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RESUMO 

 

O objetivo geral desta dissertação foi analisar as formas de intervenção urbana a partir de 

políticas públicas, com recursos oriundos do governo federal, em Guarapuava/PR, com o 

recorte temporal de 2013 a 2016. A pesquisa foi operacionalizada em três etapas. Na primeira, 

focou-se a revisão de literatura para discutir os conceitos e as temáticas voltadas para as 

políticas públicas; na segunda etapa, os estudos foram concentrados nas coletas e nas 

análises dos dados de fontes secundárias, extraídos de instituições governamentais e não 

governamentais brasileiras e entrevistas. Na terceira etapa, descreve-se os convênios 

estabelecidos entre o governo federal e o governo local, do município de Guarapuava, em 

termos de políticas públicas de intervenção para o espaço urbano, aprovados no período de 

2013 a 2016. Nesta etapa, são analisados dois exemplos dentre todas as políticas públicas 

urbanas do período, quais sejam, a Reurbanização da Rua XV de Novembro e o Programa 

de regularização fundiária Papel Passado, bem como o cenário de interesses e intervenções 

relativos a essas políticas públicas em Guarapuava. Conclui-se que em Guarapuava, os 

fatores políticos intervêm na distribuição de políticas públicas. Uma intervenção por meio de 

ações políticas com o intuito de promoção, enaltecimento, perpetuação de um grupo de poder, 

compostas de intenção e discursos, que são direcionadas por interesses e conflitos, 

conduzidas por grupos de poder familiar, que privilegiam seus alinhamentos políticos e 

partidários. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this dissertation was to analyze shapes of urban intervention from public 

policies, with funding from the federal government, in the city of Guarapuava/PR, with the 

temporal clipping of 2013 to 2016. The research was implemented in three steps. In the first, 

focused on the literature review to discuss the concepts and issues facing the public policies; 

in the second stage, the studies were concentrated in the collections and analyzes of data from 

secondary sources, extracted from governmental and non-governmental institutions in Brazil 

and interviews. In the third step, it describes the covenant established between the federal 

government and the local government, the city of Guarapuava, in terms of public policy 

intervention for the urban space, approved in the period 2013 to 2016. At this stage, are 

analyzed two examples among all public policies urban period, that is, the reurbanization of 

Rua XV de Novembro and the program of land regularization Papel Passado, in addition to the 

scenario of interests and intervention relating to these public policies in Guarapuava. It is 

concluded that in Guarapuava, the political factors intermediate, the distribution of public 

policies. An intervention by means of political actions with the purpose of promotion, 

enhancement, perpetuation of a group of power, composed of intention and speeches, which 

are driven by interests and conflicts, conducted by groups of family power, that emphasize 

their political alignments and partisan. 

 

Keywords: State; public actions; Covenant; Conflicts of Interest. 
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Introdução 

 presente trabalho trata-se de um estudo, cuja temática central refere-

se as políticas públicas, o qual promove uma reflexão sobre os 

processos de interesses e intervenções vinculadas a sua formulação e 

implementação. O interesse pelo tema surgiu ao longo da trajetória acadêmica, 

iniciando no curso de graduação em Geografia Bacharelado (2008-2012), bem como 

com a realização de uma disciplina como aluna não-regular no mestrado em Geografia 

(2014), ambos cursados na Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). 

Durante a graduação pode-se ter o convívio com essa temática, a partir da 

experiência como bolsista do programa de Iniciação Científica (2009-2012), com bolsa 

do CNPq, o qual abordava discussões sobre poder, políticas públicas e dinâmica do 

território. Essa prática além de possibilitar novas leituras, também proporcionou a 

participação no Grupo de Pesquisa Redes de Poder, Migrações e Dinâmicas 

Territoriais – GEPES, cujas discussões pautavam-se em compreender o espaço 

geográfico por meio das redes de poder, das migrações e das dinâmicas territoriais. 

Posterior às pesquisas de iniciação científica, houve também o estágio na 

Prefeitura Municipal de Guarapuava, o qual resultou em um relatório para conclusão 

do curso, intitulado “A numeração predial no município de Guarapuava/PR, uma visão 

do planejamento urbano". Certamente, com esse primeiro passo, e a efetivação 

teórica e prática do tema, muitas portas se abriram, pois foi a partir dessa pesquisa 

que apresentou -se o convite para trabalhar diretamente com as questões urbanas na 

Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Guarapuava (2013-2015).  

O caminho profissional percorrido provocou inúmeras inquietações, sempre 

relacionadas ao tema das dinâmicas do território. Essas inquietações decorreram, 

principalmente, das lembranças das experiências dos casos de estudos 

desenvolvidos nas pesquisas durante a graduação. Quando se faz uma retrospectiva 

dessa caminhada, ficam nítidos, todos os momentos que reforçaram o 

desenvolvimento do objetivo da pesquisa, que se fortaleceu a cada instante nesse 

percurso acadêmico e profissional. 

Nessa etapa, foi no ano de 2015, ao ingressar no Mestrado em Geografia na 

UNICENTRO, que a partir de tal perspectiva, lançamos a presente dissertação. A qual 

em seu desenvolvimento, tomou forma mediante aos questionamentos e de 

reelaborações, não só em mãos desta pesquisadora, geógrafa de primeira viagem, 

mas de profissionais, os quais, ao mesmo tempo que mostraram caminhos obscuros, 

apontaram também o direcionamento adequado, o chão onde pisar.  

O 
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Introdução 

Durante o trabalho desenvolvido na secretaria municipal em Guarapuava, com 

a coexistência de políticas públicas e a destinação de recursos do governo federal, 

houve o desenvolvimento de uma provocação, para se pensar sobre as propostas de 

intervenção urbana através do governo Federal, com parcerias no municipal e 

estadual, além de investigar o que, de fato, está por trás dos interesses do governo 

local.  

Dessa forma, traz-se para essa dissertação um aprimoramento desses 

questionamentos, o qual dar-se-á por meio da análise de políticas públicas urbanas, 

é importante ressaltar que a análise proposta terá como foco duas dessas políticas. A 

primeira é o projeto de Reurbanização da XV e a segunda o Programa de 

Regularização Fundiária Papel Passado. Considerando que por meio destas está 

sendo possível verificar como essas políticas interferiram e interferem nas 

transformações do espaço urbano em Guarapuava.  

Na dinâmica do ordenamento do território contemporâneo, reflete-se um 

espaço urbano engendrado por uma ordem capitalista, e faz-se necessário a 

elaboração de Políticas Públicas para realizar soluções promotoras de qualidade e 

justiça social, as quais ordenam o território, para efetivação da organização do espaço 

urbano em seu desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental. Desafios que 

o olhar geográfico tem a colaborar.  

Neste sentido, a justificativa, aqui, é o de verificar a intervenção que o Estado 

realiza através das políticas públicas no urbano, bem como a idealização do 

desenvolvimento do espaço urbano. A motivação da presente pesquisa é averiguar 

as transformações e transições do espaço urbano que objetiva a qualidade de vida da 

sociedade. Considera-se relevante colocar em pauta um tema bastante recorrente, 

contudo, muitas vezes discutido de modo fragmentado, daí apresenta-se esse 

trabalho, o qual visa formular proposições/hipóteses que venham direcionar caminhos 

para o enfrentamento de questões críticas relativas ao urbano.  

A problemática aqui apresentada organiza-se a partir das possíveis soluções 

para problemas cotidianos do espaço urbano, advindas das políticas públicas, e tem 

o objetivo de atualizar os diálogos sobre esse debate, de estabelecer como são 

enfrentados e disseminados esses problemas. Essas são as questões centrais dessa 

dissertação, que tem por objetivo geral analisar as formas de intervenção urbana a 

partir de políticas públicas, com recursos oriundos do governo federal, no 

município de Guarapuava/PR, com o recorte temporal de 2013 a 2016.   
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Partindo dessa abordagem geral é que se desenvolveu-se os seguintes 

objetivos específicos: 1. Identificar os convênios entre governo federal e o governo 

municipal em termos de intervenção e políticas públicas para o urbano; 2. Analisar 

algumas das políticas públicas vinculadas ao governo federal para a cidade de 

Guarapuava, criados a partir de 2013, quando assume a prefeitura de Guarapuava o 

senhor Cesar Silvestri Filho, do Partido Popular Socialista (PPS), de oposição ao 

governo Dilma Rousseff; 3. Verificar quais são os conflitos e interesses vinculados aos 

grupos de poder local que permitiram ou não intervenções no território por meio das 

políticas públicas urbanas.  

De acordo com os objetivos apresentados, foi necessário inserir um quadro 

teórico para que nossa problemática tivesse um respaldo científico. Levando-se em 

consideração alguns conceitos centrais, optamos em elaborar um capitulo mais 

teórico vinculado ao conceito de políticas públicas (ainda bastante recente para a 

Geografia), bem como o conceito de território, com ênfase nas transformações 

ocorridas no espaço urbano.  

Correa (1995, p.6) considera “a cidade como espaço urbano, sua análise 

geográfica é feita de diferentes modos, de acordo com as diversas correntes do 

pensamento Geográfico”. Portanto, a cidade, em seu espaço urbano, reflete as 

características da sociedade, sendo desta forma, a expressão concreta das relações 

sociais, podendo-se afirmar que o espaço urbano é fragmentado, articulado, reflexo e 

condicionante social, sendo um conjunto de usos da terra, conjunto de símbolos e 

campo de lutas, cada um deles como uma forma espacial, com cada uma das suas 

partes mantendo relações espaciais com as demais, com intensidade muito variável 

(CORREA, 1995).   

