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DAS SALAS DE AUDIÊNCIA ÀS RUAS: PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM 2013  

Camila Barretto Maia 

 

RESUMO 

Nas últimas décadas, os estudos sobre participação social no Brasil foram 

progressivamente centrando-se no caráter institucional e na cristalização como 

obrigação legal dos arranjos e espaços participativos. No entanto, transformações 

recentes no modo de relacionamento entre Estado e sociedade no país sugerem a 

necessidade de atualização desta literatura. Este artigo busca traçar paralelismos entre a 

realização, em 2013 em São Paulo, do processo participativo para a elaboração do Plano 

Diretor Estratégico do município, que envolveu dezenas de encontros e milhares de 

pessoas, e as manifestações públicas promovidas no mesmo ano, que chegaram a 

mobilizar centenas de milhares de pessoas nas ruas, exercendo forte influência sobre a 

opinião pública e incidindo sobre a agenda governamental. Pretende, assim, provocar 

uma reflexão sobre a necessidade de se passar a avaliar os resultados dos processos 

participativos à luz da aparente reemergência, no Brasil, dos protestos e outras formas 

de ação coletiva não institucional como verdadeiras estratégias de participação da 

sociedade nos assuntos públicos.  

Palavras-chave: participação social, Plano Diretor, manifestações públicas, protestos, 

junho de 2013 
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INTRODUÇÃO 

A literatura sobre participação social no Brasil passou por diferentes estágios ao longo 

das últimas décadas. Uma das principais características do desenvolvimento deste 

campo de estudo no país foi o seu entrelaçamento com o processo prático de expansão e 

institucionalização dos espaços de participação.  

Nos últimos 30 anos, estes estudos foram especialmente marcados pela consolidação 

como parte da estrutura do Estado e obrigação legal dos arranjos participativos em torno 

da elaboração das políticas públicas no Brasil, processo que ganhou seu principal 

impulso com a adopção da Constituição Federal de 1988 e se fortaleceu a partir de 

2003, durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva. O foco no funcionamento 

prático destes espaços passou a caracterizar a literatura nacional sobre o tema. Temas 

como composição e representatividade, os métodos de decisão e deliberação, as 

interações entre os atores que os compõem e a relação com o contexto político-

institucional em que se inserem pautaram os trabalhos realizados sobre o assunto.  

Do ponto de vista da gestão pública, uma das lacunas mais importantes da literatura 

sobre participação no Brasil é a falta de critérios objetivos para avaliar os resultados 

destes arranjos. Desenvolvi, em conjunto com o meu colega Theo Araujo para a 

conclusão do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da FGV, o trabalho 

intitulado “Que impacto esperar da participação nas políticas públicas? Proposta de um 

conjunto de critérios para avaliar o processo participativo do Plano Diretor de São 

Paulo”. A partir de uma pesquisa qualitativa sobre o processo realizado em 2013 pela 

Prefeitura de São Paulo para a elaboração do Plano Diretor Estratégico do município, 

propusemos uma série de critérios de avaliação e os aplicamos a este caso concreto.  

Do ponto de vista mais amplo do estudo das relações entre Estado e sociedade no país, 

no entanto, outras questões parecem se impor ao campo de estudos sobre participação 

social no sentido de atualizá-los em relação ao que parecem ser importantes 

transformações ocorridas no Brasil, sobretudo desde 2013. Neste ano, exatamente 

enquanto se desenvolvia o processo participativo do Plano Diretor – principal 

instrumento municipal de regulação da política urbana – as ruas da cidade de São Paulo 

e de numerosas outras cidades do país foram tomadas por uma onda de manifestações 

públicas que se originou, justamente, com uma pauta de política urbana: a reivindicação 

do direito ao transporte público acessível e de qualidade. No mês de junho de 2013, 

enquanto grupos de pessoas participavam em oficinas sobre temas como mobilidade 
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urbana no Plano Diretor, outros, possivelmente com perfil diferente, ocupavam as ruas 

para reivindicar mudanças nas políticas de mobilidade.  

Chegando a envolver por volta de 12 milhões de pessoas e com apoio de três quartos da 

população nacional (IBOPE, 2013; CNM, 2013) os protestos de junho de 2013 

surpreenderam autoridades políticas, acadêmicos e ativistas. Em um país com tradição 

relativamente baixa de mobilização nas ruas, o último episódio de dimensões 

semelhantes havia sido o das manifestações pelo impeachment do presidente Fernando 

Collor de Mello em 1992 (RIAL, 2013). Viam-se aspectos inovadores em vários 

sentidos, como a alta e rápida adesão aos atos e a sua forma relativamente espontânea e 

pouco institucionalizada, ou a presença de questões até então pouco mobilizadoras 

como a tarifa do transporte. 

Para alguns observadores, estes eventos encontram explicações em um fenômeno 

contemporâneo global, presente em outras regiões nos movimentos Occupy e dos 

“indignados”, nos Estados Unidos e na Europa, ou nos protestos na Turquia no mesmo 

ano de 2013. Entre outras características, verificaram-se nestes casos o papel secundário 

de atores mais tradicionais, como os movimentos sociais surgidos nas décadas de 80 e 

90, as ONGs e os partidos políticos; o uso intensivo das redes sociais como canais de 

comunicação, mobilização, informação e debate; e a centralidade da ocupação do 

espaço público urbano (RIAL, 2013; ROLNIK, 2013a; ROLNIK, 2013b).  

