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Resumo: O presente trabalho tem como escopo a análise do processo de elaboração do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Fortaleza (PDDUA-For) sob a 
perspectiva da participação popular. Para este fim, foi feita uma revisão bibliográfica e 
documental que permitisse não só a compreensão do processo em si, mas que também 
permitisse o entendimento do conceito de método participativo. Ao final, pretendeu-se 
explicar os motivos e os fundamentos que corroboraram a ausência de metodologia 
participativa no processo supracitado, mesmo com a realização de audiências públicas.  
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Abstract: The present work has as scope the analysis of the Urban and Environmental 
Development Master Plan of Fortaleza (PDDUA-For) elaboration process from the 
perspective of popular participation. For this purpose, a bibliographical and documentary 
revision was made in order to allow not only the understanding of the process itself, but also 
the understanding of the participatory method concept. In the end, it was tried to explain the 
reasons and the foundations that corroborated the absence of participatory methodology in 
the process mentioned above, even with the holding of public hearings. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a promulgação da Lei de Terras em 1850, começa-se a observar no Brasil uma 

vertiginosa concentração de riquezas e o aprofundamento das desigualdades sociais. Isso 

porque, como recorda Amíria (2016), foi a partir desse marco que os arrendatários 

passaram a usufruir tanto da posse, como da propriedade das terras, título que antes 

pertencia à Coroa portuguesa. 

Aliado a isso, encontra-se o estabelecimento do clientelismo e da mais-valia exacerbada 

como formas de governar e lucrar respectivamente. Dessa forma, como concluiu Maricato 

(1999) em sua obra, institui-se do Brasil agrário ao industrial, uma base fundiária 

concentrada e uma sociedade economicamente desigual, que excluiu do mercado 

imobiliário todos aqueles trabalhadores cujo custo da mercadoria habitação não está incluso 

em seus salários.   

Na medida em que essa configuração sócio-espacial foi sendo estabelecida, promoveu-se a 

transformação de cidades como Fortaleza em palcos de lutas sociais, tornando 

imprescindível a discussão da questão social nos espaços urbanos brasileiros. 

No fim do século XX e início do século XXI, essa preocupação com a questão das lutas 

urbanas se revelou global, com a declaração da Carta pelo Direito à Cidade, e nacional, com 

a inclusão dos artigos 182 e 183 na Constituição Federal e posteriormente com a aprovação 

do Estatuto da Cidade (EC), Lei 10257/01, cuja obediência deve ser mantida quando da 

feitura de normas estaduais e municipais.  

Dentre todos os marcos ditos acima, pode-se destacar a importância do Estatuto para a 

transformação do “olhar sobre a cidade”, uma vez que o espaço urbano passa finalmente a 

ser compreendido como o produto de um conjunto de agentes modeladores que constroem 

e utilizam esse espaço. Uma vez depreendida essa realidade, pode-se perceber a 

importância da participação popular nos processos de planejamento urbano através de 

práticas de cidadania voltadas ao direito à cidade e à diminuição das desigualdades sociais. 

A partir dessa premissa, o Estatuto determina a obrigatoriedade da participação popular 

durante os debates sobre a questão urbana, estabelecendo em seu artigo 40 que o Poder 

Municipal deve garantir a participação popular no processo de elaboração do plano diretor e 

na fiscalização de sua implementação. Para isso, os Poderes Legislativo e Executivo 

municipais devem garantir: a promoção de audiências públicas e debates com a 

participação popular e a publicidade e o acesso às informações e aos documentos 

produzidos. 

2. OBJETIVO 
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Neste contexto, define-se como escopo deste trabalho a análise do processo de revisão do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Fortaleza (PDDUA-For). Visa-se a 

uma leitura crítica tanto do processo de elaboração/revisão em si do PDDUA-For, como da 

fundamentação do processo de contestação. Questiona-se, principalmente, quanto à 

metodologia de participação popular adotada em detrimento de uma metodologia 

considerada ideal pelo Estatuto. 

3.  JUSTIFICATIVA 

O PDDUA-For foi escolhido como estudo de caso deste trabalho pela repercussão nacional 

que obteve em um contexto de conquistas no âmbito da política urbana, um contexto em 

que passava a ser “coerente aceitar a noção do plano diretor como um pacto ou um 

compromisso do Governo com a população” (GONDIM, 1990, p. 85). Outro fator relevante 

para esta escolha foi a inquietação da autora, enquanto acadêmica, em compreender o que 

teria conduzido à contestação de um processo que contou com diversas audiências 

públicas. 

 4. MÉTODO 

Com o intuito de desenvolver este trabalho corretamente, tornou-se necessária uma revisão 

bibliográfica que não só fornecesse informações sobre o processo de revisão/elaboração do 

PDDUA-For em si, como também abordasse discussões sobre métodos de participação em 

processos de planejamento territorial. Essa revisão se deu por meio da leitura de teses, 

livros e dissertações que foram indispensáveis para o presente trabalho. 

