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RESUMO 

O presente artigo tem o caráter exploratório e busca identificar as institucionalidades 
de participação e controle social na política urbana em Curitiba. Tal análise 
apresenta diversos espaços instituídos de participação com a atuação de atores 
coletivos que intentam incidir no planejamento urbano. O trabalho abordará algumas 
experiências no controle social e participação de movimentos sociais na incidência 
de articulação no âmbito municipal. Nas considerações observa-se que neste 
contexto há projetos políticos distintos em permanente disputa na produção da 
cidade e contraposições de interesses na formulação da política de desenvolvimento 
urbano na capital paranaense. 

 

Palavras-chave: Planejamento urbano, Curitiba, Participação Social, Produção do 
espaço. 

 

ABSTRACT:  
The article will be exploratory research and seeks to identify the institutions of 
participation and social control in urban politics in Curitiba. This analysis presents 
several spaces of participation with the action of collective actors that try to focus on 
urban planning. The paper will address some experiences in social control and 
participation of social movements in the incidence of articulation in the municipal 
scope. In the final considerations it is observed that in this context there are political 
projects in permanent dispute in the production of the city and oppositions of 
interests in the formulation of the urban development policy in the capital of Paraná. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem o intuito de realizar um estudo exploratório dos canais 

de participação instituídos no âmbito da política urbana em Curitiba após a 

Constituição de 1988. A Carta Magna assegura significativas modificações legais 

quando prevê a ampliação dos sistemas participativos. Com esta proposta buscou-

se caracterizar neste artigo o processo de institucionalização das instâncias públicas 

de controle democrático (Bravo, 2009) como a exemplo das Conferências Municipais 

das Cidades e os Conselhos das Cidades, bem como algumas experiências de 

articulação em redes, fóruns e movimentos sociais com incidência na política e no 

planejamento urbano.  

Deste modo, o trabalho apresenta-se no primeiro momento buscando 

caraterizar a participação e os desenhos institucionais da democracia e a análise 

sobre os conceitos que abarcam a proposta de participação popular no 

entendimento de Bava (1996), Lavalle (2011) e conceituação de participação cidadã 

em Gonh (2004), Lavalle (2011). 

Na sequência será evidenciado sobre a trajetória do planejamento urbano em 

Curitiba e a institucionalidade dos canais de participação na política urbana no 

âmbito municipal com o enfoque de nos espaços relacionados a algumas 

experiências de articulação em rede como, o Observatório de Políticas Públicas, o 

Comitê Popular da Copa, o Coletivo Tarifa Zero e a Frente Mobiliza Curitiba. 

Também se pretende explicitar os canais institucionalizados na experiência da 

relação entre Estado e sociedade civil, como os Conselhos e Conferências 

municipais da Cidade. 

Como considerações deste artigo, evidencia-se que no planejamento urbano 

em Curitiba as instâncias de participação expressam-se como um campo vasto de 

contraposições de interesses, de debates distintos e de projetos políticos em 

permanente disputa na produção da cidade e na formulação da política de 

desenvolvimento urbano. 

 

 

2. PARTICIPAÇÃO E OS DESENHOS INSTITUCIONAIS DA DEMOCRACIA 
  

No entendimento de Bava (1994), a participação popular é percebida “[...] 

como uma intervenção periódica, refletida e constante nas definições e nas decisões 



 

3 

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

das políticas” (BAVA, 1994, p. 9). Essa concepção proclama que a participação 

popular expressa-se como um processo de intervenção direta da população nos 

espaços públicos e na ampliação da cidadania, num ato dinâmico, que se modifica 

continuamente pela sociedade por meio da ação política. 

O termo participação popular tem relação com as discussões que envolvem a 

democracia participativa, mas esses conceitos não são iguais, uma vez que o termo 

participação popular está mais vinculado à ação política de sujeitos sociais e suas 

estratégias de operação sobre distintos contextos, políticas, comunidades, entre 

outros.  