Certos ativistas já identificavam tendências anteriores de maior mobilização social em 

torno de ações de protesto. “Não foi um raio em céu azul”, declarou um dos fundadores 

do Movimento Passe Livre (MPL) em alusão à célebre frase de Karl Marx em O 18 

Brumário de Luis Bonaparte, referindo-se aos quase dez anos de construção e luta desta 

rede. A posição reflete o protagonismo que os ativistas outorgam à própria luta, ou seja, 

sua ênfase à construção ativa e consciente dos acontecimentos. Esta visão não elimina, 

ainda assim, a hipótese sobre a novidade ou intempestividade dos protestos de junho, 

auge de um processo relativamente recente na sociedade brasileira. Entre outras 

tendências novas, o fenômeno reflete uma nova centralidade da ação não-institucional 

como método e estratégia de participação ou incidência nos assuntos de interesse 

público (POMAR, 2013; TORTURRA, 2013; SOARES, 2013). 

Na medida em que representa uma mudança fundamental na dinâmica de 

relacionamento entre Estado e sociedade no país, entendemos que o ano de 2013 

constitui um marco a partir do qual faz-se necessária e premente uma releitura sobre os 



6 
 

limites e possibilidades dos arranjos participativos institucionais como canal de 

aproximação entre governantes e governados. Este artigo pretende, depois de revisar 

alguns aspectos da literatura sobre participação no Brasil, traçar paralelos e identificar 

superposições e contrastes entre o desenvolvimento do processo participativo formal 

realizado em 2013 para a elaboração do Plano Diretor e os protestos ocorridos neste 

mesmo ano em São Paulo.  

1. A literatura sobre participação social no Brasil 

A criação de conselhos como instâncias de participação na gestão pública brasileira 

remonta aos anos 1930. Estes espaços, que tinham inicialmente inspiração 

corporativista, atrelaram-se no período de 1946 a 1964 à ideia de emancipação popular 

vinculada à “estratégia basista” da esquerda. A participação era então vista como uma 

possibilidade de ampliar a agência das camadas populares e, consequentemente, de 

promover pautas redistributivas, de acesso a serviços públicos e de efetivação de 

direitos (LAVALLE, 2011b).  

Durante o período da redemocratização fortaleceram-se movimentos de reivindicação e 

protesto que deram protagonismo a novos atores no plano da participação, desafiando o 

velho populismo varguista e o autoritarismo da ditadura militar. Tratava-se de 

movimentos “capazes de ampliar e renovar não apenas o conteúdo das demandas 

populares, mas também as formas de participação política", rompendo com os partidos 

políticos existentes e com as lideranças políticas tradicionais (MARTES E ARAUJO, 

2016).  

Esse processo de mobilização foi coroado pela promulgação da Constituição Federal de 

1988. Conjuntamente à ideia da descentralização e à ênfase no poder local, que 

encontrou sua maior expressão na caracterização dos municípios como entes da 

federação, o texto cristalizou a ideia, que havia ganhado força durante os anos 80, de 

conferir a conselhos da sociedade civil a participação nas decisões sobre políticas 

públicas, em especial as políticas sociais. Neste contexto histórico, a noção da 

participação “cidadã”, baseada em visões mais próximas aos valores liberais-

democráticos ou pluralistas, veio a somar-se ao ideário de “participação popular” 

proveniente dos anos 40 a 60. Nesse mesmo contexto, e ao longo dos anos 90, as ONG 

emergiram como atores sociais não necessariamente vinculados às pautas redistributivas 

(LAVALLE, 2011b). 
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O fato é que, durante muito tempo, prevaleceu no país um tipo de literatura otimista e 

mesmo apologética a respeito do papel destes espaços. Influenciada pela crítica ao 

déficit de inclusão social, a produção acadêmica posterior à adoção da Constituição de 

1988 e sobretudo a partir de 2003, quando novo ímpeto foi dado à abertura desses 

espaços, presumia o caráter popular dos conselhos, o seu vínculo orgânico com os 

movimentos sociais e a sua capacidade de controlar e pautar a ação estatal, 

aproximando-a das necessidades da população. Esteve marcada, assim, por uma forte 

carga normativa, que os considerava a encarnação dos ideais democráticos de inclusão e 

autodeterminação (MARTES e ARAUJO; LAVALLE, 2011b). 

A multiplicação e consolidação no Brasil, nas últimas três décadas, de instâncias e 

processos participativos trouxe uma nova característica aos estudos sobre participação. 

Aos orçamentos participativos em nível municipal, somaram-se os conselhos e 

conferências, nos três níveis da federação, vinculados a áreas específicas de políticas 

públicas – como saúde, educação, assistência social – e a grupos específicos – como 

mulheres, afrodescendentes, crianças e adolescentes. Nos anos 2000, uma nova onda de 

participação se organizou em torno de processos de planejamento de médio e longo 

prazo, em particular, da elaboração de Planos Diretores municipais, em cumprimento às 

disposições do Estatuto da Cidade. Seja como for, ao longo das últimas décadas a 

participação “tornou-se parte da linguagem jurídica do Estado e atingiu patamares de 

institucionalização ímpares não só na história do país, mas em outras democracias” 

(LAVALLE, 2011a, p. 13). 