Partiu-se também da leitura de matérias jornalísticas da época e documentos elaborados 

por entidades atuantes no processo. Toda essa revisão bibliográfica e documental permitiu 

um levantamento minucioso dos acontecimentos e das ações que conduziram à retirada do 

projeto de lei do Plano Diretor (PD) da Câmara Municipal (CM). 

Por motivos didáticos, optou-se pela separação da discussão em tópicos e pela 

organização, ao final, de uma linha cronológica capaz de dispor e esclarecer a sequência de 

ações realizadas pelo Poder Municipal e por um conjunto de entidades durante o ano de 

2004. 

5. RESULTADOS OBTIDOS 

5.1. A consolidação do Estatuto e da LUOS 

No contexto de tramitação do EC, observam-se na cidade de Fortaleza as primeiras 

mobilizações requerentes da revisão do Plano Diretor. Como consta na literatura de 
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Machado (2010), sessões especiais e seminários foram promovidos por iniciativa de um 

grupo de vereadores no decorrer de 2001, a fim de discutir a atualização do PD.  

Ainda nesse ano, com a consolidação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), acirram-

se os conflitos e tensões entre diversos segmentos do planejamento urbano devido às 

conquistas que o SINDUSCON/CE efetivou através de emendas “principalmente 

relacionadas ao aumento de parâmetros urbanísticos em áreas da cidade” (MACHADO, 

2010, P. 225).  

5.2. LegFor e a revisão do plano diretor 

Sob a gestão de Juraci Magalhães (2001-2004), teve início o projeto do Plano de 

Estruturação Urbana do Município de Fortaleza (LegFor), que almejava a atualização da 

legislação urbana do munícipio e tinha como um de seus produtos finais a atualização do 

PD, processo que teve início no segundo semestre de 2002. 

Um importante evento nessa fase inicial, foi a contratação sem licitação prévia da 

Associação Técnico-Científica Paulo de Frontin (ASTEF) para a realização do LegFor e, 

consequentemente, para o desenvolvimento do PDDUA-For. A Associação, em conjunto 

com técnicos da prefeitura e consultores contratados, ficou responsável pela produção das 

peças técnicas do processo que seriam (e foram) debatidas pela Comissão Permanente do 

Plano Diretor (CPPD) e pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMAM), como 

sistematiza a FIGURA 1 abaixo: 

 

FIGURA 1 – Sistematização do PDDUA-For.  

Fonte: Machado (2010, p 224). 



 

5 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 

5.3. O processo  

5.3.1. Participação e metodologia participativa 

A natureza e a composição dos dois órgãos supracitados constituem a primeira crítica desse 

texto quanto à participação popular no processo, visto que ambos possuíam carácter 

consultivo e que os representantes da sociedade civil do Conselho ou não tinham direito a 

voto – os chamados membros convidados - ou eram designados por ato do Prefeito 

conforme a Lei Nº. 8048/97 e intitulados de membros representantes. 

Nessa perspectiva, abre-se espaço para o debate sobre os riscos da utilização de conselhos 

e comissões como mecanismos de manipulação. Como atenta Gondim (1990), é comum se 

ter a presença de representantes da sociedade civil em órgãos dessa natureza apenas para 

legitimar decisões já tomadas pelos gestores sem o conhecimento popular. Para evitar o 

risco, a autora acredita que a composição dos conselhos deveria ser objeto de discussão 

entre os diversos grupos interessados e não estar a priori do Poder Municipal. 

O segundo julgamento diz respeito à elaboração do diagnóstico, no sentido de que esse foi, 

em verdade, produzido a partir de “fontes secundárias e dados quantitativos” (SANTOS e 

XAVIER, 2004, p. 3). Desta maneira, o diagnóstico foi apenas apresentado em reuniões 

realizadas nas Secretarias Executivas Regionais e não elaborado em conjunto com a 

população, como manda o Estatudo da Cidade. 

Questionam-se também as audiências públicas que antecederam às reuniões oficiais da 

Comissão e do Conselho, pois para alguns autores a realização dessas audiências seria o 

suficiente para justificar o aspecto participativo do processo, visto que foram “realizadas com 

participação de vários segmentos da sociedade, inclusive sendo levada aos bairros da 

periferia da cidade” (MUNIZ, 2006, p. 228). Entretanto, outros autores consideram também o 

carácter meramente informativo dessas reuniões “não institucionalizadas e tampouco 

componentes de uma metodologia de participação popular” (MACHADO, 2010, p. 223).  

