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Resumo: A gestão compartilhada entre o governo e a população é fundamental para se 
realizar o planejamento das cidades, mormente quando se considera o processo acelerado 
de urbanização brasileira, acentuando ainda mais as desigualdades existentes. Nesse 
contexto, o Estatuto da Cidade prevê que no processo de elaboração do plano diretor e na 
fiscalização de sua implementação será garantida a participação da população e de 
associações representativas da comunidade. Nessa perspectiva, esse trabalho analisa a 
audiência pública, ancorado na teoria de Habermas, como mecanismo para se efetivar uma 
gestão democrática. Trata-se de pesquisa teórica, com viés bibliográfico e documental. 
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Abstract: The shared management between the government and the population is essential 
to carry out the planning of cities, especially when considering the rapid and disorganized 
process of Brazilian urbanization, widening inequalities existing. In this context, the City 
Statute provides that in the drafting of the master plan and monitoring its implementation will 
be ensured public participation and representative of the community associations. From this 
perspective, this paper analyses the public hearing, anchored in the theory of Habermas, as 
a mechanism to carry out the democratic management of the city. This is theoretical 
research, with bibliographical and documentary bias. 
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1. INTRODUÇÃO 

É sabido que a urbanização brasileira se deu de maneira acelerada e excludente, 

ocasionando os problemas variados, a exemplo da ocupação de áreas ambientalmente 

vulneráveis, déficit de infraestrutura, deficiência na prestação de serviços básicos, tornando 

a cidade um local de perpetuação de desigualdades sociais, econômicas, culturais e 

ambientais. Contudo, não se pode consentir que a cidade, a qual é de todos os seus 

habitantes, apenas seja desfrutada confortável e inteiramente apenas por parcela da 

população. E, mais, que o crescimento e desenvolvimento das cidades multipliquem as 

desigualdades e problemas já existentes.  

À vista disso, cabe ao Poder Público implementar e manter políticas públicas que 

reproduzam os desejos da sociedade por uma melhoria, em sentido amplo, da vida citadina. 

Sob essa perspectiva, a pesquisa centra-se nas audiências públicas realizadas no 

procedimento de elaboração e revisão dos planos diretores, tendo em vista a necessidade 

de que o planejamento urbano seja realizado conjuntamente entre população e governo, 
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promovendo uma gestão democrática da cidade, a fim de que se possa construir uma 

cidade mais inclusiva, humana e igualitária para todos.  

Trata-se de uma pesquisa teórica, com viés bibliográfico e documental, cujo marco teórico 

utilizado é a teoria da democracia deliberativa de Habermas. 

2. PLANO DIRETOR: INSTRUMENTO BÁSICO DA POLÍTICA URBANA 

A migração da população rural para as cidades é fato notório no Brasil. A constatação pode 

ser feita mediante leitura dos dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), consoante o qual a população urbana brasileira pulou de 55,9% na 

década de setenta para 84,4% no ano de 2010 (IBGE, 2013, p. 73). Contudo, o incremento 

da população urbana não se faz acompanhado da implementação de medidas voltadas ao 

bem-estar dos cidadãos. Dessa forma, são inúmeros os problemas constatados: ocupação 

de áreas ambientalmente vulneráveis, congestionamento, deficiência na prestação de 

serviços básicos, como o saneamento. Daí se afirmar que as cidades, as quais deveriam ser 

acessíveis a todos, no presente e no futuro, acabam reproduzindo as injustiças e 

desigualdades presentes na sociedade. 

A distribuição da população no território dá-se de forma desigual em razão da atividade 

econômica e da herança social, impossibilitando que a maioria das pessoas tenha acesso à 

rede urbana, já que o acesso factual aos bens e serviços está submisso a uma hierarquia 

urbana, a qual, por sua vez, depende do lugar socioeconômico e do lugar geográfico 

ocupado pelo cidadão (SANTOS, 2013, p. 75). 