Com enfoque no termo participação popular, a sua proposta central remete a 

práticas que vinculam sujeitos sociais alijados historicamente do processo de 

incidência nos debates e decisões sobre os rumos das ações políticas. 

Para Lavalle (2011, p. 34), a organização política dos atores pautados no 

ideário da participação popular elegia, enquanto valores e premissas, a participação 

como prática transformadora, em que sujeitos, grupos e coletivos tinham nos 

processos de organização política a discussão pública e a definição de propostas 

coletivas em torno de um projeto de sociedade. 

A participação popular anuncia-se como uma das estratégias, principalmente 

pautadas pelos movimentos sociais, para se reverter o que historicamente se 

constituiu, em ações centralizadoras, tecnocratas e de defesa de interesses de 

grupos restritivos na organização da política brasileira. 

Sendo assim, o caráter da participação popular vincula-se a espaços 

ampliados de intervenção direta de grupos, organizações e sujeitos coletivos em 

torno de interesses comuns. 

No Brasil, os espaços de participação popular proliferam-se em ações pró-

democratização do país no período do Regime Militar. Os canais participativos 

intensificaram-se na segunda metade da década de 1970 e ampliam-se em 1980, 

tendo como principais desenhos: (i) as associações de bairro; (ii) comunidades 

eclesiais de base; (iii) oposições sindicais; (iv) os movimentos sociais em que se 

citam a saúde, o direito à cidade, a assistência social, a educação, entre outras 

políticas. 

Essas organizações foram inovações para a sociedade, pois mostraram a 

possibilidade do que é denominado como “invenção radical da democracia” (PAOLI, 

1995).  



 

4 

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

A participação popular aparece, assim, como o aríete contra a injustiça social, 

como recurso capaz de fazer avançar a pauta de demandas distributivas, de acesso 

a serviços públicos e de efetivação de direitos das camadas populares. Por fim, e 

desta vez relacionado ao papel da esquerda e sua estratégia basista como 

alternativa à rarefação da esfera política, a participação popular se inscrevia em 

perspectiva mais ampla preocupada com a construção de uma nova ordem social. 

(CARVALHO, 1998, p. 40). 

Para Lavalle (2011), as práticas daquilo que se caracterizava como 

participação popular foram adquirindo um novo contorno no contexto da transição, 

que envolve mais especificamente a formulação da Constituição de 1988 e a pós-

Constituinte: a participação modifica a sua forma e a partir de um novo contexto 

social, político e normativo, buscando estabelecer novos formatos na relação entre 

Estado e sociedade civil. 

Assim, o termo participação popular requalifica-se em outras dimensões e 

significados e entra em cena o alastramento de uma nova proposta de democracia 

participativa na década de 1990, com o enfoque do que se denomina como 

participação cidadã. 

Para substanciar o conceito de participação cidadã, remete-se às reflexões de 

Gonh (2004) que, ao analisar as mudanças conjunturais na política brasileira após a 

Constituição de 1988, focaliza outros sujeitos para além das camadas populares 

advindas por processos organizativos, mas, ao se caracterizar a participação cidadã, 

localizam-se os cidadãos como um todo, difunde-se a ideia de participação na 

gestão pública cuja diversidade de interesses e projetos em disputa com igual 

legitimidade espaço e atendimento do aparelho estatal (GONH, 2004, p. 58). 

Nesse enfoque, a participação passa a ser pautada em ações de 

planejamento e ligada à proposta dos direitos sociopolíticos dos cidadãos e toda a 

ênfase passa a ser dada na formulação e fiscalização das políticas públicas por 

diversos atores e sujeitos coletivos. Isso implica na existência de confrontos, 

distintas ideologias e disputas por projetos societários antagônicos.  

O pressuposto da participação cidadã e na busca da deliberação a partir de 

acordo com os grupos envolvidos na governança abrangem ações de diálogo, da 

consulta e em construir interesses gerais, princípios estes que são questionados ao 

avaliar que as classes e grupos sociais somente se instituem em sujeitos coletivos 

por meio do e no conflito (VAINER, 2007, p. 8). 
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Nisso busca-se fazer uma analogia com as premissas e ideários da 

participação popular, em que o maior mecanismo político de pressão manifesta-se a 

partir dos embates políticos (conflitos), de grandes mobilizações e pressões de 

massas, além da dimensão de sujeitos políticos coletivos em ações em que o 

conflito está presente na ação política. 