A existência de espaços e processos de participação funcionando, em alguns casos, há 

mais de dez anos deu origem a pesquisas que partiam dos processos em curso, para 

então extrair implicações gerais no plano da teoria. Um novo conjunto de problemas era 

colocado a partir da consolidação e da capilaridade territorial de arranjos participativos 

diversos, e da magnitude de atores sociais envolvidos nesses espaços (LAVALLE, 

2011a). Alguns destes estudos partiam de uma visão racionalista das disputas políticas, 

com foco na estratégia e mobilização de recursos dos atores. Destacavam o processo de 

aprendizagem derivado da realização de múltiplas rodadas de negociação em espaços 

com regras estáveis de funcionamento. Sob esta perspectiva borravam-se as diferenças 

entre governo, partidos e Sociedade Civil, tomados como players de um mesmo jogo 

(TATAGIBA, 2011; LAVALLE, 2011a). 
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Outra das principais características dos estudos recentes sobre participação no Brasil é o 

deslocamento da análise dos desenhos institucionais e da dinâmica política interna 

desses espaços para “a forma como eles se conectam com os seus contextos mais 

amplos e os significados que adquirem a partir desses contextos externos”
1
. As 

dinâmicas participativas não ocorrem no vazio, mas obedecem a repertórios políticos e 

tramas relacionais pré-existentes. Baseiam-se em vínculos e lealdades entre grupos da 

sociedade civil, militantes partidários e agentes públicos constituídos no contexto mais 

amplo do processo democrático (TATAGIBA, 2011). 

Estes trabalhos partem ainda da premissa de que os espaços participativos 

institucionalizados, onde há um número limitado de integrantes e determinadas pessoas 

são escolhidas para ocupar um assento – como é o caso dos conselhos e das 

conferências – se aproximam menos do ideal de participação direta do que de formas de 

representação extraparlamentar. Assim, a compreensão dos espaços participativos deve 

envolver os conceitos e problemas clássicos da democracia representativa (LAVALLE, 

2011a; TATAGIBA, 2011; LOUREIRO, 2009). 

Feita esta breve revisão da literatura, nos alinhamos com as perspectivas propostas por 

Tatagiba e  Loureiro, sugerindo que o estudo dos arranjos e espaços participativos em 

consonância o seu contexto poderia dar um passo ainda maior na medida em que sejam 

compreendidas como parte deste contexto dinâmicas que extrapolam o próprio sistema 

político institucional. Em particular, destaca-se a relevância da compreensão da relação 

entre participação social e movimentos sociais, entendidos como uma forma não-

institucional de ação coletiva desenvolvida no plano da sociedade, de maneira autônoma 

em relação ao Estado.   

De forma paradoxal, os “movimentos sociais”, tendo contribuído para a criação dos 

espaços formais de participação nas décadas de 80, 90 e primeira década dos anos 2000, 

passaram a disputar neles os seus interesses e projetos, em uma aposta de luta “por 

dentro do Estado” que os transformou, na medida em que  

modificaram suas formas de atuação, construíram novas demandas, 

buscaram qualificação, alteraram suas relações com a base, forjaram 

novos padrões de liderança, intensificaram o diálogo e os trânsitos 

com o campo político-institucional (TATAGIBA e BLIKSTAD, 2011, 

p. 184). 

                                                           
1
 TATAGIBA e BLIKSTAD, 2011, p. 180 
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Argumenta-se que ao passar por este processo de institucionalização “de mão dupla”, 

que abarca tanto a conformação de uma estrutura organizacional, quanto a mudança das 

estratégias de atuação, aqueles movimentos dos anos 80, dos quais os movimentos de 

moradia e o Movimento Sem Terra são exemplos clássicos, já não poderiam ser 

corretamente chamadas Movimentos Sociais (MS), entendidos como uma forma de ação 

coletiva horizontal, em rede e não institucional.  

Trabalhos contemporâneos apontam para a necessidade de se estudar a expansão e 

consolidação dos conselhos, conferências e processos participativos à luz da eclosão de 

importantes ciclos de mobilização e manifestações públicas no Brasil a partir de 2013. 

Destacam o aparente paradoxo representado pelo fato de que, no auge do processo de 

institucionalização dos espaços participativos – surgidos a partir da ideia-força de 

incorporar a sociedade civil na gestão pública e de aproximar as políticas públicas das 

demandas da população – o país tenha assistido à reemergência de manifestações de 

protesto que, entre outras coisas, questionam a qualidade e o sentido dessas políticas 

(MARTES e ARAUJO, 2016).  

 

2. Junho de 2013 e a política urbana em São Paulo: o processo participativo 

do Plano Diretor e os protestos do Movimento Passe Livre 

Durante os meses de abril a setembro de 2013, desenvolveu-se na cidade de São Paulo 

um processo participativo para a elaboração do Plano Diretor Estratégico, instrumento 

de planejamento urbano de longo prazo que busca regular e orientar questões como a 

provisão de moradia, a distribuição de serviços, a qualificação ambiental e urbana e a 

mobilidade na cidade. Neste mesmo ano, em junho, teve início em São Paulo um ciclo 

de mobilizações contra o aumento das tarifas de transporte público, impulsionado pelo 

Movimento Passe Livre, que defende o direito à mobilidade urbana como direito 

fundamental, que culminou na maior onda de manifestações públicas que o Brasil viu 

desde o início dos anos 90.  

2.1. O processo participativo do Plano Diretor 

A literatura sobre participação social costuma abordar os processos para a elaboração 

dos Planos Diretores como parte de uma terceira onda de arranjos participativos, que se 

seguiu a uma primeira onda, dos orçamentos participativos, e uma segunda onda que 

envolveu a expansão dos conselhos e conferências de políticas públicas. A participação 
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na construção do principal instrumento de planejamento urbano foi formalizada como 

obrigação legal a partir da aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001. No caso da 

cidade de São Paulo, estes processos têm uma história ainda mais longa, tendo sido o 

primeiro deles realizado na gestão de Luiza Erundina (1989-1992), antecipando a 

aplicação dos dispositivos que comporiam o Estatuto da Cidade (VILLAÇA, 2005).  