Como lembra ACSELRAD (2015, p.1) “os pobres estão mais expostos aos riscos 

decorrentes da localização de suas residências, da vulnerabilidade destas moradias a 

enchentes, desmoronamentos e à ação de esgotos a céu aberto”, evidenciando que a 

desigualdade ambiental é uma realidade marcante em nossas cidades. Em outras palavras, 

não se pode ignorar que há uma desigualdade relacionada com exposição aos riscos 

ambientais, agravando uma situação de pobreza já existente.  

Nessa linha, explicam HABERMANN, GOUVEIA (2008, p. 1107) que “a renda é um fator 

que influencia a localização das pessoas no espaço, na medida em que a população de 

menor poder aquisitivo, sem opção, está sujeita a residir em locais considerados danosos e 

mais expostas a riscos, comparado às populações de renda superior”, atingindo 

negativamente o bem-estar dos indivíduos. 

Em se tratando das desigualdades existentes nas cidades, HABERMANN, GOUVEIA (2008) 

destacam o papel do Estado que, ao tomar decisões considerando os atores da economia, 

“por meio da repartição das infra-estruturas no espaço e pela escolha daqueles que 

beneficiam um determinado setor da produção e da população, ou seja, acaba decidindo a 

localização das instituições e dos homens sobre o território”. Dessa forma, a participação da 
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população na elaboração e na fiscalização do plano diretor deveria influenciar diretamente 

nas decisões relativas ao planejamento urbano, assim como contribuir para a redução das 

desigualdades existentes.   

Tanto a justiça social, no sentido de que todos os cidadãos devem ter disponível para uso os 

bens e serviços necessários a uma vida com o mínimo de dignidade, quanto a ambiental, 

aquela que está associada à “desigual exposição ao risco como resultado de uma lógica que 

faz que a acumulação de riqueza se realize tendo por base a penalização ambiental dos 

mais despossuídos” (ACSELRAD, 2010, p. 110).   

É indispensável que os riscos e benefícios da urbanização sejam redistribuídos 

equitativamente entre a população, evitando que apenas uma parcela dos cidadãos desfrute 

do melhor que a cidade pode oferecer, enquanto para a maioria só restem os malefícios. 

A alternativa pensada pelo constituinte para superar a realidade urbana foi estabelecer uma 

política de desenvolvimento urbano, que será executada pelo poder municipal, voltada a 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de 

seus habitantes” (art. 182). Seu instrumento básico é o plano diretor, aprovado pela Câmara 

Municipal, o qual é obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes. O plano 

diretor é definido por MEIRELLES (2006, p. 538) como o “complexo de normas legais e 

diretrizes técnicas para o desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspecto 

físico, social, econômico e administrativo, desejado pela comunidade local”. 

Nesse ponto, convém ressaltar que o próprio constituinte, ao estabelecer a política urbana, 

atribuiu sua realização ao Poder Público municipal, situação que facilita a concreção da 

participação social, tendo em vista a maior proximidade deste com a população. Essa 

proximidade, para BORJA (2009), é um verdadeiro privilégio que desfrutam tanto o governo 

local quanto a sociedade civil, independentemente do tamanho, da opção partidária e dos 

problemas existentes.  

Reiterando a disposição constitucional, o legislador infra, no Estatuto da Cidade, lei n. 

10.257 de 10 de julho de 2001, condicionou o cumprimento da função social da propriedade 

urbana ao cumprimento das exigências  expressas no plano diretor (art. 39), porém ampliou 

sua obrigatoriedade também para as cidades integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos 

previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal; integrantes de áreas de especial 

interesse turístico; inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional; e incluídas no cadastro 

nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos (art. 41). 

A instituição do plano diretor, portanto, está diretamente vinculada à superação ou, ao 

menos, atenuação dos inúmeros problemas advindos da urbanização. Seu escopo é 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
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apresentar caminhos para a promoção de uma vida digna dentro dos limites da cidade, isto 

é, possibilitar uma cidade onde seus habitantes possam desfrutar do direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (art. 2, §1º, Estatuto 

da Cidade). 