Ao ponderar sobre participação cidadã uma vez implantadas instâncias como 

os conselhos, conferências, orçamentos participativos ou mecanismos de consulta 

individual ou audiência pública, distingue-se a relação com os diversos atores da 

sociedade civil e do Estado. 

 

3. PLANEJAMENTO URBANO E INCIDÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE REDE, 

FÓRUNS E MOVIMENTOS SOCIAIS EM CURITIBA NA ATUALIDADE 
 

No processo de produção da cidade, uma reflexão importante a se realizar é 

indagar como as organizações conseguem incidir sobre o planejamento urbano e os 

projetos políticos em disputa, na utilização de instâncias formais e informais, para a 

mobilização de seus pares e, assim, na influência política no processo de atuação 

na política urbana.  

Com isso refere-se tanto a movimentos populares da reforma urbana, como a 

interesses de diversos setores que se relacionam para articulações políticas no 

contexto da cidade. 

No caso de Curitiba, Oliveira (2011) indica algumas entidades 

representativas, em torno de organização de interesses, e a relação entre 

empresários e urbanistas como personagens que devem ser considerados chaves 

no modelo de conformação do planejamento urbano da cidade. Isso se deve à 

incidência em projetos em comum e em alguns momentos à relação de proximidade 

entre os mesmos2. 

No planejamento de Curitiba e a participação no processo de produção do 

espaço urbano, além de grupos de distintos setores que se articulam e se organizam 

                                                 
2 No livro Curitiba: o mito da cidade modelo (2011), Denisson de Oliveira traça os argumentos e 
constatações sobre a compatibilização de interesses dos atores e a relação em rede nas atividades 
relacionadas à inserção institucional do urbanismo em Curitiba, com o interesse de empresários  
urbanistas e a inserção dos mesmos atores nas entidades profissionais em que cita: Sindicato dos 
Engenheiros do Estado do Paraná, Sindicato dos Arquitetos do estado do Paraná, Instituto de 
Arquitetos do Brasil e Instituto de Engenharia do Paraná e a importância dessas articulações uma vez 
que essas entidades realizam pareceres e estudos técnicos. 
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em projetos de interesses a serem implementados na cidade, há também a 

incidência de organizações populares que operam com demandas distintas, que 

envolvem ações coletivas de caráter reivindicatório e de mobilização popular. 

Desse modo, quanto aos movimentos populares e pautas reivindicatórias 

relacionadas à moradia e ao transporte em Curitiba, citam-se estudos exploratórios 

que tratam sobre essa temática em Curitiba (NEVES, 2006; TONELLA, 2010; POLLI; 

GUSSO; 2013). 

Neves (2006, p. 59) menciona que as ações coletivas do movimento popular 

em Curitiba surgem ao fim da década de 1970, relacionadas “[...] as associações de 

bairros vinculadas ao Conselho dos Representantes das Associações de Moradores 

de Bairro e Amigos de Vilas e Jardins de Curitiba e das Associações de Bairros 

vinculadas às Comunidades Eclesiais de Base (CEBs)”. Antes da década de 1960, 

as ações coletivas eram poucas, isoladas e sem caráter de resistência e 

enfrentamento com o Estado. 

A década de 1970 intensifica os processos organizativos das associações de 

moradores, apreendendo a moradia como um problema, pois há diversas ocasiões 

de despejos forçados e violentos. Polli e Gusso (2013) mencionam algumas 

organizações, como o Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo (CEFURIA) 

que, por meio da educação popular, apoiou os movimentos ligados às CEBs; 

Movimento de Associações de Bairros de Curitiba (MAB) e Região Metropolitana; 

Comissão Pontifícia de Justiça e Paz do Paraná; Pastoral Operária; Pastoral da 

Terra. Após a Constituição de 1988, surgem outras organizações, como a Central 

dos Movimentos Populares, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, a 

Confederação Nacional de Associação de Moradores, a União Nacional de Moradia 

Popular (POLLI; GUSSO, 2013, p. 8). 