Vemos assim, o espaço urbano constituído pelo conjunto de diferentes usos 

da terra, cuja organização é fragmentada e articulada, refletindo a própria sociedade, 

a qual, por meio de processos sociais contínuos, acaba por defini-lo como desigual e 

mutável, condicionante social, cenário e objeto das lutas sociais, materializando-se 

através das formas espaciais que simbolizam a história da cidade (CORREA, 1995). 

Assim, a revisão da literatura sobre o tema, consubstanciada na 

fundamentação teórico-conceitual, teve ênfase no entendimento do conceito de 

políticas públicas e seus instrumentos, destacando o papel do Estado no território e 

seus alinhamentos pelo espaço urbano.  
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Em relação ao percurso metodológico escolhido, com a tarefa de 

transformar o objeto científico em atos operacionais por meio de estratégias 

metodológicas (COLASANTE, 2016), optamos pela seguinte lógica:  

1. Coleta de dados secundários em diversas fontes, como o Portal do 

Ministério das Cidades, Portal de Transparência do governo federal e Legislações 

sobre o tema, dentre elas o Plano Diretor do Município de Guarapuava, e o 

prognóstico dos convênios e projetos vinculados com o governo federal. Nesse 

sentido, participei de três audiências públicas, realizadas pelo governo local, através 

da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e dos conselhos municipais, que 

tinham como objetivo a elaboração da atualização do plano diretor de Guarapuava, 

que posteriormente foi aprovado pela Lei 70/2016. Com auxílio da base de dados 

disponibilizada pelo Ministério das Cidades e de documentos fornecidos pela 

Prefeitura Municipal de Guarapuava, foi possível identificar a localização e as 

características principais dos convênios e realizar o cruzamento com indicadores 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

2. Desvendamento do empírico, com realização de observações via trabalho 

de campo, que permitiram construir uma caracterização/analise da área de estudo. O 

trabalho de campo incluiu visitas na Rua XV de Novembro e aos Loteamentos do 

convênio Papel Passado, entre março de 2016 à janeiro de 2017. Construiu-se um 

arquivo fotográfico para ilustrar situações que necessitassem de imagens para ser 

explicadas e, ainda, para aproximar o leitor à realidade abordada.  

3. Entrevistas, para as quais foram utilizados critérios de escolha dos 

entrevistados, com um contato inicial estabelecido a partir de pessoas que conheciam 

a dinâmica vigente sobre os convênios e suas transferências de recursos, também 

sobre a legislação específica ao tema do estudo. As entrevistas foram 

semiestruturadas, isto é, as perguntas serviam como guia, possibilitando mais 

liberdade e espontaneidade aos entrevistados para explanarem sobre o tema. No que 

tange à análise das entrevistas, realizou-se o momento da transcrição minuciosa, 

escrevendo cada fala, pontuando, em especial, momentos que venham contribuir com 

a pesquisa.  Posterior, houve a codificando dos dados por meio de organização, tal 

como um quadro, para melhor interpretação.  
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4. Pesquisa de reportagens em jornais1 referentes os grupos de poder local. 

Todos esses dados foram utilizados para embasar a discussão por meio de tabelas, 

mapas, gráficos, quadros, registro fotográfico os quais, além de ilustrar, configuram-

se em uma linguagem que facilita a visualização de informações quantitativas e 

espacializadas.  

Foi a partir dos objetivos propostos, da literatura revisada que sustenta a 

empiria, da coleta de dados e entrevistas que permitem o desvelar da realidade que 

se construiu a dissertação aqui apresentada em três capítulos.  

O primeiro capítulo, intitulado “Abordagens sobre políticas públicas: teorias, 

conceitos e a Geografia”, é caracterizado por abordagens sobre políticas públicas, 

teorias, conceitos e a Geografia, buscando demarcar sua aplicabilidade, subsidiando 

a intervenção no território pelo Estado, por seus instrumentos influenciadas por 

poderes além do Estado, conduzidos pelas relações políticas, sociais e principalmente 

econômicas.   

No segundo capitulo, intitulado “Estado e políticas públicas urbanas” 

apontamos para as mais recentes perspectivas da política urbana no Brasil e o seu 

desenvolvimento, apontando enfoques no levantamento histórico e periodização, 

construção do ordenamento do território por meio de experiência no Brasil. Entende-

se uma leitura da caracterização do Município de Guarapuava, observando como tem 

sido tratado o conceito de ordenamento do território no município, com foco em seu 

instrumento básico o Plano Diretor, lei 70/2016.  

No terceiro capítulo, com o título “Convênios entre o Governo Federal e 

Municipal: intervenções e políticas públicas para o urbano em Guarapuava”, descreve-

se os convênios estabelecidos entre o governo federal e o governo local, do município 

de Guarapuava, em termos de políticas públicas de intervenção para o espaço urbano, 

aprovados no período de 2013 a 2016. Nesta etapa, são analisados dois convênios, 

exemplos dentre todas as políticas públicas urbanas do período, quais sejam, a 

Reurbanização da Rua XV de Novembro e o Programa de regularização fundiária 

Papel Passado, bem como o cenário de interesses e conflitos relativos a essas 

políticas públicas em Guarapuava. 

 

                                                 
1 Pela inexistência de periódico jornalístico impresso diariamente, em Guarapuava, optamos 
pelo site Rede Sul de Notícias, Jornal Superinformado. Reportagens do período de janeiro 
de 2013 a dezembro de 2016. 
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Capítulo 1 - Abordagens sobre políticas públicas: teorias, conceitos e a Geografia 

ste capítulo tem como objetivo apresentar uma abordagem das principais 

concepções sobre a temática delineada pela pesquisa, visando analisar 

as formas de intervenção urbana a partir de políticas públicas oriundas do governo 

federal, entre os anos de 2013 e 2016, em Guarapuava, no Paraná. São abordadas, 

assim, as relações entre as políticas públicas, o Estado e os territórios, buscando 

demarcar sua aplicabilidade, subsidiando a intervenção no território pelo Estado, por 

vezes influenciadas por poderes além do Estado, conduzidos pelas relações políticas, 

sociais e principalmente econômicas.  

A finalidade está em discorrer sobre reflexões que possam subsidiar as 

posteriores discussões a respeito das recentes políticas públicas empreendidas para 

a realidade urbana de Guarapuava, e as transformações ocorridas neste território, 

como o processo de implementação dos programas urbanos nacionais, analisando a 

importância das políticas públicas. 

 

1.1 Abordagens teóricas sobre políticas públicas  

 

Como área de conhecimento científico e disciplina acadêmica, o estudo das 

políticas públicas surgiu na Europa e nos Estados Unidos, no século XX. Na Europa 

as políticas públicas surgiram como um desdobramento dos trabalhos abalizados em 

teorias explicativas do papel do Estado e de uma das mais importantes instituições do 

Estado - o governo - produtor, por excelência, de políticas públicas (SOUZA, 2006, p. 

22). Nos Estados Unidos (EUA) desenvolveu-se a partir de estudos de bases teóricas 

sobre a ação dos governos. De acordo com Silva e Bassi (2011, p.316), neste 

contexto, “foram desenvolvidos na década de 1950, nos Estados Unidos, os primeiros 

estudos prospectivos, com o objetivo de auxiliar no processo de planejamento 

estratégico do governo a longo prazo”. 

Souza (2006, p. 21) elenca alguns fatores que fizeram com que as políticas 

públicas obtivessem evidência e fizessem presentes na agenda do Estado: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
[...] adoção de políticas restritivas de gasto, que passaram a dominar 
a agenda da maioria dos países, em especial os em desenvolvimento. 
A partir dessas políticas, o desenho e a execução de políticas públicas, 
tanto as econômicas como as sociais, ganharam maior visibilidade. O 
segundo fator é que novas visões sobre o papel dos governos 
substituíram as políticas keynesianas do pós-guerra por políticas 
restritivas de gasto. Assim, do ponto de vista da política pública, o 
ajuste fiscal implicou a adoção de orçamentos equilibrados entre 

E 
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receita e despesa e restrições à intervenção do Estado na economia 
e nas políticas sociais. Esta agenda passou a dominar corações e 
mentes a partir dos anos 80, em especial em países com longas e 
recorrentes trajetórias inflacionárias como os da América Latina. O 
terceiro fator, mais diretamente relacionado aos países em 
desenvolvimento e de democracia recente ou recém-democratizados, 
é que, na maioria desses países, em especial os da América Latina, 
ainda não se conseguiu formar coalizões políticas capazes de 
equacionar minimamente a questão de como desenhar políticas 
públicas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e de 
promover a inclusão social de grande parte de sua população.  

 

De acordo com a autora (2006), os estudos sobre políticas públicas foram 

fundamentados, inicialmente, por quatro pesquisadores que as deram visibilidade e 

fundamentação teórica e de implementação, são eles, H. Laswell, H. Simon, C. 

Lindblom e D. Easton.  

H. Laswell, era cientista, político, sociólogo e fundador da psicologia política, 

desenvolvendo sua pesquisa nos EUA, na qual insere o termo policy analysis (análise 

de política pública). Ainda nos anos 1930, Laswell, foi orientador de H. Simon, o qual 

introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos (policy makers), 

Simon, foi cientista político, economista e psicólogo norte americano, foi um dos mais 

influentes cientistas sociais do século XX.  

