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1 - Quadro geral: problemática 

O presente estudo tem por finalidade, analisar os fundamentos da ação de apoio à 

implementação dos instrumentos do Estatuto da Cidade e à elaboração dos Planos 

Diretores do Programa Fortalecimento da Gestão Urbana e como o Ensino de Geografia 

pode preparar os alunos para participar de discussões sobre o Plano Diretor e Planejamento 

Urbano. Estabelecer parâmetros e verificar os critérios utilizados na revisão dos trabalhos do 

Plano Diretor Participativo de Londrina que foi elaborado pela Equipe Técnica Municipal e 

por contratação de serviços de terceirizados (Consultorias), se estes possibilitaram a 

participação dos estudantes da rede estadual nas discussões sobre o tema.  

Nesta pesquisa pretende-se constatar as informações necessárias para a compreensão do 

trabalho realizado pela equipe municipal e se a participação dos alunos se efetivou através 

do produto final  e o mesmo estava compatível com a legislação federal – Estatuto da 

Cidade, no que tange ao desenvolvimento urbano e rural do município. 

Analisar como o conteúdo Planejamento Urbano e Plano Diretor pode ser trabalhado no 

ensino de Geografia, possibilitando a participação dos alunos nas discussões do 

Planejamento Urbano do Município de Londrina, sob a perspectiva da gestão da cidade. 

O projeto do Plano Diretor Jovem teve seus trabalhos desenvolvidos em 2006, e a 

comunidade escolar teve oportunidade de entender e refletir sobre algo que, embora seja 

essencial para o desenvolvimento do município, já foi visto como de domínio exclusivo de 

engenheiros, arquitetos e urbanistas. 

As discussões ocorreram em todas as regiões do município, inclusive zona rural, e as 

escolas propuseram vários trabalhos para que os alunos pudessem compreender e 
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contribuir na formulação do documento, indicando problemas e buscando encontrar as 

melhores soluções para o crescimento sustentável de nosso município. 

Desta maneira o planejamento participativo mostra que o cidadão que trabalha, estuda, vive 

e paga seus impostos está capacitado para orientar o poder público na busca da 

consolidação de uma cidade realmente voltada para o bem-estar e para a qualidade de vida. 

Cabe destacar ainda a necessidade de articular, concreta e precisamente, a ação do 

governo junto à população e a comunidade estudantil, para que a participação popular 

ganhe maior eficácia. Ainda que o governo municipal seja, em geral, o ator de maior peso 

entre todos os envolvidos na temática, não se pode subestimar a articulação das forças 

aliadas no legislativo, no movimento sindical, popular e estudantil em uma ação coordenada 

de que necessariamente devem participar os partidos. Neste terreno avançou-se pouco. 

Onde essa articulação se concretizou obteve-se avanços no processo participativo 

A limitação se deve em parte à complexidade em caracterizá-la de modo mais preciso (do 

ponto de vista social, econômico, político, cultural-imaginário) e pela dificuldade de 

desenvolver mediações para interlocução com esta população (formas e canais de 

participação, métodos de trabalho específicos e práticas de educação, cultura e informação 

associadas aos programas sociais e uso dos equipamentos públicos). Por estas razões 

coloca-se como desafio especial para nós, a socialização de algumas experiências 

inovadoras e positivas de participação popular dessa parcela tão significativa da população 

de nossas cidades, neste contexto a experiência do Plano Diretor Jovem Participativo do 

Município de Londrina, que envolveu alunos da rede municipal, estadual e particular. 

2 – Objetivos 

 Investigar o processo de participação popular na revisão do Plano Diretor Jovem 

Participativo do Município de Londrina e o Ensino da Geografia. 

 Examinar o Plano Diretor Jovem Participativo como efetivo espaço de participação nas 

discussões do Plano Diretor e Ensino da Geografia. 

 Analisar se a efetiva participação dos jovens estudantes na revisão do Plano Diretor 

Participativo de Londrina ocorreu por meio de reuniões regionais nas escolas municipais, 

estaduais e particulares e conferência municipal; 

 Considerar se os produtos finais do Plano Diretor Jovem Participativo foram adequados à 

Lei Orgânica do Município, e se contribui para o aperfeiçoamento do planejamento e da 

gestão territorial (urbana e rural); 

 Verificar se o Plano Diretor Jovem Participativo priorizou os princípios de: Universalização 

do acesso à cidade; Controle da expansão urbana; Melhoria da qualidade ambiental; 

Democratização dos espaços públicos; Combate à degradação de áreas residenciais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vários estudos têm sido feitos acerca da problemática urbana especialmente ligada a 

elaboração e/ou revisão de Plano Diretores, neste caso pretende-se analisar o papel do 

poder público na disseminação do processo que ocorreu em Londrina, pois inúmeras são as 

especificidades que se enfocam nesses estudos. No caso específico desta investigação nos 

atentaremos a discutir a questão da efetiva participação popular na revisão do Plano Diretor 

Jovem Participativo do Município de Londrina, através dos documentos disponibilizados pela 

prefeitura e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. 

Compreender os problemas ligados a democratização das informações e a importância da 

população na revisão do Plano Diretor implicam em saber que muitas verbas estaduais e 

federais deixarão de ser recebidas pelo município caso a efetiva participação não tenha 

ocorrido seguindo os preceitos do Estatuto da Cidade.  

Precisamos compreender que a cidade é para as pessoas e, portanto elas devem participar 

do processo de ocupação dos espaços, de maneira que a qualidade da infra estrutura já 

instalada esteja a disposição de todos. 

Propomos uma análise sobre a participação dos estudantes e professores na discussão do 

Plano Diretor Jovem Participativo do Município de Londrina, principalmente se atendeu os 

princípios promulgados no Estatuto da Cidade (2001) e como a Geografia contribui para 

estas participações. 
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