Em destaque, evidencia-se experiências que foram institucionalizadas após a 

Constituição de 1988, pautada na articulação em redes de organizações, como a do 

Observatório de Políticas Públicas do Paraná como um fórum de diversas entidades 

que surge em 2002. 

O Observatório de Políticas Públicas do Paraná articula-se à rede nacional 

Observatório das Metrópoles. A agenda do Observatório de Políticas Públicas do 

Paraná era construída pelas entidades partícipes, com diversas organizações 

sociais que atuam em movimentos de luta pela moradia, sindicatos, cooperativas, 

entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa, movimentos estudantis, entre 
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outros. A agenda privilegiava atividades que articulassem pesquisas; 

disponibilização de bases de informações; definição de metodologias comuns que 

orientassem pesquisas e projetos a serem iniciados pelas instituições e entidades 

participantes; ações com o foco na participação popular e relacionada a pautas do 

Fórum Nacional da Reforma Urbana. Seu foco estava sobre as políticas públicas – 

financiamentos, mecanismos de distribuição e controle social, prioridades, 

abrangência, territorialidade e gestão democrática. 

No âmbito do transporte público, cita-se a Frente de Luta pelo Transporte 

Coletivo gratuito com a atuação do Coletivo Tarifa Zero. O Coletivo Tarifa Zero de 

Curitiba foi criado entre os meses de dezembro de 2013 e janeiro de 2014, tal 

articulação se dá com o movimento nacional do MPL (Movimento Passe Livre). 

O Coletivo Tarifa Zero tem como expresso em sua carta de princípios, ações 

pautados na lógica de um movimento horizontal, autônomo, independente e 

apartidário, mas não antipartidário. A independência do MPL se faz não somente em 

relação a partidos, mas também a ONGs, instituições religiosas, financeiras. O 

movimento tem como articulação movimentos estudantis, coletivos anarquistas, 

tendo como foco de ação coletiva, manifestações e atos públicos relacionados à 

discussão do transporte público e gratuito. 

O Coletivo Tarifa Zero teve tem como proposta que a isenção da tarifa deverá 

ser feita através de um Fundo de Transportes, que utilizará recursos arrecadados 

em escala progressiva, com algumas experiências já existentes em cidades de São 

Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Sobre os processos que envolveram os impactos urbanos dos megaeventos 

esportivos e em decorrência a Copa do Mundo em Curitiba, surge em setembro de 

2011, o Comitê Popular da Copa em Curitiba. Nesta articulação, constatou-se que, 

não somente em Curitiba, mas também nas demais cidades-sedes em todo o Brasil, 

os comitês buscavam incidir em pautas relacionadas a desapropriações, despejos e 

grandes obras viárias que impactariam diretamente as cidades que receberiam os 

jogos da Copa. 

O Comitê Popular da Copa de Curitiba foi um fórum ampliado constituído e 

entidades da sociedade civil, como movimentos sociais, universidades, sindicatos, 

organizações não-governamentais, de mídia independente e comunidades atingidas. 

Tendo como objetivo a produção de informação e denúncia sobre as violações de 

direitos provenientes das intervenções de grandes projetos urbanísticos. 
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Em Curitiba, o Comitê Popular da Copa, atuou diretamente em intervenções 

em comunidades como a construção da trincheira na Vila São Cristovão em São 

José dos Pinhais, a construção da terceira pista do aeroporto Affonso Pena e a 

desapropriação da comunidade Nova Costeira com mais de 1500 famílias atingidas. 

Ainda, atuação em estudos sobre as verbas destinadas para a obra do estádio 

Joaquim Américo, análise sobre as alternativas de mobilidade e incidência 

relacionadas a construção da ponte estaiada, entre outras intervenções vinculadas 

as obras decorrentes da Copa. 

