três momentos houve algumas categorias de 

agentes econômicos que não participaram: arquitetos e urbanistas, os 

setores da construção civil e do mercado imobiliário. Prevaleceu o silêncio e 

o agir por intermédio de lobbies dos representantes dos agentes imobiliários 

e da construção civil na Câmara que, a partir da atuação desses, realizaram 

alterações pontuais na legislação urbanística e ganharam espaço em 

Viçosa. Dessa maneira, aconteceu modificação de índices urbanísticos e do 

zoneamento; relaxamento das dimensões dos afastamentos e a permissão 
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de construção em faixas de proteção permanente34 com compensações 

financeiras ínfimas. A construção de forma irregular era facilmente 

regularizada posteriormente. A transferência do direito de construir foi usada 

em quatro momentos diferentes apenas para transferir o potencial para 

dentro do próprio terreno (CARVALHO, 2004).  

Segundo a análise do Prof.Ítalo Stephan (2015), o interesse pela 

participação popular em Viçosa vem diminuindo com o tempo e esse 

fenômeno não é exclusivo do processo de revisão do Plano Diretor 

municipal, pois o baixo grau de participação ocorreu nos padrões 

semelhantes na elaboração do Plano de Saneamento, de 2008-2009, que 

teve uma forte metodologia de mobilização, e mais dramaticamente com o 

Plano Municipal de Habitação de 2012 que teve uma participação 

praticamente nula, com pouca divulgação. Dentro desse quadro, ele também 

ressalta que a administração municipal também não pratica o Orçamento 

Participativo. 

Ao analisarmos os processos de participação popular empreendidos em 

Viçosa no contexto dos dois momentos de revisão do seu Plano Diretor, 

diante do quadro do número de participantes, da forma que as ações que 

visavam fomentar a discussão com a população local e ampliar a 

participação popular na figura dos canais de participação, a realização das 

reuniões nos bairros da cidade e do discurso em relação à participação, 

vemos que o processo em questão se enquadra, no modelo de participação 

proposto por Souza (2002, 2006), à esfera da consulta.  

Relembrando, segundo o autor, que nessa categoria de participação 

haveria por parte do governo não apenas ações visando permitir à 

população acesso à informações, mas também empreenderia ações visando 

estabelecer consultas populares. Mas como analisa o autor, o processo de 

consulta pode ser até organizado e ser relevante para o balizamento da 

intervenção de planejamento, entretanto, não há garantias de que as 

propostas elencadas pela população sejam consideradas e incorporadas de 

fato.  

                                                 
34

   No Plano Diretor de 2000, a Câmara alterou e definiu como área de proteção permanente 
uma faixa de 10 metros de largura, em cada margem, a partir do eixo do curso d’água, 
enquanto se adotava na Lei Federal 6766/79, 15 metros a partir da margem. 
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Excetuando os canais de participação constituídos pelas reuniões de 

consulta popular em Viçosa e na realização das reuniões envolvendo 

somente os delegados para o referendamento da proposta do projeto do 

Plano Diretor, não houve a consideração da participação popular em 

qualquer outra etapa de elaboração do referido plano. 

Podemos caracterizar a participação em Viçosa de instrumental, pois ela 

serviu como instrumento de legitimação para a elaboração do quadro de 

planejamento urbano local e das possíveis outras leis urbanas que, por 

ventura, futuramente, vierem requerê-la. O objetivo de se empreender esse 

processo em Viçosa, se não visou puramente atender à necessidade legal 

constante no texto da Constituição de 1988 e referendada no Estatuto da 

Cidade, de se considerar a participação popular na discussão da elaboração 

das políticas urbanas e do planejamento urbano, no findar do processo, se 

constituiu como instrumento que validou esse objetivo limitado. A 

participação da população local fora limitada ao aspecto das pessoas serem 

ouvidas pelos técnicos representantes do Poder Público local, ao falarem 

sobre seus apontamentos sobre suas percepções sobre os problemas 

urbanos vivenciados por eles e sobre as potencialidades e as soluções para 

a resolução do quadro urbano de Viçosa. O que já é algum avanço no 

sentido do pluralismo jurídico.  