Sustenta-se aqui que o sucesso do plano diretor como efetivo instrumento de política urbana 

está relacionado à interação entre governo e população. Embora seja evidente a conotação 

técnica desse mecanismo, a cogestão é positiva, uma vez que apenas assim os anseios dos 

cidadãos serão identificados e a realidade local conhecida. Não se pode olvidar que os 

diferentes grupos sociais que compõem a população da cidade devem ser ouvidos, de 

maneira a “viabilizar ou fortalecer os elos de ligação entre a cidade ideal, a cidade real e a 

cidade possível de se realizar” (GONDIN, LIMA, MOREIRA, 2005, p. 1). 

Por conseguinte, a tecnicidade plena deve ceder diante da movimentação inerente à cidade, 

a qual é vivenciada e sentida pelos seus cidadãos. Inevitavelmente, o cotejamento entre 

desejos e aspirações, muitas vezes conflitantes da população, se apresenta necessário para 

encontrar a melhor solução para um planejamento urbano que atenda às expectativas 

constitucionais de assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 

qualidade de vida,” à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas” (art. 

182), em consonância com os limites ecológicos, atendendo, assim, à determinação 

também constitucional de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

É o próprio Estatuto da Cidade que prevê, no processo de elaboração do plano diretor e na 

fiscalização de sua implementação, a garantia pelo governo da promoção de audiências 

públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade“ (art. 39, §4º, I). Previsão essa harmonizada com o texto 

constitucional, o qual é permeado de previsões de participação social, como a gestão 

democrática do ensino público (art. 206, VI); a cooperação das associações representativas 

no planejamento municipal (art. 29, XII); a participação da população, por meio de 

organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis como preceito na área de assistência social (art. 204, II).  

Não se pode perder de vista que falar em gestão democrática implica em garantir a real 

participação da sociedade civil na gestão da coisa pública. Aliás, da leitura do próprio 

Estatuto da Cidade se infere que a sociedade ganhou posição diferencia na elaboração do 

plano diretor, eis que há previsão legal de participação, inclusive com a indicação dos 

instrumentos que a viabilizam, incluindo-se aí, a audiência pública. SILVA (2010, p. 133) 

descreve o processo de planejamento urbano como “a definição de objetivos determinados 

em função da realidade local e da manifestação da população, a preparação dos meios para 
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atingi-los, o controle de sua aplicação e a avaliação dos resultados obtidos”. Vê-se, portanto, 

que o diálogo entre população e Poder Público é inerente ao planejamento urbano. 

Com amparo na teoria habermasiana, no próximo tópico será analisada a audiência pública 

como canal de comunicação entre governo e população, buscando examinar a contribuição 

dessa interlocução para um planejamento urbano efetivo.  

3. AUDIÊNCIA PÚBLICA: UM DIÁLOGO POSSÍVEL ENTRE A POPULAÇÃO E O 
GOVERNO 

Para HABERMAS (2002), a validade do direito assenta-se na sua imposição pelo Estado 

mediante um processo legítimo, o qual pressupõe que os cidadãos enxerguem-se tanto 

como destinatários quanto como autores das normas jurídicas. Nessa concepção, a 

audiência pública funcionaria como mecanismo capaz de promover a interlocução entre os 

cidadãos e o Poder Público, uma vez que seria nesse espaço que os munícipes poderiam 

participar da definição do destino da cidade na qual residem.  

Corrobora esse entendimento, a concepção de SILVA (2010) no sentido de que os planos 

governamentais devem considerar os desejos e necessidades do povo, a quem cabe ser 

ouvido democraticamente, não podendo os técnicos designados imaginar ou mesmo 

pressupor esses desejos e necessidades. Acrescenta o mesmo autor que é princípio do 

planejamento a elaboração de planos pertinentes à realidade local, rejeitando-se, desse 

modo, planos meramente técnicos e rígidos e que não se conciliem à realidade do Município 

ou aos ideais da população. 