O pesquisador C. Lindblom, cientista e político nos EUA, questionou a ênfase 

no racionalismo de H. Laswell e H. Simon e propôs a incorporação de outras variáveis 

à formulação e à análise de política pública, tais como as relações de poder.  

Outra contribuição importante foi a do cientista político D. Easton, que definiu 

política pública como um sistema, ou seja, como uma relação entre formulação, 

resultados e o ambiente. Esse autor contribuiu para o desenvolvimento de um 

pensamento no qual os atores possuem princípios, interesses e iniciativas políticas 

distintas, estando alocados no Estado, apresentando que esse não deve ser 

percebido como independente dos conflitos existentes na sociedade (SOUZA, 2006).   

Dessa maneira, vemos que o estudo das políticas públicas é objeto de 

pesquisa complexo, o qual, ao decorrer do tempo, impôs a necessidade da criação de 

modelos e teorias para a análise de seus processos e resultados, tornando sua 

abordagem ainda mais desafiadora. Visto que trata-se de um tema vasto e de difícil 

sintetização, pois se constitui com aspectos de temporalidade, diferentes atores, 

interesses e a relação entre eles.  
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Souza (2006), com o intuito de facilitar o entendimento sobre esse processo 

de elaboração das políticas públicas relata os elementos que a integram: a própria 

política pública, a política (politics), a sociedade política (polity) e as instituições nas 

quais as políticas públicas são oficializadas, decididas, desenhadas e implementadas. 

Assim, indica que “não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja 

política pública” (SOUZA, 2006, p. 24).  

Para a autora, a concepção mais conhecida continua sendo a de H. Laswell, 

ou seja, as “decisões e análises sobre política pública implicam responder às 

seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz”. Dessa forma, 

verifica-se que o maior foco de análise da política pública é a: 

“Identificação do tipo de problema que a política visa corrigir, na 
chegada desse problema ao sistema político (politics) e à sociedade 
política (polity), e nas instituições/regras que irão modelar a decisão e 
a implementação da política pública” (SOUZA, 2006, p.40).  

 
Os conceitos policy, politics, polity, policy network, policyarena e policycycle 

são fundamentais para a compreensão de políticas públicas tanto quanto para a 

estruturação de um processo de pesquisa, de acordo com Frey (2000). Portanto, os 

conceitos retratam a importância na concretização da análise dos estilos de conduta 

política, com a combinação de métodos para a formação teórica sobre políticas 

públicas.   

Assim, o estudo aqui realizado a respeito das políticas públicas sobre 

intervenção no território de Guarapuava, através do governo Federal, será constituído 

pela análise mediante estes fundamentos, bem como, na configuração da polity, que 

constitui as instituições políticas, a politics que denomina os processos políticos e a 

policy que aborda os conteúdos da política. 

Dessa forma, a policy network define as redes de interação de diferentes 

grupos e instituições que vem ganhando importância em processos decisórios nas 

democracias modernas, por gerarem e implementarem uma policy. A policy arena, por 

sua vez, retrata os processos de conflitos e de consenso dentro das várias áreas da 

política. Por último, a policycycle analisa a vida de uma política pública, segundo Frey 

(2000).  

À margem dessa base teórica, aconteceram várias transformações 

relacionados aos objetivos, nos formatos e nas diferentes características, no 

desenvolvimento do que seria, onde e quem faria parte das políticas públicas. Assim, 

o principal fator de desenvolvimento das políticas públicas, historicamente, direciona-
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se pela análise realizada do planejamento, gerenciamento e produção do Estado, bem 

como a sua ausência.  

Assim, um primeiro passo para a discussão do objeto de estudo aqui 

elencado, é abordar o fato que despertou o interesse aos estudos das políticas 

públicas urbanas, sendo ele o incentivo do governo federal ao reordenamento do 

território em Guarapuava, e como isso, reflete as ações governamentais que ocorrem 

em nível nacional. 

Isso significa afirmar, que mesmo com a mudança de gestão e direcionamento 

das formas de governo das políticas públicas, por exemplo, quando o governo federal 

realiza a escolha de um plano de governo, que irá incidir novos rumos no ordenamento 

e na forma que o território é ocupado, isto é, a forma como serão aplicadas e 

direcionadas as políticas públicas, permanecem as mesmas relações de poder, 

conflitos e interesses marcadas, porém, pelo direcionamento do Estado, ou por novos 

arranjos com grupos privados.  

Para a explicação dos objetivos específicos dessa pesquisa, torna-se 

necessário, também, inserir ao debate os convênios e os programas desenvolvidos 

pela esfera federal de governo, que se concretizam no local, no qual as ações são de 

fato implementadas, as quais se integram num mesmo território, a partir de políticas 

públicas que, em teoria, devem organizar e ordenar o espaço e, de forma especifica, 

o espaço urbano.  

No que refere-se a origem científica dos estudos sobre políticas públicas no 

Brasil, é possível identificar três contextos nos quais essas passaram a se consolidar, 

de acordo com Steinberger (2013).  

Para a autora, o primeiro contexto acontece entre os anos de 1950 e 1980, 

marcado pela existência de um Estado Nacional que tinha um papel de Estado-

Empresário de bens de capital, agindo como um facilitador da iniciativa privada e a 

favor do bem-estar social. O segundo contexto prevaleceu mais intensamente entre 

os anos de 1990 e 2000, com um cenário neoliberalista, cuja presença era a de um 

Estado mínimo, o qual conduzia o Estado nacional a operar como regulador do 

território brasileiro, efetuando intermediações e articulações, intitulado como “estado 

das agências”, pois teve o foco nas privatizações e terceirizações. Naquele momento 

não houve formulação de políticas públicas e um planejamento nacional, constituído 

por uma administração imediatista e local, por instrumentos de projetos e programas.   
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O último contexto apresentado pela autora, inicia-se em 2003 e perdura até 

os dias atuais, considerado hibridista (guarda feições dos precedentes), com um 

enfoque mais participativo, ou seja, apresentando uma aliança entre Estado-

sociedade civil, rotulado como “desenvolvimentismo social”. Neste sentido, há 

reformulações na máquina do Estado e no planejamento nacional, com o retorno de 

políticas públicas nacionais.   

A autora conclui que, no Brasil, a partir desses contextos, as políticas públicas 

“envolvem uma mistura de novidade democrática e participativa e ranço tecnocrático 

e autoritário” (STEINBERGER, 2013, p.24). Steinberger (2013) afirma, ainda, que 

somente a partir da segunda guerra mundial é que as políticas públicas passaram a 

ganhar configuração no Brasil, e que sua “importância no contexto desde o início do 

século exige remissões a contextos anteriores para se entender que a retomada de 

hoje coincide com a tendência de arrefecimento do neoliberalismo e de revalorização 

do Estado Nacional” (STEINBERGER, 2013, p.23-24).  

Da mesma forma, Silva e Bassi (2011, p.316) dispõem que: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
No Brasil, os estudos estratégicos começaram a ser utilizados como 
ferramenta no planejamento estratégico a partir da década de 1970. 
Porém, só a partir da década de 1990 é que essa metodologia passou 
a ser utilizada por alguns Ministérios como subsídio no processo de 
formulação de políticas públicas.  

 
Assim sendo, os diferentes arranjos institucionais possibilitaram a constituição 

de esferas públicas de ordenamento de conflitos e construção de consensos em torno 

da política urbana, possibilitando uma perspectiva de reversão, ao menos parcial, das 

enormes desigualdades que marcam as cidades brasileiras, avançando na 

universalização dos direitos de cidadania. Apresenta-se como exemplo a Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), também abordada nesta pesquisa.  

Por meio do marco institucional da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 5 de outubro de 1988 – CF/88, no Capítulo II, da Política Urbana, mais 

precisamente nos artigos 182 e 183, se estabelece a política urbana. Destaca-se que 

a Constituição é uma carta de intenções e que só a partir da promulgação da Lei 

Federal nº. 10.257/01 (Estatuto da Cidade), que foi disponibilizada ferramentas 

políticas de gerenciamento e ordenamento do território.  

Diante da aprovação do Estatuto da Cidade passou a validar as normas gerais 

de política urbana nela contidas, cabendo aos municípios a obrigação de promover e 
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executar a política urbana, tornando-os responsáveis em conduzir o desenvolvimento 

das funções sociais da cidade.   

Tendo como base esse instrumental, o Estado passou a regular as normas 

que se estabelecem no território, bem como promoveu que a propriedade urbana 

cumprisse sua função social, de acordo com os critérios e instrumentos estabelecidos 

no plano diretor, o qual é instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e 

obrigatório e que está a serviço do desenvolvimento dos territórios (RIGER, 2010). 

Assim, a criação do Ministério das Cidades, a realização da I Conferência das 

Cidades, em 2003, e a institucionalização do Conselho das Cidades, em 2004, iniciou 

um processo de construção da política nacional de desenvolvimento urbano. 

Ao envolver conferências municipais, estaduais e a adoção de estruturas 

normativas representativas, em acordo com os princípios defendidos historicamente 

pelos movimentos nacionais pela reforma urbana, percebem-se mudanças 

significativas nos arranjos de gestão em torno das políticas públicas nacionais de 

desenvolvimento urbano, as quais propagam-se para a construção de novos arranjos 

institucionais de interação entre governo e sociedade (RIGER, 2010).  