Ainda, no processo de articulação de redes que incidem na temática urbana, 

evidencia-se a experiência da Frente denominada Mobiliza Curitiba – tendo 

incidência de ações no processo da revisão do plano diretor 2014-2015. Identifica-se 

que esta frente parte da articulação de espaços coletivos como o Observatório de 

Políticas Públicas e mais recentemente, no Comitê Popular da Copa (BRAGA, 

METZNER 2015). 

Nas ações realizadas pelo Mobiliza sobre a revisão do plano diretor em 

Curitiba,  ocorreram seminários temáticos, grupos de estudos e de discussão, 

reuniões para avaliar o andamento dos procedimentos participativos oficiais 

(audiências públicas, câmaras temáticas do Conselho Municipal da Cidade de 

Curitiba, entre outros) de onde resultaram propostas de alteração ou inclusão de 

artigos que comporiam a proposta do novo Plano Diretor. Foi também realizado um 

mapeamento colaborativo dos vazios urbanos e a destinação dos espaços para 

cumprimento de função social da cidade e da propriedade. A Frente produziu um 

caderno de propostas de inclusão e alteração para subsidiar os participantes desta 

plenária que aprovou o texto final. 

  
 
3.1 INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA URBANA 

DE CURITIBA: CONSELHOS E CONFERÊNCIAS DA CIDADE 
 

Na relação direta do governo com a sociedade civil, destacam-se s 

experiências de participação cidadã, sendo explicitada a experiência das 

conferências municipais das cidades, bem como diversos conselhos com temáticas 

relacionadas a política urbana em Curitiba.  

No contexto de participação institucionalizada da política urbana em Curitiba 

foram realizadas seis Conferências Municipais das Cidades. A 1ª Conferência 
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Municipal – Comcuritiba – foi convocada pela sociedade civil. Ocorreu no período da 

omissão do Poder Público. A 2ª Conferência Municipal resultou na indicação de 

composição de um fórum que previa a implementação do Conselho das Cidades no 

prazo máximo de 120 dias, o que não se efetivou. A 3ª Conferência Municipal de 

Curitiba foi marcada por sua invalidação. Houve sua impugnação no âmbito estadual 

e no Conselho Nacional por denúncia de representantes de movimentos sociais e 

entidades da sociedade civil, pautada em: (a) falta de divulgação e cumprimento dos 

períodos estabelecidos pelos regulamentos; (b) impedimento da participação dos 

movimentos sociais, pois lhes era exigido estatuto e ata de fundação; e (c) indicativo 

de desrespeito ao regimento durante a Conferência. Nessa Conferência foi assinado 

o decreto que assegurava a criação do Conselho Municipal da Cidade de Curitiba. A 

4ª Conferência contou pela primeira vez com o Concitiba em sua organização, tendo 

representação dos conselheiros da sociedade civil e poder público. Na conferência 

foi realizada a discussão para a mudança da função do Concitiba e seu caráter 

deliberativo. A 5ª Conferência, realizada em 2013, definiu as prioridades locais, 

indicou o funcionamento do Concitiba articulado a outros conselhos setoriais unidos 

à política urbana, com a proposta de caráter deliberativo. A 6ª. Conferência das 

Cidades ocorreu em junho de 2016, tendo como destaque o caráter avaliativo das 

últimas ações do município relacionado a política urbana. 

Sobre o Conselho Municipal da Cidade de Curitiba (Concitiba), sua 

implementação ocorreu por meio da Lei nº 12.579, de 18 de dezembro de 2007. No 

contexto da política urbana na capital paranaense é importante frisar que, apesar de 

o Concitiba prever a integração das ações relacionadas à política urbana, há a 

institucionalização de diversos conselhos que atuam com temáticas semelhantes. 

Tais conselhos envolvem diretamente a política e o planejamento urbano municipal. 