A cristalização, no ordenamento jurídico, da elaboração de Planos Diretores 

participativos se origina nas demandas históricas da chamada “luta pela reforma 

urbana”. Diante do forte processo de crescimento urbano no Brasil entre 1950 e 1980, 

os movimentos sociais que se reúnem em torno desta pauta podem ser rastreados pelo 

menos até 1963, quando se constituiu no Brasil o Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana. Interrompido pelo golpe militar de 1964, eles ressurgiriam com força a partir 

do início dos anos 80, vinculados à emergência de movimentos populares de luta pela 

moradia progressivamente organizados em redes cada vez mais abrangentes. A Frente 

Nacional Pela Reforma Urbana e, posteriormente, o Fórum Nacional de Reforma 

Urbana (FNRU) se originaram da articulação entre os movimentos de moradia e ONG, 

representantes de setores profissionais e acadêmicos e técnicos do poder público 

(CYMBALISTA e MOREIRA, 2006; AVRITZER, 2010). 

O movimento defendia que a política urbana estivesse pautada por alguns princípios 

fundamentais. Entre eles se encontrava, em primeiro lugar, o compromisso do Estado de 

articular uma política habitacional abrangente e inclusiva, que promovesse o acesso à 

moradia e à cidade como direito de todos, priorizando as camadas populares. A 

introdução de novos instrumentos de política fundiária
2
, por sua vez, objetivava garantir 

a função social da propriedade por maio da regulação pública do uso do solo urbano, 

tornando mais justa a distribuição dos custos e benefícios da urbanização. Por fim, a 

própria ideia de “gestão democrática” da cidade buscava ampliar o espaço do exercício 

da cidadania, aumentando a eficácia/eficiência da ação governamental e contribuindo 

para a inclusão política de classes historicamente excluídas (RIBEIRO, 2003; 

AVRITZER, 2010).  

As demandas históricas por participação no Plano Diretor e a sua regulação em 2001 se 

conectam a uma visão específica sobre o papel deste instrumento normativo. Concebido 

no texto constitucional como a norma incumbida de determinar, para cada comunidade 

                                                           
2
 Solo criado, o imposto progressivo sobre a propriedade, o usucapião especial urbano e a preempção são 

alguns destes instrumentos fiscais e administrativos. 
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local, o conteúdo específico do conceito de função social da cidade e da propriedade, o 

Plano Diretor teria o poder de definir em que medida e de que forma poderia o interesse 

público coletivo impor limitações ao direito de propriedade. Nesse sentido, superando a 

concepção técnica predominante nos instrumentos de planejamento urbano até os anos 

70, os Planos Diretores regulados pelo Estatuto da Cidade passaram a ser vistos como 

instrumentos de regulação dos conflitos que permeiam a questão urbana. Em síntese, 

nas palavras de Raquel Rolnik, 

“mais do que um documento técnico, normalmente hermético ou 

genérico, distante dos conflitos reais que caracterizam a cidade, o 

Plano passa a ser um espaço de debate dos cidadãos e de definição de 

opções, conscientes e negociadas, por uma estratégia de intervenção 

no território” (ROLNIK, 2001, p. 7). 

É nesse contexto que o governo municipal de São Paulo anuncia, já a partir do 

Programa de Governo da administração Haddad, a sua intenção de realizar um processo 

participativo para a adoção de um novo Plano Diretor Estratégico. O Plano vigente, 

adotado em 2002, deveria ser objeto da revisão periódica de dez anos estabelecida pela 

legislação federal, que se encontrava atrasada e vinha sendo reivindicada por diversos 

atores sociais.  

O processo levado a cabo pela Prefeitura foi um dos mais amplos já feitos, envolvendo 

56 encontros, uma plataforma virtual e a participação de milhares de pessoas.  

Quadro 01 – Etapas do processo participativo do PDE 

Etapa Eventos Participantes 

Etapa 1 - Revisão do PDE 2002 (abril/maio de 2013)  12          2.080  

Etapa 2 - Formulação de Propostas (junho/julho) 31          5.786  

Etapa 4 – Devolutiva (agosto de 2013) 12          1.203  

6ª Conferência da Cidade (31 de maio/1o de junho) 1          9.636  

Total 56 18.705 

       Fonte: ARAUJO e MAIA, 2016 (no prelo) 

 

Entre os objetivos gerais atribuídos ao Plano, destacava-se, no Programa de Governo, o 

de “reduzir a necessidade de deslocamento, aproximando emprego e moradia” por meio 

de uma reestruturação da lógica de crescimento do município, induzindo atividades 
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geradoras de empregos na periferia ao mesmo tempo em que se estimula o uso 

residencial e o adensamento populacional nas áreas mais consolidadas, diretamente 

vinculado à questão da mobilidade (HADDAD 2012).  

A primeira etapa do processo participativo buscou realizar um diagnóstico sobre a 

situação do desenvolvimento urbano da cidade. Esta etapa incluiu uma série de 

encontros temáticos, um deles exclusivamente sobre o tema da mobilidade, realizada no 

dia 7 de maio de 2013. O encontro começou com apresentações dos eixos a partir dos 

quais o poder público avaliava a situação da cidade e a efetividade do Plano Diretor de 

2002. Fernando de Mello Franco, Secretário de Desenvolvimento Urbano resume o 

problema: 

“Se há um consenso na cidade é que a mobilidade urbana é um 

desastre, ainda que em formas diferentes, mas é um desastre para todo 

mundo. E a gente passa a poder de fato introduzir mudanças 

significativas com a revisão do Plano. Se há algo que precisa de fato 

receber transformações muito profundas é a questão da mobilidade na 

cidade de são Paulo” (PMSP-SMDU, 2013).  

Tanto Mello Franco, quanto Kazuo Nakano, chefe do Departamento de Urbanismo da 

SMDU, voltam a destacar na oportunidade a ideia da aproximação da moradia e 

emprego. O Secretário, no entanto, reconheceu que o problema iria além disso, porque a 

mobilidade seria um valor em si, não apenas um meio de ir de casa até o trabalho, mas 

uma garantia da possibilidade de usufruir da pluralidade de espaços, bens e serviços que 

a cidade oferece, inclusive para o lazer (PMSP-SMDU, 2013).  