De acordo com Souza (2006, p. 26), a implantação das políticas públicas, no 

Brasil, iniciou a partir da busca de “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa 

ação (variável independente) e, quando necessário, promover mudanças ao rumo ou 

curso dessas ações (variável dependente). Dessa maneira, as políticas públicas, 

depois de elaboradas, são transformadas em planos, projetos, programas, bases de 

dados ou sistema de informação e pesquisas, e a partir disso, são implementadas 

para a transformação e o ordenamento do território. Como exemplo, podemos citar o 

programa Papel Passado (ação 8866), elaborado pela Secretaria Nacional de 

Programas Urbanos (SNPU), estabelecendo-se como o primeiro programa nacional 

de regularização fundiária do Brasil, a partir da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. 

Nessa perspectiva, é importante considerarmos as políticas públicas como: 

                                                                                                                                   

[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras 
e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, 
mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, 
políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos 
(leis, programas, linhas de financiamento) que orientam ações que 
normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. [...]. As 
políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e 
implementação e, sobretudo em seus resultados, formas de exercício 
do poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder; 
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o papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de 
custos e benefícios sociais (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 

Assim como o autor supracitado (2002), compreendemos o conceito de 

políticas públicas como ações, práticas e diretrizes políticas, fundadas em leis e 

empreendidas como funções do Estado, que objetivam resolver questões gerais e 

específicas da sociedade e que se utilizam de convênios entre as esferas municipais, 

estaduais e nacionais.  

Fundamentando essa concepção, Souza (2006, p. 36-38) atribui as políticas 

públicas seis definições:  

                                                                                                                                   

 1 – A política pública permite distinguir entre o que o governo 
pretende fazer e o que, de fato, faz. 

 2 - A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, 
embora seja materializada através dos governos, e não 
necessariamente se restringe a participantes formais, já que os 
informais são também importantes. 

 3 - A política pública é abrangente e não se limita a leis e 
regras. 

 4- A política pública é uma ação intencional, com objetivos a 
serem alcançados. 

 5 - A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é 
uma Política de longo prazo. 

 6 - A política pública envolve processos subsequentes após 
sua decisão e proposição, ou seja, implica também 
implementação, execução e avaliação. 
 

Corroborando com essa perspectiva, Silva e Bassi (2012, p. 22) 

compreendem que a política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem 

alcançados e não se limitam a leis e regras, conferindo o envolvimento dos agentes 

participantes, fator essencial para efetivação da intervenção na sociedade e sua 

concretização em um determinado território.  

Logo, na concepção de Silva e Bassi (2012, p.22), mesmo sendo 

implementada e legitimada pelo governo, a política pública é fruto de arranjos 

institucionais que influenciam, inclusive, a avaliação dos resultados. Entende-se então 

que o fortalecimento dessas ações está diretamente relacionado ao empoderamento 

social, ou não, contudo, sempre associada às decisões coletivas que sustentam a 

própria democracia. 

Seguindo essa perspectiva, percebe-se que a sociedade é ator importante na 

escolha, elaboração e implementação das políticas públicas, o que é reforçado por 

Rodrigues (2014, p. 158): 
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[...] o processo de formulação de políticas públicas deve-se sustentar 
através da manifestação da sociedade que pode e deve ser 
convocada de maneira contínua. Entende, assim, a necessidade de 
se incorporar as discussões a respeito dos canais e recortes dos 
espaços da participação política, capazes de possibilitar a ampliação 
dos debates e a participação da sociedade civil organizada. Neste 
quadro, trabalhos recentes (Zilio, 2010; Tartaruga; Heidrich, 2007; 
Cornwall; Coelho, 2006; Souza, 2002; 2006, entre muitos outros) têm 
analisado as particularidades de processos de inclusão através da 
apropriação, por diferentes sociedades, de novos canais e arenas de 
participação, tais como conselhos municipais e orçamentos 
participativos. Busca-se também analisar os potenciais da participação 
na construção de efetivos “espaços para a mudança” – espaços de 
contestação e de colaboração que se situam na interface entre o 
Estado e a sociedade, e que são passíveis de contribuir para a 
aprendizagem democrática. 

 
Assim, os termos políticas públicas (policy) compreendem o conjunto das 

decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens públicos 

(RUA, 2009), compreendendo, ainda, que “embora uma política pública implique 

decisão política, nem toda decisão política chega a constituir uma política pública”: 

                                                                                                                                  
Podemos encontrar um exemplo na emenda constitucional para 
reeleição presidencial, ou a CPMF, ou, ainda, a criação de um novo 
estado da federação. Observe que essas situações apresentadas são 
decisões, mas não são política pública. Já a reforma agrária, o Sistema 
Único de Saúde, o financiamento da educação superior ou a adoção 
de mecanismos de transferência de renda são políticas públicas. [...] 
Por mais óbvio que possa parecer, as políticas públicas são “públicas”. 
[...]. Embora as políticas públicas possam incidir sobre a esfera privada 
(família, mercado, religião), elas não são privadas. Mesmo que 
entidades privadas participem de sua formulação ou compartilhem sua 
implementação, a possibilidade de o fazerem está amparada em 
decisões públicas, ou seja, decisões tomadas por agentes 
governamentais, com base no poder imperativo do Estado (RUA, 
2009, p. 20).  

 

Portanto, elas são o produto antagonista entre os diversos grupos ou 

segmentos da sociedade que buscam defender (ou garantir) seus interesses, como 

exemplo, a requalificação de determinada área na cidade ou um projeto de controle 

de drogas ou ainda como regularização fundiária e melhorias nas condições de saúde 

(LOPES, 2008).  

Como elemento aglutinador dos conceitos e definições, ao longo dessa 

análise apresentada, opta-se pela síntese, na qual, aponta-se que os elementos 

principias das políticas públicas se desenvolvem, na sua referência, de atuação 
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multidisciplinar, visto que a sua essência está nas explicações sobre sua natureza e 

seus processos conflituosos.  

Frey (2000) afirma que esse é o modelo da policy arena, introduzida no debate 

científico por Lowi2 em 1992, o qual aponta que os termos referem-se aos “processos 

de conflito e de consenso dentro das diversas áreas de política, as quais podem ser 

distinguidas de acordo com seu caráter distributivo, redistributivo, regulatório ou 

constitutivo” (FREY, 2000, p. 223). 

O autor destaca que as “quatro formas de políticas podem também ser 

caracterizadas, no tocante à forma e aos efeitos dos meios de implementação 

aplicados, ao conteúdo das políticas e, finalmente, no que tange ao modo da resolução 

de conflitos políticos” no território (QUADRO 1). 

Quadro 1 - Diferenciação das políticas públicas 

Tipo de Política Descrição 

Distributiva 

Caracterizadas por um baixo grau de conflito dos processos políticos, visto 

que políticas de caráter distributivo só parecem distribuir vantagens e não 

acarretam custos, pelo menos diretamente percebíveis para outros grupos. 

Essas policy arenas são caracterizadas por consenso e indiferença 

amigável. Em geral, políticas distributivas beneficiam um grande número de 

destinatários, todavia em escala relativamente pequena; potenciais 

opositores costumam ser incluídos na distribuição de serviços e benefícios. 

Redistributiva 

São orientadas para o conflito. O objetivo é o desvio e o deslocamento 

consciente de recursos financeiros, direitos ou outros valores entre 

camadas sociais e grupos da sociedade O processo político que visa a uma 

redistribuição costuma ser polarizado e repleto de conflitos. 

Regulatórias 

Trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias. Os efeitos 

referentes aos custos e benefícios não são determináveis de antemão; 

dependem da configuração concreta das políticas. Custos e benefícios 

podem ser distribuídos de forma igual e equilibrada entre os grupos e 

setores da sociedade, do mesmo modo como as políticas também podem 

atender a interesses particulares e restritos. Os processos de conflito, de 

consenso e de coalizão podem se modificar conforme a configuração 

específica das políticas. 

Constitutivas ou 
estruturadoras 

Determinam as regras do jogo e com isso a estrutura dos processos e 

conflitos políticos, isto é, as condições gerais sob as quais vêm sendo 

negociadas as políticas distributivas, redistributivas e regulatórias. 

Fonte: Frey, K. (2000).  
Org.: Prudentes, T. C. (2017).  

                                                 
2Theodore J. Lowi, americano, defendeu a tese do fim das ideologias, afirmando não fazerem 

sentido as diferenças entre republicanos e democratas, ou entre conservadores e liberais, 
dado que tais polarizações, aparentemente contrárias, apenas refletem os grupos de interesse 
que mobilizam.   
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A partir dos fatos aqui apresentados, verifica-se que há a presença de 

processos conflituosos e de consensos norteados pelas quatro formas de políticas 

públicas analisadas por Frey (2000).  