Logo, a audiência pública deve funcionar como público político, onde a população poderá 

participar da identificação, do exame e da discussão sobre os problemas urbanos. 

Recorrendo novamente a HABERMAS (1997), ela funcionaria  como uma esfera pública, 

haja vista que configuraria ambiente propício para, mediante uma prática argumentativa, se 

colher a opinião e o posicionamento da sociedade em relação a determinado tema. Seria 

uma autêntica caixa de ressonância dos problemas existentes na cidade e que, 

necessariamente, devem ser considerados no momento do planejamento urbano. É esse 

contato que permitirá à sociedade civil apresentar seus desejos e posicionamentos ao Poder 

Público.  

Um espaço organizado em que tanto os problemas existentes quanto as propostas de 

resolução sejam debatidos notadamente por aqueles que vivem na cidade, facilitando a 

identificação mais fidedigna da realidade concreta que se pretende modificar pode contribuir 

para a efetividade do planejamento urbano. A realização da audiência pública torna as 

decisões políticas permeáveis pela sociedade civil, uma vez que é oportunizado aos 

cidadãos opinar sobre os problemas e as possíveis soluções da cidade, bem como facilita a 

fiscalização do procedimento político. Nesse ponto, interessante ressaltar que para 
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HABERMAS (1997) a participação deve ser oportunizada a todos os membros, mesmo que 

ela se dê de maneiras diferentes, tendo em vista a existência de uma esfera pública 

pluralista. 

O discurso ganha relevo na teoria habermasiana, eis que o próprio autor afirma que a 

política deliberativa obtém sua força legitimadora “ da estrutura discursiva de uma formação 

da opinião e da vontade, a qual preenche sua função social integradora graças à expectativa 

de uma qualidade racional de seus resultados” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 27/28). Assim 

sendo, a legitimidade desse processo legislativo de elaboração ou alteração do plano diretor 

pressupõe que aos cidadãos sejam asseguradas a possibilidade tanto de comunicação 

quanto de participação política. Ademais, permitir que os diretamente atingidos pela decisão 

sejam inseridos no processo de elaboração normativa incentiva um melhor cumprimento 

daquela norma, já que pode incutir o sentimento de comprometimento e responsabilidade 

em implementar o plano diretor.  

Tamanha a importância da realização da audiência pública nesse procedimento que já 

existem decisões nos tribunais brasileiros em que se declara a inconstitucionalidade da lei 

municipal que trata do plano diretor em que não tenha sido oportunizada a participação 

popular. Nesse sentido, a ação direta de inconstitucionalidade n° 0083103-

85.2012.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo em que a ação foi julgada 

parcialmente procedente, tendo em vista que as emendas parlamentares propostas, além de 

não divulgadas, nem mesmo foram submetidas à discussão junto à comunidade (SÃO 

PAULO, 2013). 

Na mesma direção, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou a Lei Municipal n. 

5.155, de 09 de agosto de 2011, que dispõe sobre alterações no Plano Diretor Municipal 

(PDM) do Município de Vila Velha, já que o projeto de lei originário  “foi elaborado de forma 

unilateral pelo chefe do Poder Executivo Municipal, sem que houvesse qualquer forma de 

consulta popular, seja por meio de audiência pública, pesquisa, ou qualquer outro meio, 

contrariando a disposição constitucional” (ESPÍRITO SANTO, 2012). 

A não realização das audiências públicas implica em vício formal no processo legislativo, 

uma vez que representa afronta aos princípios constitucionais democráticos da participação 

popular, da democracia direta e da soberania popular. Na realidade, a obrigatoriedade da 

audiência pública para efetivação do processo legislativo torna a sua realização condição de 

validade da edição de leis e demais atos normativos (INSTITUTO PÓLIS, 2002, p. 210).   