Neste encontro, predominaram as intervenções relacionadas à segurança no trânsito, à 

criação de estímulos para a diminuição do uso do transporte motorizado individual e, 

sobretudo, à criação de condições de segurança e de incentivos para o uso da bicicleta 

como meio de transporte. Destacou-se, no entanto, a homogeneidade dos participantes, 

com a quase ausência de usuários de transporte coletivo moradores de zonas periféricas. 

De forma sintomática, a primeira intervenção por parte dos representantes da sociedade 

civil, feita por um morador do bairro da Bela Vista, região central da cidade, se iniciou 

da seguinte maneira: 

“Eu queria primeiro fazer uma consideração: eu acho que 

infelizmente, as pessoas mais interessadas nesse tema, que como o 

Kazuo colocou são aquelas que passam horas e horas no transporte 
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público, não podem estar presentes” (LUIZ EDUARDO - PMSP-

SMDU, 2013).  

De forma mais pontual, alguns participantes mencionam o fato de o transporte público 

ser caro e, sobretudo, ruim. Um deles aborda a questão de uma perspectiva diferente da 

lógica da aproximação da moradia das vias com transporte coletivo trazida pelo poder 

público: 

“Eu acredito que a grande maioria das pessoas aqui presentes pensa 

que a solução para a mobilidade é o investimento massivo em 

transporte público de qualidade (...). E nós queremos também, quando 

a gente fala em transporte público, é transporte controlado pelo setor 

público, e não pelo cartel de empresas de ônibus ou por 

concessionárias privadas que não têm nenhum interesse no bem-estar 

dos usuários, somente no lucro” (JORGE EDUARDO, Preserva SP – 

PMSP-SMDU, 2013). 

A questão dos investimentos, e a sua vinculação a discussões de caráter orçamentário, 

foi também apontada por um participante que destacava a necessidade de construção de 

infraestrutura de ciclovias. Nesse sentido, Kazuo Nakano respondeu, ao final das 

intervenções, reconhecendo que um importante limite do Plano Diretor, e do 

planejamento em geral no Brasil, era a desvinculação do orçamento, ou seja, “planejar 

sem planejar o dinheiro”. Nesse sentido, sugere que o Plano Diretor aprofunde a 

identificação de ações prioritárias, e que depois dispositivos como o PPA e a LOA 

explicitem as rubricas de onde sairão os recursos para o cumprimento dessas ações 

(PMSP-SMDU, 2013).  

A partir dos encontros da primeira etapa, doze objetivos foram sistematizados, e um 

novo item sobre mobilidade incorporou-se à lista: “melhorar a qualidade do transporte 

coletivo público e as condições para ciclistas e pedestres, reduzindo 

congestionamentos” (SÃO PAULO, 2013b). 

Ocorrida durante os meses de junho e julho de 2013, a segunda etapa do processo 

participativo esteve orientada ao levantamento de propostas e contribuições para o novo 

Plano Diretor de São Paulo. Junto à 6ª Conferência da Cidade, foi a que teve maior 

volume de participação, combinada com um alto nível de capilaridade territorial devido 

à realização de reuniões em cada subprefeitura do município.  
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Quadro 02 – Participantes Etapa 2 por subprefeitura 

Data / Subprefeituras Participantes 

08 de junho de 2013 504 

Jaçanã/Tremembé 170 

Santana/Tucuruvi 142 

V. Maria/V. Guilherme 192 

15 de junho de 2013 1067 

Casa Verde 175 

Freguesia do Ó 244 

Perus 322 

Pirituba 326 

22 de junho de 2013 530 

Cid. Ademar/Alvarenga 106 

Jabaquara 99 

Santo Amaro 187 

Vila Mariana 138 

29 de junho de 2013 711 

Campo Limpo 179 

Capela do Socorro 147 

M'Boi Mirim 202 

Parelheiros 183 

06 de julho de 2013 809 

Aricanduva 81 

Ipiranga 531 

Vila Prudente/Sapopemba 197 

13 de julho de 2013 713 

Cidade Tiradentes 152 

Guaianases 137 

Itaquera 182 

São Mateus 242 

20 de julho de 2013 800 

Ermelino Matarazzo 305 

Itaim Paulista 207 

Penha 100 

São Miguel 188 

27 de julho de 2013 652 

Butantã 149 

Lapa 202 

Pinheiros 132 

Sé 169 

Total Geral 5.786 

Fonte: ARAUJO e MAIA, 2016 (no prelo) 

 

Embora os encontros presenciais da 2ª Etapa não tenham sido divididos por tema, a 

Prefeitura, ao consolidar as propostas realizadas, efetuou uma categorização temática 

em que a questão da mobilidade urbana aparece em segundo lugar em número de 

propostas, com 14,6% (466 propostas), logo atrás das propostas de ampliação e melhor 
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distribuição da oferta de empregos. Neste documento-síntese da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, traduz-se o eixo sobre mobilidade como “Melhorar a qualidade do 

transporte coletivo público e as condições para ciclistas e pedestres, reduzindo 

congestionamentos” – nota-se a ausência de qualquer menção ao custo do transporte 

para os passageiros. Em terceiro lugar, com um total de 242 propostas, ficou a 

aproximação de moradia e emprego com o adensamento dos eixos de transporte 

público. Além das reuniões presenciais, foram recebidas 1.826 propostas por meio do 

canal virtual, a plataforma Gestão Urbana. A análise do CEP dos cadastros feitos na 

plataforma mostra que a grande maioria delas foi feita por moradores das zonas centrais 

e mais ricas da cidade (SÃO PAULO, 2013b).  