Dentro dessa premissa, Teixeira (2002) apresenta modalidades de políticas 

públicas, relatando quão “importante é considerar alguns tipos de políticas, 

ressaltando vários critérios que podem ser utilizados, tanto à natureza ou grau da 

intervenção”:  

                                                                                                                                  
 a) estrutural: buscam interferir em relações estruturais como renda, 
emprego, propriedade etc. b) conjuntural ou emergencial: objetivam 
amainar uma situação temporária, imediata. Quanto à abrangência dos 
possíveis benefícios: a) universais: para todos os cidadãos b) 
segmentais: para um segmento da população, caracterizado por um fator 
determinado (idade, condição física, gênero etc.) c) fragmentadas: 
destinadas a grupos sociais dentro de cada segmento. Quanto aos 
impactos que podem causar aos beneficiários, ou ao seu papel nas 
relações sociais: a) distributivas: visam distribuir benefícios individuais; 
costumam ser instrumentalizadas pelo clientelismo; b) redistributivas: 
visam redistribuir recursos entre os grupos sociais: buscando certa 
equidade, retiram recursos de um grupo para beneficiar outros, o que 
provoca conflitos; c) regulatória: visam definir regras e procedimentos que 
regulem comportamento dos atores para atender interesses gerais da 
sociedade; não visariam benefícios imediatos para qualquer grupo. 
(TEIXEIRA, 2002, p. 2) 
 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que, a priori, se desenvolvem políticas 

estruturais, segmentais e distributivas em nosso campo de estudo, as quais 

configuram um processo complexo de relações de poder. Por vezes, essas 

modalidades se vinculam e inter-relacionam para atingir determinado fim, mesclando 

para resolução de um problema, de um conflito ou interesse, dinâmico, pois engloba 

vários desses critérios.  

Sobre a complexidade da política pública, como fenômeno social, 

considerando os elementos anteriormente expostos, apresenta-se, na figura 1 o 

processo denominado de “Ciclo de Políticas Públicas” (policy cycle) como uma 

estruturação de fases sequenciais e interdependentes.  
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Figura 1- Ciclo das políticas públicas 

  
Fonte: Secchi, L. (2015).  
Org.: Prudentes, T. C. (2016).  

Dessa maneira, constata-se que as políticas públicas desenvolvem-se por 

meio desse ciclo, visto que todas as fases se constituem de grande importância para 

efetivação de sua intervenção no território, como um procedimento dinâmico que 

permite qualquer alteração ou mudança, caso seja necessária. As definições dessas 

fases podem ser observadas no quadro 2, no entanto, enfatiza-se que as políticas 

públicas analisadas nessa pesquisa encontram-se em fase de implementação.  

 

Quadro 2 - Processos das políticas públicas 
(Continua) 

PROCESSO POLÍTICO 
DESCRIÇÃO GENÉRICA DA 

ETAPA 
AGENTES PARTICIPANTES 

Identificação do problema 

Identificação dos problemas 

políticos por meio da demanda 

de indivíduos e grupos de ação 

governamental. 

Instituições formais3 e 

informais4 (Responsáveis por 

identificar este problema por 

pressões sociais, econômicas, 

políticas, ambientais ou 

culturais). 

 

                                                 
3 Tem origem estatal, com regras escritas em formato de leis e regulamentos, que 

direcionam e limitam a atuação econômica, social, política e ambiental da sociedade, com 
domínio público (SILVA; BASSI, 2012, p. 34). 
4 Tem origem social, não tem caráter obrigatório, quer seja no sentido de direcionar e limitar, 

porém, por constituírem os usos e costumes da sociedade, são indicativos e balizadores das 
ações dos agentes, e com domínio privado (SILVA; BASSI, 2012, p. 34). 
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Quadro 2 - Processos das políticas públicas 
(Continuação) 

PROCESSO POLÍTICO 
DESCRIÇÃO GENÉRICA DA 

ETAPA 
AGENTES PARTICIPANTES 

Agenda dos agentes 

Atenção na mídia e nos órgãos 

públicos oficiais sobre 

problemas públicos específico 

para decidir o que será 

decidido. 

Instituições formais e informais 

(Responsáveis por discutir o 

problema e apresentar 

demandas ao governo). 

Formulação de política 
Desenvolvimento da proposta 

de política pelo interesse de 

grupos. 

Instituições formais, informais e 

o governo (a responsabilidade 

é compartilhada, mas 

dependendo do arranjo 

institucional existente um deles 

será o responsável por 

consolidar a formulação da 

política). 

Legitimação da política 
Definição da ação e política 

como sendo oficial, tornando-a 

lei. 

Governo (Responsabilidade 

típica do governo que garante a 

legitimidade da política). 

Implementação da política 

Implementação da política 

pelas burocracias, gastos 

públicos, regulações e outras 

atividades afins. 

Governo e Instituições formais, 

informais (a responsabilidade é 

compartilhada, mas 

normalmente é coordenada 

pelo governo. Em alguns casos 

é exclusivamente 

implementado pelo governo). 

Avaliação da política 

Avaliação continuada da 

política pública tanto em termos 

de processo quanto de 

resultado. 

Governo e Instituições formais, 

informais (a responsabilidade é 

compartilhada, mas o governo 

necessariamente deve avaliar a 

sua política). (As instituições 

formais e informais, quando 

bem estruturadas e atuantes, 

sempre como uma espécie de 

auditoria dos resultados e 

grupo de pressão para melhoria 

das ações com intuito de não 

desvirtuar dos objetivos 

definidos pela política). 

Extinção  
Ciclo de Políticas Públicas tem 

fim no momento da extinção da 

política pública.  

Governo (Responsabilidade 

típica do governo que garante a 

legitimidade da política). 

Fonte: Secchi, L. (2015); Silva e Bassi, (2012).  

Org.: Prudentes, T. C. (2016). 

 

No quadro 2 pode-se observar que as políticas públicas são aplicadas como 

instrumentos normativos, os quais procuram intervir no espaço ou no espaço urbano, 
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em uma conjuntura previamente existente, transformando-o e direcionando-o para 

uma nova configuração, por meio de ações pautadas em instrumentos políticos 

instituídos pelos diversos agentes sociais, sendo planejadas, adequadas e 

condizentes, ao menos em teoria, para que seja alcançado os objetivos propostos.

 Corroborando para tal entendimento, Secchi (2015, p. 4) destaca que a 

identificação do problema, a primeira fase das políticas públicas, inicia quando existe 

uma discrepância entre o status quo e uma situação “ideal” possível, ou seja, é o 

momento em que há a necessidade de delimitar quais os elementos desse problema 

para facilitar a busca da solução.  

A segunda fase, formação da agenda política, ocorre quando os problemas 

delimitados, são considerados relevantes e necessitam de intervenção pública, como 

um conjunto de prioridades. Nesta fase deve-se eliminar os conflitos entre as forças 

sociais.  

Para a formulação da política como terceira fase do ciclo, o autor evidencia, 

como a formulação de alternativas de solução é desenvolvida por meio de análise 

formal e informal das consequências do problema, de seus potenciais custos e 

benefícios de cada alternativa proposta 

Na fase da legitimação são produzidos os resultados concretos da formulação 

da política, nos quais as regras, os processos e as rotinas se convertem em leis e 

normas, para a tomada de decisão na sua execução.  

Com isso, chega-se à etapa da tomada de decisão, na qual os objetivos e 

interesses dos agentes participantes tornam-se compreensíveis. O autor pontua 

alguns modelos5 de tomada de decisão como: modelo de racionalidade absoluta (H. 

Simon), modelo de racionalidade limitada (H. Simon), modelo incremental (C. 

Lindblom), modelo irracional ou lata de lixo (Cohen, March e Olsen) e modelo dos 

fluxos múltiplos de Kingdon (1984).  

Ainda de acordo com o autor, a fase de implementação é constituída pelas 

decisões postas em práticas, ou seja, é o momento no qual os planejamentos são 

colocados em prática. Há dois tipos de implementação: o modelo top-down6 e o 

                                                 
5 Para uma análise mais profunda desses modelos verificar a obra do autor.  
6O modelo top-down se origina de uma visão funcionalista e tecnicista de que as políticas 

públicas devem ser organizadas e escolhidas pela esfera política e que a implementação é 
mero esforço administrativo de achar meios para os fins estabelecidos (SECCHI, 2015).  
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modelo bottom-up7, os quais projetam uma intervenção após a tomada de decisão 

modificável por aqueles que a implementam no dia a dia. 

A respeito da avaliação, o autor pontua como uma das mais importantes fases, 

pois permite fazer a análise da prática das políticas públicas. Nessa parte são feitas 

as críticas para as ações realizadas, delineando-as como positivas, efetivas e 

negativas, para assim obter o aperfeiçoamento as políticas públicas para posteriores 

aplicações. 

Em seguida a fase da avaliação, o autor apresenta uma nova fase, a de 

extinção da política pública. Estabelecendo um fim, no momento da extinção da 

política pública, pois se o problema que originou a política é resolvido, ou os 

programas, as leis ou as ações que ativavam a política pública foram ineficazes, e 

então se o problema, embora não resolvido, perdeu a importância e saiu da agenda 

política e formal, deve-se extinguir a política pública. Entretanto, para o autor, mesmo 

após sua extinção, as políticas públicas se solidificam, ou seja, ela continua viva.  

Complementarmente, Silva e Bassi (2012, p. 22-23) evidenciam o 

amadurecimento das instituições formais e informais para determinar os resultados 

das políticas públicas:  

                                                                                                                                  
Pode-se argumentar que a participação democrática na definição, 
implementação e execução das políticas públicas dependem do 
amadurecimento das instituições na compreensão da sua importância e 
atuação no desenvolvimento das ações governamentais em prol da própria 
sociedade. A despeito de a política públicas ser uma ação do governo, as 
instituições formais e informais são agentes determinantes para o alcance do 
objetivo destas políticas e para a melhoria da condição de vida daquele 
Estado.  
 