A ausência de uma metodologia participativa fica nítida quando a intenção dessas 

audiências passou longe de ser a de promover discussões sobre a proposta de lei do PD, 

pois nessas reuniões “somente fora apresentada a síntese do diagnóstico, não a discussão 

sobre a proposta” (ACP 99/2004, MPF-CE). 

À esta altura do texto, o que deve ficar claro ao leitor é que o processo de elaboração do 

PDDUA-For não teve sua contestação baseada na ausência de audiências públicas, mas 

sim na ausência de uma metodologia participativa -  que deve ser compreendida como um 
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conjunto de condições que favoreçam a participação popular. Como observa Moreira (2010), 

essas condições são, sobretudo, de carácter institucional a partir da criação ou utilização de 

instrumentos capazes de organizar a participação. 

Capasso (2009) nos apresenta o conceito de participação estruturada que consiste na 

formalização, pelo setor público, de um espaço de tomada de decisões onde a abordagem 

participativa é tida como legítima. Moreira (2010) se utiliza desse conceito e aborda dois de 

seus componentes: a institucionalidade e a programabilidade. 

A institucionalidade é representada pela consolidação de normas que tornem a participação 

popular legítima - o que acontece, por exemplo, com a promulgação de leis. Já a 

programabilidade, dentre outras coisas, se refere tanto à elucidação dos temas a serem 

debatidos, como à divulgação dos horários programados.  

Esses dois componentes, institucionalidade e programabilidade, são noções indispensáveis 

em um contexto de processo de elaboração/revisão de plano diretor participativo e são 

requisitos dispostos nas Resoluções 25 e 34 do Conselho das Cidades, ainda que quanto a 

sua definição.  

Infelizmente, o que se observou durante o processo foi, na verdade, o descaso do poder 

municipal em cumprir tanto os artigos do EC, como as resoluções supracitadas; visto que 

não houve divulgação de documentos e informações em meios de comunicação 

abrangentes fora a internet - à qual parte considerável da população não tinha acesso, 

segundo pesquisa realizada pelo CEARAH Periferia e apresentada por Santos e Xavier 

(2004). 

Outra questão a ser levantada é que, além dos instrumentos de participação popular 

contidos no Estatuto, poderiam ter sido adotadas outras formas de participação, a exemplo 

da promoção de capacitação popular, uma vez que: 

“É importante que a população entenda claramente o que é o Plano Diretor 
Municipal, a importância do Plano como instrumento para resolver 
problemas recorrentes na organização socioespacial da cidade e participe 
desde o início de sua construção. A população deve entender com clareza 
que o Plano prevê e inclui as contribuições trazidas pelo Estatuto da Cidade 
na gestão democrática e participativa, para promover a regularização 
fundiária, para induzir o desenvolvimento urbano e para combater a 
especulação imobiliária.” (BRASIL, 2001, p. 47) 

Retomando ao pressuposto de Moreira (2010) e Capasso (2009) de que a eficácia da 

participação esteja diretamente relacionada à criação de condições adequadas, Gondim 

(2001) nos recorda que o planejamento urbano deve ser encarado como um processo 

educativo por intermédio do qual os agentes modeladores do espaço tornem-se aptos a 

expor seus pontos de vista e a exercitar-se na crítica.  
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Foi a partir desse entendimento que o Núcleo de Habitação e Meio Ambiente (NUHAB) 

apresentou à Câmera uma proposta de metodologia que propunha, dentre outras coisas, a 

realização de uma capacitação em massa. Nesse momento, como consta na literatura de 

Machado (2010), algumas personalidades se mostraram contrários à metodologia do 

NUHAB, apoiando-se na premissa de que uma capacitação em massa seria improcedente.   

Ora, o próprio Ministério das Cidades entende a capacitação popular como um instrumento 

válido em sua publicação citada acima, a obra “Plano Diretor Participativo – Guia para a 

elaboração pelos municípios e cidadãos”.  

Além disso, a própria realidade da cidade de Fortaleza comprovava a necessidade de uma 

capacitação popular à época, visto que cerca de 90% dos entrevistados pelo CEARAH 

Periferia demonstraram desconhecer o plano diretor e a sua função, como nos mostram 

mais uma vez Santos e Xavier (2004). 

Mesmo sob críticas, a metodologia foi aprovada pela Câmera Municipal em novembro de 

2003, corroborando a possibilidade de propostas de acréscimos e de alterações por parte de 

representantes de comunidades. Infelizmente, como aponta Machado (2010), a metodologia 

nunca foi colocada em prática e avaliações do projeto, como a elaborada pela Federação de 

Bairros e Favelas de Fortaleza (FBFF) - que apontava vários erros técnicos no projeto - 

nunca foram levadas em consideração.  