2.2. Os protestos nas ruas contra o aumento da tarifa 

Por outro lado, também no mês de junho de 2013, uma série de protestos contra o 

aumento das passagens de metrô e ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,20 tomou as ruas de São 

Paulo. No começo do mês, o Movimento Passe Livre (MPL) de São Paulo começou a 

convocar, através das redes sociais, uma série de protestos em um curto lapso de tempo 

com o objetivo de pressionar os governos municipal e estadual a revogar o aumento de 

vinte centavos nas tarifas de ônibus e metrô.  

O MPL é uma rede de agrupações municipais que começou a se articular em 2005, no 

Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Integrado majoritariamente por jovens de classe 

média, defende o transporte público gratuito para todos (a “Tarifa Zero”), entendendo a 

mobilidade urbana como um direito. No dia 13 de junho, em artigo intitulado “Por que 

estamos nas ruas”, publicado na seção Tendências e Debates do jornal Folha de S. 

Paulo, o Movimento Passe livre explica a razão dos protestos: 

“Calcula-se que são 37 milhões de brasileiros excluídos do sistema de 

transporte por não ter como pagar. Esse número, já defasado, não 

surgiu do nada: de 20 em 20 centavos, o transporte se tornou, de 

acordo com o IBGE, o terceiro maior gasto da família brasileira, 

retirando da população o direito de se locomover” (JUDESNAIDER, 

2013 pág. 88) 

Outro documento, uma carta dirigida no final do mês de junho à Presidente Dilma 

Rousseff, o movimento aprofunda a compreensão de que o preço do transporte afeta a 
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possibilidade de garantia da mobilidade urbana a todos e impede o acesso universal aos 

espaços e serviços da cidade: 

“Questionar os aumentos é questionar a própria lógica da política 

tarifária, que submete o transporte ao lucro dos empresários, e não às 

necessidades da população. Pagar pela circulação na cidade significa 

tratar a mobilidade não como direito, mas como mercadoria. Isso 

coloca todos os outros direitos em xeque: ir até a escola, até o 

hospital, até o parque passa a ter um preço que nem todos podem 

pagar. O transporte fica limitado ao ir e vir do trabalho, fechando as 

portas da cidade para seus moradores. É para abri-las que defendemos 

a tarifa zero” (MPL, 2013). 

De 6 a 11 de junho, o MPL realizou três protestos que tiveram adesão relativamente 

baixa. A repressão policial marcou todos eles, o prefeito e o governador se 

pronunciaram dizendo ser tecnicamente impossível revogar o ajuste. No dia 13 de 

junho, no entanto, com forte presença dos meios de comunicação, o quarto ato 

convocado pelo grupo reuniu por volta de 20 mil pessoas e foi intensamente reprimido. 

As imagens da violência policial circularam em grande velocidade e foram divulgadas 

pelos principais jornais. A partir deste dia, viu-se uma mudança na postura dos meios de 

comunicação e da opinião pública que contribuiu para massificar e nacionalizar os 

protestos, ampliando também a sua pauta (JUDESNAIDER, 2013).  

Quadro 03 – Atos contra o aumento da tarifa em SP, junho de 2013  

DATA ATO Organizador Lugar Participantes 
6 de 
junho   

Primeiro Grande 
Ato contra o 
aumento da 
tarifa 

MPL Teatro Municipal - Prefeitura 2 mil [dados 
Polícia 
Militar]* 

7 de 
junho 
  

Segundo 
Grande Ato 

MPL Largo da Batata – Marginal 
Pinheiros 

5 mil  

11 de 
junho 
 

Terceiro Grande 
Ato 

MPL Av. Paulista – Terminal Parque 
Dom Pedro 

15 mil  

13 de 
junho 
 

Quarto Grande 
Ato 

MPL Teatro Municipal – Av. Paulista 20 mil  

17 de 
junho 
 

Quinto Grande 
Ato 

MPL e outros Largo da Batata – Ponte Estaiada 100 mil 

18 de 
junho 

Sexto Grande 
Ato 

MPL e outros Praça da Sé – Prefeitura  50 mil 
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20 de 
junho
* 

Comemoração 
da revogação do 
ajuste 

MPL e outros Av. Paulista – Consolação / 
Assembleia Legislativa* 

110 mil* 

TOTAL 302 mil 
Fonte: JUDESNAIDER et al, 20 Centavos – A Luta Contra o Aumento  

* Jornal Folha de S. Paulo/ Instituto Datafolha 

 

Conforme vimos ao analisar o teor das reuniões para a elaboração do Plano Diretor, a 

questão do custo do transporte para os passageiros não surgira nessas reuniões como 

pauta central. A análise do conteúdo das reuniões realizadas logo antes da eclosão das 

manifestações, em particular do encontro dedicado a realizar um diagnóstico sobre a 

questão específica da mobilidade urbana, mostra com certa clareza que o congelamento 

das tarifas a R$ 3,00 ou o aumento dos subsídios para a desoneração das tarifas não 

surgiu nem entre as prioridades elencadas pelo poder público, nem -exceto de forma 

muito tangencial- nas colocações e propostas dos representantes da sociedade civil.  

Em verdade, o problema era ainda anterior: conforme o próprio funcionário da 

Prefeitura ressaltou na audiência pública sobre mobilidade, o Plano não tem vinculação 

orçamentária. Desta forma, o máximo que ele chega a fazer é determinar algumas ações 

prioritárias, em termos de investimentos públicos, que depois precisam ser incluídas em 

outros instrumentos de planejamento, como o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária. 