Quanto a isso, entende-se que para a efetivação da política pública, o Estado 

deve ter a capacidade de governança, ou seja, a capacidade de formular e 

implementar a política, com base na governabilidade. Portanto, essa capacidade 

deve-se a competência técnica, financeira e gerencial do Estado, para a realização os 

projetos e convênios estabelecidos (SILVA; BASSI, 2012, p. 24).  

Ao tratar dessa complexidade, Steinberger (2013) afirma que analisar 

discursos documentais não é suficiente para se entender sobre as políticas públicas, 

sendo pertinente analisar-se cada fase do ciclo:  

                                                 
7O modelo bottom-up é quando os implementadores têm maior participação na análise do 

problema e na apreciação de soluções durante a implementação e depois os tomadores de 
decisão legitimam as práticas já experimentadas (SECCHI, 2015).  
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Embora se tenha clareza de que analisar políticas públicas apenas por meio 
dos discursos documentais não é suficiente, considera-se que eles são uma 
primeira fonte de referência, até mesmo porque são recentes e sua 
implementação ainda não pode ser devidamente avaliada. Além disso a 
decisão de analisar o texto dos discursos está relacionada à premissa de que 
ele reflete, minimamente, o processo de produção de uma política pública e 
possibilita identificar brechas para introduzir uma nova abordagem espacial-
territorial. Por essa razão, admite-se que no denominado estágio de 
formulação do ciclo da política pública está a maior possibilidade de discutir 
essa nova abordagem. (STEINBERGER, 2013, p.23).  

 
Dessa forma, Balbino (2013) aponta que, as políticas públicas representam a 

“exposição de motivos, de fundamentos e de objetivos que visam orientar os 

programas de governo na resolução de problemas sociais, ou seja, trata-se da 

aproximação da sociedade à Administração Pública”. Como pode se observar, as 

Políticas Públicas têm atores/agentes públicos e privados envolvidos em todo o seu 

processo. Sendo assim, o autor aponta que: 

                                                                                                                                  
Os atores públicos são todas entidades públicas envolvidas na 
produção das políticas públicas, já os atores privados são os entes 
privados (empresários e trabalhadores) que proporcionam a 
formulação das políticas públicas. (BALBINO, 2013, p.54) 
 

Portanto, as políticas públicas são “ações que, por meio de leis e de normas 

abrangentes, estabelecem um conjunto de regras, de programas, de ações, de 

benefícios e de recursos voltados à promoção do bem-estar social” e dos direitos dos 

atores/agentes públicos e privados (BALBINO, 2013). 

Souza (2006, p. 26-27) analisa o espaço que cabe aos governos na definição 

e implementação de políticas públicas, que dependem muitas vezes do espaço e do 

tempo que cada país vive e das necessidades também de seus territórios.  

Com base nessa abordagem pode-se perceber que as políticas públicas não 

existem sem um território, e tem um sentido geográfico muito amplo, podendo-se 

afirmar que:  

                                                                                                                                  

[...] o território não é apenas material. É simultaneamente material e 
social, [...] o território não é propriedade do Estado e sim de todos os 
agentes e atores sociais que tem poder do agir político na sociedade. 
Não pode ser capturado pelo Estado nem pelos que detêm o direito de 
propriedade, [...] o território não é um mero recipiente morto que abriga 
a ação do Estado. O território é ativo e essa atividade está no uso que 
os agentes e atores sociais fazem dele. Está em permanente interação 
com a sociedade e com o próprio Estado. [...] produzir políticas 
públicas não é uma prerrogativa exclusiva do Estado, mas de todos os 
agentes e atores sociais, cabendo-lhes coordenar a ação desses e 
oficializar as políticas públicas, [...]. Na prática, toda política pública 
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concretiza-se no território, ou seja, o território está sempre presente, 
explicita ou implicitamente, nas ações de políticas públicas. Assim, 
admite-se que todas as políticas públicas têm uma dimensão territorial 
(STEINBERGER, 2013, p. 62-63). 

 
Em decorrência disso, pode-se concluir que toda política pública tem sua 

efetivação no território, mediante prerrogativa do Estado, e de todos os seus atores, 

tornando-se referência para análise geográfica. Assim, presume-se que a atuação de 

algumas políticas públicas se diferencia, de acordo, com o espaço territorial no qual 

são implementadas, como as políticas urbanas, voltadas a um ambiente específico, o 

espaço urbano construído. 

Neste sentido, busca-se compreender a dinâmica promovida pelas políticas 

públicas mediante aos convênios estabelecidos entre o governo local e o governo 

federal, fundamentada nos conceitos de políticas públicas, Estado e território, 

apresentada a seguir.  

 

1.2 A geografia do território e as políticas públicas  

 

Os estudos das políticas públicas, cada vez mais, ganham destaque no 

campo de estudos da Geografia, propiciando a efetivação de interesses que pautam, 

por vezes, a elaboração das agendas de intervenções do poder público 

(RODRIGUES, 2014). Sendo assim, as políticas públicas surgem como forma de 

efetivar direitos, intervindo no ordenamento do território, todavia, nem sempre são 

configuradas dessa maneira. A partir de uma análise de diferentes correntes do 

pensamento social, é possível sintetizar que: 

                                                                                                                                  

Em uma versão simplificada do marxismo, as políticas públicas 
estariam a serviço de um poder que visa à promoção de um 
apaziguamento social em benefício de certos grupos e em detrimento 
de outros. Outra perspectiva, de cunho mais liberal, pontua que as 
políticas públicas devem consistir em ações voltadas para a prestação 
de bens e serviços cujo custo ultrapassaria a capacidade do mercado 
para desempenhá-las. Por outro lado, para os teóricos da chamada 
escola utilitarista, as políticas públicas estariam vinculadas ao 
atendimento de demandas específicas, tendo como meta a 
maximização do bem-estar coletivo e a busca de patamares de 
equalização e justiça social (RODRIGUES, 2014, p.155). 
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Sendo assim, Rodrigues (2014, p.155) entende que as políticas públicas são 

configuradas nas “intervenções de autoridades investidas de poder público e de 

legitimidade para afetar comportamentos e práticas em limites territoriais precisos, 

ordenando as práticas sociais em limites territoriais identificáveis e mensuráveis”. 

Destaca, ainda, que resgatar o debate sobre políticas públicas compreende pensar 

não apenas em políticas de Estado, mas, sobretudo, em empreender uma reflexão 

sobre as demandas e questões que afligem a sociedade (RODRIGUES, 2014, p.158). 

O Estado, em cada um dos três níveis de governo, é o principal responsável 

por garantir as políticas públicas (urbanas e outras), com o objetivo principal de 

instrumento que coordena programas e ações públicas. O qual promove resultado de 

um compromisso do Estado com a sociedade para a promoção do direito à igualdade, 

que é legitimado por meio da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Considerando esses apontamentos, a análise geográfica sobre as políticas 

públicas apresenta-se na sua dimensão espacial, contribuindo significativamente “na 

questão da articulação de escalas e recortes espaciais, muitas vezes ignorada ou 

relegada a um segundo plano, quando se trata de políticas públicas que buscam 

articular programas com participação de diferentes níveis de governo no país” 

(SERPA, 2011, p.38). À geografia, portanto, cabe à abordagem de problemas 

territoriais reais, fontes de transformações da paisagem natural e da dinâmica espacial 

socialmente construída.  

De acordo com Serpa (2011, p. 42), inicia-se em 2002, a implementação e 

elaboração de políticas públicas compreendendo a valorização do componente 

territorial e das identidades regionais pelo governo federal, por meio de programas 

criados pelos ministérios nacionais. Conforme o autor, essa é a tentativa de 

aproximação a sociedade às esferas do governo, mediante a uma nova perspectiva 

de institucionalização da participação social na gestão de políticas públicas no 

território nacional. 

                                                                                                                                 

Os territórios de identidade foram tomados, desde então, como 
unidades de planejamento e controle social das ações de governo, o 
que implica no relacionamento constante e permanente entre os 
colegiados territoriais constituídos, na execução de programas, planos 
e projetos. A estratégia é a de aproximação entre os representantes 
da sociedade e do governo federal, em um clima otimista em relação 
à participação popular no processo de planejamento regional (SERPA, 
2011, p. 43).  
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Nesta pesquisa, procura-se as relações de poder entre os níveis de governo, 

municipal, estadual e federal, na execução de convênios dentro do território de 

Guarapuava. Como afirma Serpa (2011), é preciso estar atento as variáveis de análise 

das políticas públicas pelo olhar geográfico, referindo-se aos conceitos de escala, 

território, poder, região, cultura, identidade e cidadania. De tal maneira, percebe-se 

que, em relação ao problema originário dessa dissertação, os conceitos de território e 

poder oferecem possibilidades para a geografia avançar com a discussão.  

Portanto, compreende-se que a geografia pode contribuir com os estudos de 

políticas públicas permeando as espacialidades das ações humanas, ou seja, “a 

geograficidade como condição histórica” (SANTOS, 2006, p. 13). Ressalta-se, ainda, 

como indica o autor, que nenhuma realização é possível no mundo que não seja a 

partir do conhecimento do que é território, isso porque esse é o lugar em que 

“desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, 

todas as fraquezas, isto é, no qual a história do homem realiza-se plenamente, a partir 

das manifestações de sua existência”. Dessa forma, a geografia passa a ser a ciência 

melhor capacitada para mostrar “os dramas do mundo, da nação, do lugar” (SANTOS, 

2006, p. 13). 