Da mesma forma, a realização defeituosa pode maculá-la. A audiência pública desempenha 

dupla atribuição. De um lado, permite ao Poder Público oferecer informações, 

esclarecimentos, dados e documentos relativos ao assunto que será debatido. Por outro, 

assegura aos “cidadãos manifestarem suas opiniões, apresentarem propostas, apontarem 

soluções e alternativas, possibilitando o conhecimento pela administração pública das 
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opiniões e visões dos cidadãos sobre o assunto que será objeto de deliberação” 

(INSTITUTO PÓLIS, 2002, p. 211).  

A participação efetiva e real está condicionada ao atendimento do direito à informação, uma 

vez que os participantes devem tomar decisões conscientes e esclarecidas, situação 

possível quando há informações sistematizadas, claras e acessíveis. Daí se afirmar que a 

imposição de que essa participação seja ampla, estando aberta a todos a possibilidade de 

se fazer ouvir, traz mais um desafio. Observa SANTOS (2013) que existe uma desigualdade 

até de acesso à informação, uma vez que estar na periferia significa um distanciamento das 

fontes e dos agentes do poder. E, ainda, o afastamento dos centros de poder dificulta que 

essas pessoas sejam ouvidas. 

Deve-se estar atento ao fato de que, caso a efetiva participação seja impedida, a audiência 

pública não cumpre seu objetivo. Exemplificadamente, isso pode acontecer quando inexiste 

divulgação prévia da sua ocorrência, quando ocorre em local inacessível ou se os 

participantes são impedidos de se manifestar.  

A pretensão desse trabalho foi defender que a audiência pública pode se caracterizar como 

espaço aberto no qual a população tenha contato direto com o Poder Público, onde possa 

externar as necessidades, as expectativas, os anseios, os problemas vivenciados e, ao 

mesmo tempo, apresentar possíveis soluções e caminhos para a construção de uma cidade 

mais justa e igualitária para todos. Contudo, os processos participativos não devem ser 

vistos de maneira muito idealizada ou romântica, uma vez que neles, por razões diversas, 

essa real participação popular pode não acontecer. 

Essa afirmativa pode ser corroborada, por exemplo, pela ideia defendida por VAINER (2011) 

no sentido de que os processos decisórios, inclusive aqueles relativos ao planejamento da 

cidade, estão subordinados a uma estratégia de poder. Na concepção do autor, a 

produtividade e competitividade da cidade, fatores que contribuem para o seu crescimento, 

firmam-se como interesses legítimos a serem buscados e almejados por todos. Assim 

sendo, a cidade fica submissa às vontades dos diferentes grupos de interesse empresarial, 

caracterizando, assim, a intitulada democracia direta do capital. 

Afirma o autor que a inviabilização dos processos decisórios converte-se em regra, seja pela 

desqualificação da política, seja pela desconstituição de fato das formas “normais” de 

representação de interesses. Prossegue sustentando que  “não se sabe onde, como, quem 

e quando se tomam as decisões – certamente não nas instâncias formais em que elas 

deveriam ocorrer nos marcos republicanos” (VAINER, 2011, p. 11). 

A fragilidade da participação popular na elaboração do plano diretor também pode decorrer 

de outros fatores, por exemplo, a complexidade envolvida no planejamento, que exige 

investimento humano e financeiro, ausência ou pouca vontade política dos gestores em 

promover essa participação e, notadamente, a inércia política da população. 
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Nesse sentido, em seu trabalho de análise do plano diretor estratégico de São Paulo, 

VILLAÇA (2005, p. 22) afirma que “o interesse público despertado por esse plano foi 

mínimo, embora ele tenha sido objeto de inúmeras exposições promovidas pela Secretaria 

Municipal do Planejamento, exposições essas que tiveram um caráter eminentemente 

técnico”. Mais adiante constata que a segregação sócioespacial presente no Município de 

São Paulo é elemento forte para que se compreenda o limitadíssimo efeito que o Plano 

Diretor Estratégico e os Planos Regionais “têm sobre as condições de vida da maioria da 

população da cidade, como também a falta de envolvimento dessa maioria nos debates e 

audiências públicas havidos em torno dos Planos Regionais” (VILLAÇA, 2005, p. 29). 