Diante do quadro participatório em Viçosa, podemos analisar que, o 

pretenso objetivo das políticas urbanas de desenvolvimento urbano de 

proporem mudanças sócio-espaciais positivas além de poder ficar limitado 

pode-se figurar apenas como algo decorativo numa lei que, segundo o 

histórico brasileiro, tende a “não pegar” (Souza, 2006), se a participação não 

primar pela autonomia individual e coletiva. Para o autor, é possível 

considerar um autêntico processo de desenvolvimento sócio-espacial 

quando há uma melhoria da qualidade de vida e um aumento da justiça 

social. Neste sentido, a mudança social positiva, no caso, precisa 

contemplar não apenas as relações sociais, mas igualmente, a 

espacialidade. 

Não devemos imputar à participação popular nos processos decisórios 

das políticas públicas a capacidade de que, a partir de sua existência efetiva 
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seja capaz de proporcionar por si só as mudanças sócio-espaciais 

esperadas, mas é um condicionante importante nesse processo. A 

participação popular é apenas uma das variantes do que compreendemos 

por participação política, e para que ela possa desempenhar o papel de 

propositora de mudanças positivas e empreender um processo de 

empoderamento e emancipação social deve-se considerar a estrutura de 

poder estabelecida no local e o desenho das suas instituições. 

Consideramos que o caminho democraticamente mais legítimo para se 

alcançar mais justiça social e uma melhor qualidade de vida é quando os 

indivíduos e grupos específicos definem os conteúdos concretos e 

estabelecem as prioridades em relação a isso, assim, compreendermos a 

justiça social e a qualidade de vida como conceitos subordinados à 

autonomia individual e coletiva enquanto princípio e parâmetro. Assim, se 

não houver a pressão popular por trás da participação sob o Poder Público, 

se não houver a ocupação dos canais de participação como os conselhos 

gestores de políticas públicas, orçamento participativo, não haverá uma 

consubstanciação de forças em âmbito local para se desenharem cenários 

alternativos para o quadro urbano em Viçosa. A participação como se 

processou em Viçosa ilustra mais um caso do que é retratado por Villaça 

(2005, p.50) como uma das ilusões do plano diretor. Segundo o autor: 

A participação popular conferiria um toque de democracia, 
igualdade e justiça às decisões políticas. Ela passou a ser 
divulgada como uma espécie de vacina contra a arbitrariedade, 
a prepotência e a injustiça. Com ela, todos tornar-se-iam iguais 
perante o Poder Público. É essa ilusão que a recente ênfase 
em Plano Diretor Participativo – querendo ou não – procura 
inculcar na opinião pública. 

 
O autor ressalta que essa suposta homogeneização das forças dos 

agentes-atores sociais envolvidos no processo de discussão sobre os 

Planos Diretores camuflam não apenas a desigualdade de poder político e 

econômico desses mas também suas formas de atuação, seus diferentes 

canais de acesso ao poder, e principalmente, seus diferentes interesses. 
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*** 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a formulação e a 

condução das etapas da política urbana de planejamento em Viçosa, 

nomeadamente o Plano Diretor.  

As experiências de revisão do plano diretor de Viçosa são tributárias da 

reestruturação do Estado brasileiro quando ditou os paradigmas de políticas 

públicas no País, contexto esse em que se viu a criação de instituições 

(órgãos de governo, leis e portarias) destinada a conduzir as ações de 

planejamento urbano. Entretanto, avaliações e análises das experiências da 

discussão e proposição dos planos diretores, em Viçosa e nas demais 

municipalidades do Brasil são necessárias para verificarmos as 

potencialidades e contribuições desses fatos para o avanço da agenda 

proposta pela Reforma Urbana.  

As novas práticas de planejamento urbano a partir do uso de instrumentos 

e mecanismos visando a participação social como a realização de reuniões 

de consulta popular, audiências públicas, oficinas de capacitação técnica, 

leituras comunitárias contribuíram para enfatizar o caráter político do 

planejamento urbano, desmistificando o tecnicismo do plano diretor. Todavia, 

deve-se ressaltar que tal postura no planejamento urbano ainda constitui uma 

virtualidade e devemos também analisar as condicionantes que interferem no 

processo de planejamento urbano. 