5.3.2. Os fundamentos da contestação 

Desde a fase diagnóstica do processo de elaboração do PDDUA-For, muitos 

questionamentos foram sendo levantados. Essas questões concerniam não só à já discutida 

falta de participação popular durante a etapa, mas também ao conteúdo em si do 

diagnóstico que, “segundo professores universitários e assessores de movimentos 

populares, (...) utilizava dados de 1991, ignorando, por exemplo o censo demográfico de 

2000” (POVO, 2003). 

No que diz respeito à elaboração do PDDUA-For, o que foi tido pelo Executivo como 

“publicidade e acesso” aos documentos e informações ocorreu via Internet - mesmo que 

conforme pesquisa realizada pela CEARAH PERFERIA, quase 45% de seus entrevistados 

não possuíam acesso à rede na época. Vale ressaltar que contribuições também podiam ser 

feitas, novamente, via Internet. Ora, nem mesmo foram incorporadas contribuições técnicas 

de entidades como a Federação de Bairros e Favelas (FBFF), o Instituto dos Arquitetos do 

Brasil no Ceará (IAB/CE) e a Associação de Geógrafos do Brasil no Ceará (AGB/CE), quem 

diria as contribuições dispostas virtualmente. 
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Inconformados com a condução do processo, o NUHAB e outras entidades deram início à 

“Campanha por um Plano Diretor Participativo”, a qual repercutiu nacionalmente, 

antecedendo a “Campanha Nacional do Plano Diretor” proposta pelo Ministério das Cidades. 

Importunamente, mesmo diante a um contexto de forte contestação e ressalvas de 

importantes entidades, a CPPD e o COMAM aprovaram o projeto de lei e o enviaram à 

Câmara para votação. A partir desse momento, dá-se início a uma série de ações dispostas 

na linha cronológica abaixo (FIGURA 2). 

 

FIGURA 2 – Linha cronológica do ano de 2004. 

Fonte: Elaboração da autora 

Ao passo que o projeto aguardava votação, o Ministério Público Federal no Ceará articulou-

se à Rede NUHAB, representada pela FFBF, e intentou Ação Civil Pública contra o 

Município de Fortaleza e a ASTEF diante de “lesão e ameaça de lesão à moralidade 

administrativa, ao patrimônio público e aos meios natural, urbano e histórico-cultural da 

cidade de Fortaleza” (ACP 99/2004, MPF-CE). No documento redigido pelo MPF/CE consta, 

entre outros pareceres, a irregularidade do envio do projeto à Câmara sem a legitimação 

das contribuições da população, ou seja, aponta-se a ausência de propostas e modificações 

sugeridas pelas comunidades. 

Outras ações contrárias ao PDDUA-For foram também intentadas, a exemplo da Ação de 

improbidade administrativa interposta pelo MPF/CE e o parecer do Tribunal de Contas dos 

Municípios pelas diversas ilegalidades quando da contratação da ASTEF e da UFC no 

projeto LEGFor. É importante lembrar que a contratação da Associação não foi precedida de 

licitação. 

Ainda em novembro do mesmo ano, o NUHAB se empenha no sentido de suspender o 

projeto com o envio de carta aos vereadores do município de Fortaleza. Felizmente a 

votação foi retirada de pauta e encaminhada para a legislatura seguinte. Em 2005, já sob a 
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gestão de Luizianne Lins o projeto é retirado definitivamente da Câmera Municipal, dando 

espaço a um novo processo de revisão do PD, o Plano Direto Participativo de Fortaleza 

(PDP-For), que será objeto de estudo de pesquisa posterior. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar um processo de revisão/elaboração de plano diretor sob a ótica da participação 

popular, percebe-se que o carácter participativo requer muito mais que a realização de 

meras audiências públicas. Um processo como esse requer discussões metodológicas 

acerca das condições e dos instrumentos democráticos a serem utilizados. 

É preciso o empenho do Munícipio em envolver a sociedade civil, enxergando-a como fonte 

indispensável no levantamento de problemas (diagnóstico) e como massa detentora de 

senso crítico, mesmo que para isso ele tenha de partir para um processo educativo por 

intermédio de capacitações populares. 

Um processo dito participativo deve também ser acessível e transparente através de 

antecipada divulgação de reuniões e da elucidação dos temas a serem, de fato, discutidos e 

não apenas apresentados. Para isso, é imprescindível que o Poder Municipal se utilize de 

vários canais de comunicação, priorizando aqueles mais abrangentes. 

Conclui-se, portanto, que o processo de elaboração do PDDUA-For não pode ser 

compreendido como um exemplo de processo participativo, uma vez que para que haja 

efetiva participação todas as partes envolvidas, os agentes modeladores em sua totalidade, 

devem sentir suas ações legitimadas. E, para que isto ocorra, deve-se no mínimo garantir 

contribuições da população no projeto e o respeito ao seu ponto de vista. 
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