Ainda assim, a questão da qualidade dos transportes, que também depende de 

investimento, surgiu como um dos temas com maior volume de propostas na 2ª Etapa, 

terminada no final de julho de 2013. Não foi o caso do valor das tarifas; embora um 

dispositivo sobre a acessibilidade das tarifas tenha efetivamente integrado a minuta final 

do Projeto de Lei do Plano Diretor no contexto dos dispositivos sobre o Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana
3
, esta questão não esteve presente de forma 

significativa nas discussões sobre a cidade.  

Por fora, no entanto, do processo participativo do PDE, e no mesmo período de tempo 

em que ele se realizava, a pauta passou a ganhar relevância política conforme as 

manifestações cresciam em dimensão, e ganhavam espaço na mídia e apoio da opinião 

                                                           
3
 O Projeto de Lei enviado à Câmara estabeleceu, em seu artigo 192: “A Prefeitura elaborará o Plano 

Municipal de Mobilidade Urbana, de acordo com os prazos e determinações estabelecidas pela legislação 

federal que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, bem como dos objetivos e diretrizes dos 

artigos 190 e 191 desta lei. Parágrafo único. O Plano Municipal de Mobilidade Urbana e uma ação 

prioritária do Sistema de Mobilidade e deverá conter, no mínimo:  (...) V – estratégias tarifárias para 

melhorar as condições de mobilidade da população, em especial de baixa renda” 
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pública. O Prefeito manteve, durante várias semanas, a sua postura sobre a 

impossibilidade de revogar um aumento já fortemente subsidiado, inferior à inflação. 

Nos primeiros convites ao MPL para discutir o assunto, Haddad insistia que não tinha 

de onde tirar os recursos para revogar o aumento e reiterava, sempre que podia, outras 

medidas tomadas pela administração em relação à questão da mobilidade – como a 

expansão das faixas exclusivas de ônibus e o bilhete único mensal. Nesse contexto se 

deu tanto uma reunião bilateral com o Prefeito, no dia 17 de junho, quanto um convite 

ao Movimento para participar de uma reunião extraordinária do Conselho da Cidade
4
, 

realizada no dia seguinte. Na ocasião, a equipe da Prefeitura levou diversas planilhas 

com o objetivo de demonstrar a impossibilidade técnica de revogar o aumento 

(JUDESNAIDER, 2013).  

De forma interessante, os membros do MPL se ativeram firmemente à estratégia da 

pauta única e de se negar a discutir de onde sairiam os recursos para o atendimento da 

demanda, tratando o assunto como político, e não técnico. Repetiam não ser papel dos 

movimentos sociais encontrar soluções, mas sim apontar demandas e exigir a sua 

priorização política; e destacavam ainda o respaldo popular à demanda. Na reunião do 

Conselho da cidade, declararam: 

 “Eu acho que o Prefeito se contradiz quando fala que está querendo 

discutir a questão em termos políticos e não técnicos e vem com a 

gente com um monte de planilha, para falar do custo disso e daquilo 

(...). Se tem dinheiro para construir toda uma infraestrutura para 

receber megaevento, para privilegiar o capital financeiro, para 

privilegiar diversos setores que não o povo, deve haver a mesma 

disposição para revogar o aumento (...). E eu acho que a questão não é 

simplesmente remanejar impostos, não, o que está colocado é que os 

empresários do transporte têm um lucro absurdo com isso. A gente 

tem que tirar o lucro dos empresários [CONSELHEIROS 

APLAUDEM]. É daí que tem que vir a tarifa zero. Porque um direito 

público não deve ser encarado como fonte de lucro para ninguém – 

deve ser encarado como um direito” (JUDESNAIDER, pág. 183).  

                                                           
4
 À diferença dos espaços para a elaboração do Plano Diretor, pautados de forma mais estrita pelos 

conteúdos típicos deste instrumento, o Conselho da Cidade possui uma agenda ampla. Trata-se, por outro 

lado, de um órgão consultivo não previsto por qualquer legislação específica, criado pela gestão Haddad 

com um papel mais geral de assessoramento do Prefeito; pode-se dizer nesse sentido, que os espaços 

previstos para o Plano Diretor, ao contar com respaldo legal, têm maior poder de determinar os rumos da 

política pública – ou ao menos de vetar dispositivos concretos, caso certo grau de consenso em torno da 

questão. 
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Outro integrante do Passe Livre complementa, na mesma reunião: 

“eu poderia falar de todas as nossas recentes discussões, inclusive 

sobre o bilhete único mensal, mas não é por isso que estamos aqui. O 

que assistimos nas últimas semanas é muito mais do que a 

manifestação de um único movimento social (...). A população é a 

favor das manifestações e contra o aumento das passagens (...). 

Revogar o aumento das passagens não é só uma medida de reparação 

do aumento, da exclusão urbana pelo poder público: é também uma 

demonstração de respeito à vontade popular própria de um Estado 

democrático, em que o poder emana do povo” (JUDESNAIDER, pág. 

182-183). 

Uma análise feita por Judesnaider, Lima e Ortellado sobre esta participação do MPL na 

reunião do Conselho da Cidade destaca o fato de que os conselheiros, pessoas com 

formação e experiência para efetivamente levar adiante um debate técnico sobre a 

política de mobilidade, surpreenderam a administração ao apoiar a posição do 

movimento e pedir ao Prefeito que acatasse a sua demanda (JUDESNAIDER et al, pág. 

181-183).  

O MPL conseguira uma adesão tão massiva às manifestações e tamanho impacto na 

opinião pública que ganhara forte apoio político inclusive em círculos muito próximos 

ao Prefeito. No dia seguinte a essa reunião, o Prefeito e o governador anunciaram a 

revogação do aumento.  