Além disso, o território é o resultado de um processo de formação em sentido 

amplo, cabendo “à Geografia como ciência da relação sociedade e natureza, tomar 

consciência de sua importância técnica, teórica e política em qualquer processo e 

escala de planejamento, ordenamento e gerenciamento territorial” (CUSTODIO, 2005, 

p. 103). 

                                                                                                                                 
Particularmente, defendemos que a ciência geográfica, com seus 
vários ramos, disciplinas e concepções, tem fundamental papel na 
elaboração de políticas públicas (territoriais). A perspectiva da relação 
natureza-sociedade, por parte da Geografia Física Aplicada, contribui 
tecnicamente, e o aporte teórico das Ciências Sociais e Humanas da 
Geografia Humana, na perspectiva da relação sociedade-natureza, 
contribui social e politicamente para o diagnóstico de problemas 
territoriais e para arrolar alternativas (CUSTODIO, 2005, p. 103).  
 
 

Diante dessas análises, fica evidenciado que o território é um elemento 

essencial norteador das políticas públicas de intervenção no território e na sua gestão 

(MELLO-THÉRY, 2011, p. 12). Com base nessa evidência, vemos que o elo entre a 

política e a ação pública é o território, com fundamentos das relações políticas. 

Conforme Mello-Théry (2011, p. 13) ressalta, cujo mecanismo está pautado em:  
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A cada escala em que se considerem as relações sociais ocorrerão 
conflitos espaciais, pois a política representa o jogo de interesses 
sociais contrapostos. Os primeiros reflexos são representados pela 
dinâmica social, pois são significativos a apropriação, os processos de 
controle e a política como gestão. A política implica no 
estabelecimento de estratégia e táticas frente aos outros membros da 
sociedade para impor critérios e formas de atuação. Definir estratégias 
e organizar táticas requer articular a gestão do poder. Poder com a 
capacidade de intervir sobre o espaço e modificá-lo, aspecto pelo qual 
se distinguirão as políticas territoriais. 
 

  
Contudo, o conceito de território está ligado à ideia de poder, de domínio e de 

gestão de determinada área. Neste sentido, para Raffestin (1993, p. 7-8) o território é 

o produto dos atores sociais enquanto sociedade. 

                                                                                                                                 
São esses atores que produzem o território, partindo da realidade 
inicial dada, que é o espaço. Há, portanto, um "processo" do território, 
quando se manifestam todas as espécies de relações de poder, que 
se traduzem por malhas, redes e centralidades cuja permanência é 
variável, mas que constituem invariáveis na qualidade de categorias 
obrigatórias. O território é também um produto "consumido", ou, se 
preferirmos, um produto vivenciado por aqueles mesmos personagens 
que, sem haverem participado de sua elaboração, o utilizam como 
meio. É então todo o problema da territorialidade que intervém 
permitindo verificar o caráter simétrico ou dissimétrico das relações de 
poder. 
 

 
Por meio desta análise, Raffestin (1993) conduz ao pensamento que o espaço 

geográfico atua como substrato, ou seja, é pré-existente ao território, sendo esse o 

resultado de uma ação conduzida por um ator ou por um grupo de atores. Para 

Raffestin (1993, p. 143).  

                                                                                                                                 
O território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um 
trabalho, seja energia e informação, e que, por consequência, revela 
relações marcadas pelo poder. O espaço é a "prisão original", o 
território é a prisão que os homens constroem para si. 

 

 
Em vista disso, o território é o local, no qual as pessoas estão inseridas, onde 

as relações entre esses atores sociais ocorrem, construindo um ordenamento (ou 

desordenamento) do território, conforme a importância/força de poder de cada ator 

social. Raffestin (1993, p. 150-151) esclarece:  

                                                                                                                                 
Pode ser uma interação política, econômica, social e cultural que 
resulta de jogos de oferta e de procura, que provém dos indivíduos 
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e/ou dos grupos. Isso conduz a sistemas de malhas, de nós e redes 
que se imprimem no espaço e que constituem, de algum modo, o 
território. Não somente se realiza uma diferenciação funcional, mas 
ainda uma diferenciação comandada pelo princípio hierárquico, que 
contribui para ordenar o território segundo a importância dada pelos 
indivíduos e/ou grupos às suas diversas ações.  
 

 
Observou-se, no decorrer da abordagem, que o processo de intervenção 

sobre o território acontece por meio dos diversos atores sociais – poder público, 

empresas, sociedade – e se constitui a partir do ordenamento ou desordenamento do 

território. 

                                                                                                                                 
O Ordenamento Territorial é a tradução espacial das políticas 
econômica, social, cultural e ecológica da sociedade. [...] deve ter em 
consideração a existência de múltiplos poderes de decisão, individuais 
e institucionais que influenciam a organização do espaço, o caráter 
aleatório de todo o estudo prospectivo, os constrangimentos do 
mercado, as particularidades dos sistemas administrativos, a 
diversidade das condições socioeconômicas e ambientais. Deve, no 
entanto, procurar conciliar estes fatores da forma mais harmoniosa 
possível (FERRÂO, 2011, p. 9-10).   
 

 
O ordenamento deste território é, portanto, a organização dos elementos de 

um conjunto, conforme uma relação de ordem, isto é, da disposição (ou arranjo) 

conveniente dos meios – segundo certas relações – para que se obtenham os fins 

desejados (MORAES, 2005, p. 16).  

Propõe-se, assim, como conceito de ordenamento territorial, a regulação das 

tendências de distribuição das atividades produtivas e equipamentos no território 

nacional ou supranacional decorrente das ações de múltiplos atores, segundo uma 

visão estratégica e mediante articulação institucional e negociação, de modo a 

alcançar os objetivos desejados (MORAES, 2005, p. 16) ou os interesses de 

determinados grupos de poder.  

Em suma, considera-se que o ordenamento do território parte da premissa de 

organizar a ocupação, o uso e a transformação do território com a finalidade de 

atender as demandas econômicas, sociais e ambientais. Conforme aponta Moraes 

(2005, p. 18): 

                                                                                                                                 
Implica tanto na incorporação da dimensão territorial no desenho das 
políticas públicas setoriais, quanto na elaboração de estratégias 
territoriais integradas para o desenvolvimento dos diferentes âmbitos 
espaciais ou escalas do país. O conceito de ordenamento territorial 
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pressupõe, ainda, um modelo de governabilidade, que pode ser 
definido como as formas como se conjugam as ações do Estado com 
os outros dois âmbitos, o Mercado e a Sociedade Civil, para que exista 
uma capacidade de implementação e administração dos processos de 
decisão incorporados nas políticas territoriais.  
 

 
Moraes (2005, p. 13) destaca, ainda, outras abordagens e conceitos para o 

ordenamento do território: 

                                                                                                                                 
Há várias abordagens e conceituações sobre Ordenamento Territorial 
(IICA/MI, 2005): • transformação ótima do espaço; • técnica de 
administração com preponderância da articulação institucional entre 
as instâncias decisórias refletindo, como um corte transversal, todas 
as decisões públicas com repercussão territorial; • política de 
planejamento físico com viés regional; • ciência, abrangendo método 
de análise e modelagem do território cuja prática seria o planejamento 
territorial.  

 

 
Assim, ainda que o território seja dominado e apropriado por distintos atores 

e grupos que demandam e estabelecem ações e objetos, ele pode ser transformado, 

por ser dinâmico, flexível, o qual impõe novas demandas constantemente e referência 

para se pensar problemas e soluções locais. Neste sentido,  

                                                                                                                                 
[...] cabe à geografia contribuir para uma reflexão acerca dos usos e 
desdobramentos espaciais de processos políticos que ocorrem em 
recortes territoriais e escalas diferenciados, e que podem contar com 
a participação dos mais diversos atores – de representantes do 
Estado, passando por associações de moradores, sindicalistas, 
empresários e outros setores da sociedade civil organizada. 
(RODRIGUES, 2014, p. 161) 
 

 
O ordenamento do território ou a organização espacial das sociedades 

humanas e das suas atividades, em todas as escalas, pode e deve contribuir para o 

desenvolvimento sócio territorial, decorrendo daí a necessidade e a importância das 

políticas públicas territoriais que dão corpo ao planejamento e a gestão do espaço 

(MAFRA; SILVA, 2004). Essas, no entanto, nem sempre alcançam as demandas da 

população em seu conjunto, ou pelo menos o grupo mais necessitado, sendo quase 

sempre excludentes, resultantes de estratégias e ações do poder hegemônico. 

Pelo viés geográfico há, portanto, uma caracterização sobre as desigualdades 

e diferenciação do espaço, pois, segundo Fischer (2008, p. 97) o “espaço da 
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intervenção é dotado de propriedades particulares, que concernem ao conjunto dos 

especialistas interessados no ordenamento”. 

Entretanto, o ordenamento desse território supõe a “existência de um projeto 

social” que integre metas da sociedade em seu conjunto, buscando um “equilíbrio 

entre os imperativos econômicos e as necessidades sociais” (FISCHER, 2008, p. 

109).  

Essa finalidade pode ser alcançada a partir de uma combinação de ações 

setoriais como habitação, emprego, equipamentos coletivos, infraestruturas, dentre 

outras.  