Ao analisarmos os processos de revisão do Plano Diretor de Viçosa e ao 

considerarmos o modelo do ciclo de políticas públicas, verificamos que o 

problema discutido em Viçosa e que enseja a realização das etapas das 

políticas públicas na municipalidade, nos dois contextos analisados, é uma 

questão urbana e territorial. Verificamos que, nesses processos de 

elaboração das leis e defesa de discursos sobre a problemática urbana local, 

os atores-agentes mais atuantes nas arenas políticas, propondo suas visões 



186 

 

de cidade e de planejamento urbano, são os representantes políticos que, em 

muitos casos, como mostrado na pesquisa, atuam de forma a defender os 

interesses econômicos dos agentes imobiliários, e os professores da 

Universidade Federal de Viçosa. 

Ao considerar o quadro das ações empreendidas nessa localidade no que 

se relaciona à política pública em questão, analisamos que houve esforço por 

parte do Poder Público local em empreender ações para viabilizar as revisões 

do Plano Diretor o que conferiu um caráter de descentralização da produção 

de políticas por parte dele. Nos dois momentos de revisão do plano diretor 

houve assistência de assessoria prestada por professores da Universidade 

Federal de Viçosa, entretando, houve uma mudança no papel 

desempenhado, em 2006 e 2007, pois a assessoria auxiliava o processo que 

era gerido por técnicos do Poder Público local e em 2014 e 2015 o processo 

fora conduzido pelos assessores da universidade e o governo local apenas 

gerenciava e controlava o andamento das ações. Esse quadro nos mostra 

como o Estado local vem se reestruturando visando adaptar suas ações no 

que tange a elaboração das políticas públicas. E ao considerarmos a 

participação social empreendida nessa discussão podemos analisar a 

produção de políticas públicas de acordo com o enfoque pluralista, em que se 

objetivou ouvir as pessoas e considerar os conflitos de interesses existentes 

em Viçosa para a elaboração do Plano Diretor. 

Assim, desse forma, ao considerar a participação popular na discussão 

das políticas públicas, também abriu-se margem para que se considerasse a 

contribuição dos setores não hegemônicos na produção do espaço urbano de 

Viçosa, já que, as políticas urbanas sendo políticas espaciais incidiriam e 

influenciariam sobre os usos que todos fazem do desse. Isso no plano ideal. 

Em Viçosa, no decorrer do início da década de 2000 houve a estruturação 

das instituições que seriam responsáveis pela condução das ações de 

planejamento urbano e do Plano Diretor para conduzir o desenvolvimento 

urbano local. Mas devido a pressões exercidas por vereadores que atuaram 

como agentes-atores políticos, defendendo interesses hegemônicos, 

causaram empecilho para que o Instituto de Planejamento local pudesse 
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desempenhar suas funções de forma adequada e colocasse as questões do 

Plano Diretor com certa efetividade. 

Analisando os dois contextos de revisão do plano diretor e os processos 

de participação social, consideramos que as etapas de participação popular 

se constituíram para Viçosa em momentos decisivos e importantes que, além 

de propiciarem espaços e canais de participação também possibilitaram uma 

nova ação do Poder Público local ao considerar a participação social na 

formulação de políticas públicas para o desenvolvimento municipal. Porém, 

tem-se que ter clareza sobre qual concepção de participação estamos 

considerando. Não estamos nos remetendo à participação popular 

condicionada pelo Poder Público e instrumental, visando obedecer ao 

enquadramento legal proposto pelo Estatuto da Cidade como foi utilizada no 

processo de planejamento urbano em Viçosa/MG, nem ao modo de 

participação que foi diagnosticado por intermédio dos relatos dos líderes de 

bairros entrevistados, mesmo ressaltando que as concepções de participação 

compreendidas nos discursos e apontamentos dos líderes constituem 

diversos matizes. 