   

CONCLUSÃO 

Neste artigo descrevemos dois processos simultâneos de relacionamento entre o poder 

público municipal e a sociedade civil em São Paulo ocorridos no ano paradigmático de 

2013, que trouxe as manifestações públicas como uma forma de ação coletiva central no 

repertório das redes de ativismo em torno de um amplo rol de questões de interesse 

público. De um lado, organizou-se o processo participativo formal para a elaboração do 

principal instrumento de planejamento urbano de longo prazo, o Plano Diretor, em 

cumprimento aos dispositivos do Estatuto da Cidade; de outro, um ciclo de 

manifestações públicas reivindicava a revogação do aumento das tarifas de transporte 

público como parte de uma visão mais ampla sobre a redução das assimetrias no acesso 

aos espaços e serviços e a garantia universal do direito à cidade. 
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Subjaz aos dois processos a questão urbana, fortemente presente nas demandas que 

pautaram as manifestações. Ermínia Maricato, em artigo intitulado “É a questão urbana, 

estúpido!”,  defende que o ciclo de protestos de junho de 2013 teve direta relação, de 

maneira ampla, com a desigualdade refletida e reproduzida pelas cidades. A qualidade 

de vida das pessoas não se define apenas pelo nível de renda e os índices de 

desigualdade social, mas é diretamente impactada pela conformação das cidades e pelas 

políticas públicas urbanas em áreas como transporte, moradia, saneamento, educação, 

saúde, lazer, iluminação, coleta de lixo e segurança. Por outro lado, o solo urbano 

constitui também um produto e uma fonte de lucro, juros e renda, de forma que é um 

território de disputa entre aqueles que dependem da cidade para obter melhores 

condições de vida e os que dela pretendem extrair ganhos. A especulação imobiliária, as 

políticas de desoneração do uso de automóveis, somados ao sistema de financiamento 

das campanhas políticas contribuiu para o agravamento radical desta situação nos 

últimos anos (MARICATO, 2013). 

Vimos que o processo participativo do Plano Diretor contemplou uma grande 

quantidade de encontros e envolveu a participação de milhares de pessoas, significando 

uma considerável ampliação dos canais de diálogo e proposição. No entanto, para 

avaliar os resultados deste processo é preciso compreendê-lo à luz dos seus limites e 

possibilidades intrínsecos. Para isso é imprescindível levar em consideração os eventos 

que marcaram mais amplamente a relação entre o poder público municipal e a sociedade 

em São Paulo no ano de 2013. É possível supor que entre os participantes dos protestos, 

de perfil jovem, havia pessoas que nunca presenciaram um arranjo participativo formal, 

seja por falta de conhecimento, acesso ou interesse. Como argumentam Martes e 

Araujo, a lógica instrumental destes espaços, baseada na intermediação e na negociação, 

assim como os seus laços de dependência em relação ao Estado, diferem 

substancialmente da lógica por trás dos Movimentos Sociais, mais aberta ao conflito, 

orientada por valores e permeada por uma busca ativa de autonomia dos órgãos 

governamentais (MARTES e ARAUJO, 2016).  

Acrescenta-se ainda a maior dinamicidade da lógica de atuação dos movimentos sociais, 

capazes de, em pouco tempo, através da mobilização e sensibilização da opinião 

pública, criar as chamadas janelas de oportunidades que permitem inserir na agenda 

pública problemas e alternativas que antes sequer se encontravam presentes nos debate 

dos âmbitos institucionais formais (KINGDON, 2006). Um tema como o da redução da 
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tarifa do transporte, ou qualquer outro que exija forte investimento público dificilmente 

poderia ser resolvido ou mesmo canalizado para uma decisão no médio prazo através do 

processo participativo para elaboração do Plano Diretor. Ainda que essa diretriz fosse 

finalmente incluída como um dispositivo da lei – efetivamente, há uma breve menção à 

acessibilidade na seção que define diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana 

– trata-se apenas de uma diretriz geral, que deve ser regulamentada por este Plano 

específico, não sendo claros os seus prazos ou as condições sob as quais a sociedade 

será ouvida nesse contexto. 

Apoiada sobre precursores do debate internacional sobre o direito a cidade como Henri 

Lefebvre e David Harvey, Ermínia Maricato reconhece que as disputas em torno da 

política urbana e da lógica de apropriação desigual da cidade têm também relação com 

uma disputa pelos fundos públicos e sua distribuição no espaço. Ao comentar as 

mobilizações de junho de 2013, a autora sugere, no entanto, que esta disputa está 

pautada por dinâmicas cuja transformação não poderia ser promovida apenas por meio 

de políticas públicas pontuais, mas que exigiriam também reformas estruturais:  

“(...) para fazer frente a esse quadro (...) temos no Brasil leis, planos, 

conhecimento técnico, experiência, propostas maduras e testadas nas 

áreas de transporte, saneamento, drenagem, resíduos sólidos, 

habitação... mas além de tudo, o primeiro item necessário à política 

urbana hoje é a reforma política, em especial o financiamento de 

campanhas eleitorais” (MARICATO, 2013). 

Se é certo que os investimentos, públicos e privados, costumam contemplar de maneira 

extremamente desproporcional aquelas regiões da cidade e camadas sociais já 

privilegiadas pela distribuição desigual de serviços e empregos, numa lógica que reforça 

as desigualdades socioterritoriais e promove a exclusão, cabe também reconhecer a 

margem limitada de impacto que a participação social através de espaços formais, 

geralmente organizados em torno de marcos regulatórios específicos, tem sobre o 

destino dos recursos públicos. Especialmente quando o que se coloca é a necessidade de 

discutir alterações que não são do tipo incremental, mas propostas de inversão radical 

das prioridades do poder público.   
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