Em suas conclusões, especificamente no tópico “A ilusão da participação popular” levantou 

a suspeita de “que os debates públicos, em grande parte, vem sendo usados pela minoria 

dominante – especialmente pelos setores econômicos” (VILLAÇA, 2005, p. 50), concluindo 

mais à frente que “evidentemente num país desigual como o Brasil, com uma abismal 

diferença de poder político entre as classes sociais, conseguir uma participação popular 

democrática – que pressuporia um mínimo de igualdade – é difícil”. 

No mesmo sentido, BARBOSA E SOUZA (2013, p. 12), ao avaliar os resultados de sua 

pesquisa desenvolvida para verificar a participação popular e mesmo o conhecimento dos 

moradores a respeito do Plano Diretor do Município de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 

atestou “o baixo envolvimento da população com a construção do referido plano, bem como 

um notório desconhecimento acerca do seu significado”. Na oportunidade, ressaltou a 

necessidade de incentivar a participação, bem como aprimorar os mecanismos já existentes 

voltados à sua promoção.  

Apesar de todas as dificuldades que podem se apresentar, como se constata desses 

estudos empíricos mencionados, uma outra cidade deve ser buscada com amparo na 

participação de seus cidadãos. Dá-se voz aos munícipes, porque, além de serem o povo de 

onde emana o poder, são os diretamente atingidos por qualquer decisão relativa àquela 

realidade que se pretende alterar.   

4. CONCLUSÕES 

Não se desconhece que as cidades brasileiras precisam sofrer alterações significativas para 

que os cidadãos de hoje e do futuro possam usufruir de uma vida digna num ambiente 

urbano equilibrado, saudável e igualitário. Em busca disso, esse trabalho pretendeu 

defender que a gestão democrática das cidades é um passo importante, embora ainda 

esteja longe de alcançar pleno êxito. Nesse ponto, vale destacar que VAINER (2003), 

mesmo reconhecendo que os cidadãos possam contribuir para a construção da cidade em 

que habitam, acreditando na possibilidade de que a utopia democrática prevaleça, 

exemplificando sua afirmativa com os orçamentos participativos e as experiências das 
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cidades de Belém e Porto Alegre, diz que hoje ainda predomina a utopia da cidade empresa, 

no sentido de que as decisões de planejamento privilegiam os interesses daqueles 

detentores do capital. 

Da mesma forma, VILLAÇA (2005, p. 52) destaca que os debates e as audiências públicas 

relativas ao Plano Diretor e aos Planos Regionais de São Paulo representam um avanço 

democrático. Contudo, esse progresso “restrito a uma parcela tão pequena da população e 

a uma parcela tão restrita da cidade, que a conclusão inevitável é que eles estão ainda 

muito longe de serem democráticos, já que não conseguiram atrair o interesse da maioria”. 

A justa e igualitária ordenação urbana é uma construção árdua, mas que pode ser facilitada 

e impulsionada pela interlocução efetiva entre população e Poder Público. O planejamento 

urbano deve ser fruto de uma ação política conjunta entre os diversos atores sociais que 

compartilham a vida da cidade. Essa comunicação direta torna o Poder Público permeável 

aos interesses, anseios e problemas vividos e sentidos pelos cidadãos, ao mesmo tempo 

em que permite que estes se integrem ao processo decisório, garantindo-lhe transparência e 

facilitando tanto a fiscalização, quanto o cumprimento mais efetivo das normas.  

A elaboração do plano diretor e suas modificações devem refletir as expectativas e as 

necessidades dos munícipes, que apenas poderão exteriorizá-los mediante uso dos 

mecanismos de efetivação da democracia deliberativa, dentre eles a audiência pública. 

Nesse sentido, o desafio é estimular o engajamento da população nesses procedimentos.  
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