Compreendemos ser necessário uma sensibilização da sociedade em 

geral para o modelo de participação que deve ser necessário para se 

alcançar as reivindicações requeridas. Não um modelo de participação em 

que a população é apenas ouvida, sendo que posteriormente os técnicos 

elaboram e apresentam as propostas, ficando a população a cargo de 

aprovar ou não as mesmas.  

Em nossa concepção, o que se assistiu em Viçosa, foi um processo de 

participação limitada, nas duas revisões do PDV, onde o nível de participação 

se limitou ao aspecto consultivo-informativo, não havendo assim a delegação 

de poderes ou criando mais espaços para uma participação mais efetiva. 

Também devemos ponderar sobre a definição nebulosa do que seja 

“participar” para membros da própria sociedade e lideranças de bairros em 

Viçosa. Se considerarmos que este processo deve ser aberto por parte do 

Poder Público para a sociedade, este mesmo caminho dever ser reproduzido 

no interior dos bairros e de suas respectivas associações, primando pela 
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circulação da informação e do conhecimento entre os membros. Também 

devemos compreender que o processo de participação relativamente baixo 

em Viçosa é consequência do também baixo engajamento participativo da 

sociedade, que carrega ainda como cultura traços do período da ditadura em 

que as pessoas eram destituídas do direito de organização e participação 

política. 

A participação popular deve ser vista não apenas como um meio de 

pressionar o poder público, mas de ser atuante na esfera política local. 

Assim, pensamos que somente pode-se realmente pensar na reestruturação 

do Poder público local, tornando-o não apenas mais acessível para a 

sociedade, mas que este se disponha realmente a conduzir de forma mais 

justa as políticas públicas urbanas.  

Deste modo, a possibilidade de se efetivar um quadro de ações de 

planejamento que visem a justiça social, onde todos tenham acesso no plano 

decisório no direcionamento das políticas urbanas, cabem tanto ao Estado 

em se reestruturar para atender as demandas da sociedade e também a 

sociedade que deve participar para não permitir que a coalizão de interesses 

conservadores seja um obstáculo para a realização de seus interesses. A 

cidadania não é uma dádiva, e sim uma conquista. A cidade deve ser uma 

prática constante. 

Durante muito tempo, o planejamento foi utilizado pelo governo de forma 

autoritária e centralizadora, entretanto temos que analisar que nem sempre o 

planejamento e o Estado irão possuir o mesmo conteúdo ideológico, o que se 

abre margens para as “possibilidades”. Isto depende das forças políticas que 

entram em cena e articulam as ações em torno dos seus interesses.   

Deste modo, apostamos na possibilidade do planejamento conduzir as 

melhorias de vida para a população, mas há condicionantes para este quadro 

se efetivar. Para se delinear bons prognósticos, consideramos haver a 

confluência de fatores como a participação política da população no processo 

de planejamento e gestão urbana. Somente assim, com a sensibilização e 

participação social é que se pode desestruturar as práticas políticas arcaicas 

e clientelísticas que tanto caracterizam as relações dos políticos com a 
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sociedade e que também influenciam na estruturação e produção do seu 

espaço urbano. 

Neste aspecto consideramos que é a partir do cenário de participação 

política, que a sociedade de Viçosa pode ser não apenas um agente-ator 

sócio-espacial na figura de produtor de espaço decorrente de suas práticas 

de reprodução social, mas também com a capacidade que deve conquistar 

de ter maior espaço na condução das políticas urbanas e no planejamento 

urbano. Desse modo, possivelmente reduziríamos a distância entre a visão 

da cidade ideal estampada nas leis com a dinâmica da cidade que se 

materializa, como resultado e condicionante das relações sociais existentes. 

Muitas das experiências participativas que resultaram na elaboração de 

Planos Diretores pelo país podem se caracterizar como meramente 

processos para legitimar a aprovação da lei, sendo a participação meramente 

instrumental, se caracterizando como uma ilusão, entretanto pode ocorrer 

experiências mais comprometidas com um processo participatório que seja 

responsável por repercutir em melhorias sociais.  
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