Em levantamento sobre os conselhos com relação direta com a temática do 

Concitiba, no site da Prefeitura Municipal da cidade identificaram-se os seguintes: (i) 

Conselho Municipal de Urbanismo; (ii) Conselho do Meio Ambiente; (iii) Conselho 

Deliberativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC); 

(iv) Conselho Administrativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba (IPPUC); (v) Conselho Municipal de Serviços de Transporte Remunerado; 

(vi) Conselho Municipal de Transporte; (vii) Conselho Municipal de Serviços de Táxi 

de Curitiba; (viii) Conselho Municipal de Transporte e Sinalização; (ix) Conselho do 

Fundo Gestor de Habitação de Interesse Social; (x) Conselho de Administração da 
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Urbanização de Curitiba S. A. (URBS); (xi) Conselho Fiscal da Urbanização de 

Curitiba S. A. (URBS); (xii) Conselho de Administração da Companhia de Habitação 

Popular de Curitiba (Cohab); (xiii) Conselho Fiscal da Companhia de Habitação 

Popular de Curitiba (Cohab). 

Na pesquisa realizada sobre a relação dos conselhos com temáticas 

semelhantes e o Concitiba, foi identificado em apenas uma reunião com a 

apresentação preliminar das atividades do Conselho Gestor de Habitação de 

Interesse Social, sem ter mais nenhuma discussão de planejamento conjunto com 

os demais conselhos (BRAGA, 2015). 

Para Cymbalista (2008, p. 8), ao contrário de setores como saúde, educação 

ou assistência social, que possuem conselhos e fundos nas esferas federal, estadual 

e municipal como forma homogênea de acesso aos recursos, os mecanismos de 

participação social na política urbana surgem como iniciativas isoladas e 

fragmentadas, com variadas atribuições, composições e instâncias. 

Os diversos conselhos revelam que a organização dos espaços participativos 

de gestão pública da política urbana no município institucionalizou-se de forma 

fragmentada e com múltiplas instâncias. Os espaços instituídos tratam distintamente 

de temas que, segundo as normativas do Concidades Nacional, deveriam estar 

integrados às discussões do Concitiba. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Esse artigo buscou realizar um breve resgate dos espaços participativos 

relacionados à política urbana de Curitiba no que tange o planejamento da cidade. 

Ao dimensionar esses processos evidencia-se a tendência dos espaços 

institucionalizados de participação, comprovando as análises de Lavalle (2011) e 

Gohn (2004), no qual os autores identificam que tais canais proliferam-se após a 

Constituição de 1988, além da requalificação da participação popular por ampliação 

de redes e fóruns de mobilização com caráter representativo, alterando o formato 

dos movimentos de base e participação direta caracterizados na década de 1970 e 

1980. 

Deste modo, a participação modifica a sua forma e a partir de um novo 

contexto social, político e normativo, buscando estabelecer novos contornos na 

incidência na política urbana, tendo como foco neste estudo o contexto de Curitiba. 
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Nessa faceta, a participação passa a ser pautada em ações de planejamento e 

ligada à proposta dos direitos sociopolíticos dos cidadãos e a ênfase passa a ser 

dada na formulação e fiscalização das políticas públicas por diversos atores e 

sujeitos coletivos. Isso implica na existência de confrontos, distintas ideologias e 

disputas por projetos societários antagônicos. 

Tal debate, de caráter preliminar neste texto reforça a necessidade de uma 

análise mais aprofundada sobre o desenho institucional dos diversos canais de 

participação da política urbana no município e suas institucionalidades. Também 

ressalta-se a emergência de uma apreensão mais detalhada que possa avaliar as 

práticas de participação e reflexões sobre os processos complexos que envolvem 

diferentes atores e instâncias no âmbito da democracia e controle social da política 

urbana em Curitiba.  

Deste modo, a proposta deste estudo que buscou explicitar os mecanismos 

dos diversos canais participativos relacionados às ações da política urbana em 

Curitiba e informação sobre suas principais prerrogativas e ações, possibilitando 

cooperar para a compreensão e o aprofundamento de análises teórico-

metodológicas, para a avaliação de práticas de planejamento urbano e o repensar 

da gestão democrática participativa no âmbito municipal. 
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