É nesse contexto que pode-se vincular as ações desenvolvidas na produção 

de programas, projetos e convênios, enquanto políticas públicas, desenvolvidas nas 

arenas de poder do recorte analítico da pesquisa. Dessa maneira destaca-se, nessa 

pesquisa, Guarapuava, a qual por meio de um olhar geográfico busca revelar os 

conflitos e interesses (decisões, escolhas, caminhos) da intervenção governamental 

no território.  

Dessa forma, Steinberger (2013, p. 63) considera que a relações entre as 

políticas públicas e território é norteada pelas ideias de que o território possui um 

sentido geográfico que o torna necessariamente social, não somente material, e ativo, 

posto que está em constante interação com a sociedade e o Estado. O território não 

é uma propriedade do Estado e sim de todos os atores sociais que o compõem, logo 

a prerrogativa de produzir políticas não é exclusiva do Estado.  

Sendo assim, o Estado, por vezes, assume o papel apenas de gestor e 

articulador de políticas públicas por meio de instâncias político-administrativas. De 

acordo com Rodrigues (2014, p. 154), a “gestão, eficiência, transparência, flexibilidade 

e governança passaram a ser termos de uso corrente para se explicitar as 

expectativas em relação ao Estado”. Trata-se de uma reformulação da concepção 

clássica de Estado, inclusive sobre sua ação no território:  

                                                                                                                                 
A eficácia do mercado na prestação de serviços foi valorizada, 
notadamente por aqueles partidários da perspectiva neoliberal de 
Estado mínimo. Sendo assim, a concepção clássica do Estado como 
exclusivo prestador de bens públicos foi sendo progressivamente 
substituída pelo formato do Estado como um aparato regulador que 
deveria estimular as iniciativas da sociedade civil e dos indivíduos. 
(RODRIGUES 2014, p. 154) 
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Parte daí a definição de Mello-Théry (2011, p.12), o qual aponta que a “política 

pública diz respeito a um conjunto de atividades que faz referência ao Estado, como 

procedimentos/marcos institucionais, pactos que expressam relações de poder e que 

se orientam à resolução de conflitos”.  

Esses aspectos empreendem as políticas públicas como relacional, dessa 

forma não consideradas somente em uma ação do Estado, todavia em um conjunto 

de necessidades sociais condicionadas a processos com diferentes elementos e 

atores.                                                                                                                                  

Isso significa que essa relação já nasce contraditória e que os 
elementos se influenciam mutuamente. O aprofundamento dos 
estudos sobre as ações dos Estados permitiu que as políticas públicas 
fossem entendidas como um processo, revelando que sua construção 
é gradativa e que para compreendê-la é preciso levar em conta 
diferentes elementos (FERNANDES, 2015, p. 72).  
 

 
Com vias de finalizar a abordagem do capítulo, cabe aqui, situar algumas 

considerações. Primeiramente, em relação ao objeto de estudo entende-se que 

quando pensa-se sobre políticas públicas reporta-se as ações que se objetivam em 

um território, e que são construídas a partir de intenção de discursos de interesses e 

conflitos sociais. Sendo assim, pela análise espacial e do território, concebe-se a 

relação entre geografia e políticas públicas, pois essas são capazes de ordenar, 

reordenar e desordenar seus elementos, ou até criar novos arranjos territoriais, 

dependendo das intenções e finalidades. Assim, a “geografia produzida pelas políticas 

públicas será resultado não somente de sua imposição no espaço, mas como ela se 

adapta às demais geografias pré-existentes” (FERNANDES, 2015, p. 77).  

As reflexões apresentadas neste capítulo, então, permitem complementar e 

ampliar o entendimento sobre geografia e políticas públicas, em especial àquelas 

vinculadas ao território.  

Para o Capítulo II, especificamente, serão abordados os projetos e planos de 

intervenção que o Estado interpõe no território, tendo como base a formação da 

política pública urbana. 
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ntende-se a concepção das políticas públicas e de seus instrumentos 

como uma intervenção do Estado, legitimando-se mediante as ações e 

normas que contemporizam o ordenamento do território. Diante a isso, é nesse 

processo que demonstramos, neste capitulo, a formação da política pública urbana e 

de como ela se consolida no Brasil. Apresentando uma leitura das políticas 

desencadeadas pelo Estado, através da Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano (PNDU), acompanhada de uma pequena reflexão acerca do entendimento de 

território usado e das normas territoriais, o plano diretor é contemplado aqui como um 

instrumento de ordenamento do território de Guarapuava.  

 

2.1 Formação de políticas públicas urbanas – O Estado em ação 

 

O ordenamento do território, enquanto possível elemento integrador de 

Políticas Públicas urbanas, passou a ser pensado a partir do processo que se 

caracterizou em mudanças de posicionamento decisional assegurado pela 

Constituição Brasileira Federal de 1988, evento que caracterizou-se como marco que 

retoma a democracia ao país, estimulou a participação dos estados e municípios, 

constituindo uma administração descentralizada, recuperando, ao menos como lei, a 

importância do município como ente federativo apto a diagnosticar e atender as 

emergências locais, determinando a efetivação do Plano Diretor a partir da gestão 

democrática da cidade, com participação popular nas decisões sobre o tema.  

De acordo com Custódio (2005, p. 96): 

                                                                                                                                 
A Constituição Federal de 1988 tem por característica a 
descentralização administrativa, pois recupera a importância do 
município, ente federativo teoricamente capaz de diagnosticar e 
atender as necessidades locais. Destina-lhe maior verba 
orçamentária; permite que se una, conforme as diretrizes de cada 
Estado, na forma de consórcios, de aglomeração urbana, de 
microrregião ou de região metropolitana; estipula a obrigatoriedade da 
elaboração de um Plano Diretor e de uma Lei Orgânica; assegura, na 
lei, a participação popular e da sociedade civil organizada nas 
decisões políticas. 
 
 

Contudo, só por meio da aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, e da 

criação do Ministério das Cidades, em 2003, que abrange União, Distrito Federal, 

Estados, Municípios e sociedade, consolidação de uma política de desenvolvimento 

E 
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urbano se iniciou, pois, no Brasil houve uma ausência da questão urbana na agenda 

dos governos nacionais por um longo período. Por meio destas aprovações, inicia o 

objetivo de implementar uma política nacional de desenvolvimento urbano, pautada 

pela democracia e ampla participação da sociedade, para assim fazer um 

ordenamento e planejamento sobre o uso e a ocupação do solo urbano (CUSTÓDIO, 

2005, p. 99 e 100). 

Como marco constitucional, o termo “Ordenação do Território” está fixado 

legalmente através do artigo 21, parágrafo IX da Constituição Federal de 1988, 

segundo o qual: “Compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais 

de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”, consistindo, 

portanto, de uma incorporação legal dos planos nacionais e regionais de ordenamento 

do território aos de desenvolvimento econômico e social. 

Face ao exposto, a missão de promover Política Nacional de Ordenamento do 

Território – PNOT no Brasil está sob a responsabilidade do Ministério da Integração 

Nacional (MIN), que normatiza e executa as políticas nacionais de Defesa Civil, de 

Irrigação, de Desenvolvimento Regional e de Ordenamento do Território (as duas 

últimas vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Regional – SDR (POLETTO, 

2008).  

No âmbito de uma Política Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT), 

Becker (2005, p.75) aponta três ações importantes: “O que ordenar? ”, “Para que 

ordenar? ” e “Como ordenar?”.  

Para a autora, o que ordena-se são os usos múltiplos do território e seus 

recursos para buscar-se cumprir os objetivos de um desenvolvimento socioeconômico 

e equilibrado das regiões, com melhoria da qualidade de vida, da gestão dos recursos 

naturais e a utilização racional do território. O como ordenar, de acordo com a autora, 

implica em pensar que:  

                                                                                                                                 
Um “como” obrigatório é a finitude do território, conforme se entenda 
território como espaço qualificado e dotado de recursos naturais ou de 
infraestrutura, com mais ou menos valor de uso e de troca. O aspecto 
regional do projeto nacional deverá combinar as prioridades sociais e 
de realização de investimentos em infraestrutura com a regionalização 
de políticas e programas que reduzam as desigualdades entre as 
regiões e também as disparidades dentro delas. As políticas regionais 
serão priorizadas com base no princípio: de que o mercado não pode 
ser o único determinante do Ordenamento Territorial porque promove 
a concentração econômica, e dessa forma, acirra as desigualdades 
sociais. O desafio da necessidade da manutenção da diversidade 



51 

  

Capítulo 2 – Estado e Políticas Públicas Urbanas 

territorial da nação brasileira, especialmente nos aspectos culturais e 
ambientais, itens que se constituem numa das riquezas e 
potencialidades do país. Elaborar e executar planos nacionais e 
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico 
e social. Os impactos regionais das políticas macroeconômicas e 
setoriais é um tema que sempre vem à tona. (BECKER, 2005, p. 52).  
 

Nessa análise, apesar da escala de concepção de uma PNOT ser atribuição 

do governo federal, suas ações se realizariam em múltiplas escalas (BECKER, 2005). 

As políticas públicas de ordenamento do território, além de se voltarem para as 

desigualdades sociais, devem administrar conflitos no uso e na apropriação do 

território. 

Nessa perspectiva, Sander e Maiorki (2012, p. 233) exemplificam as principais 

questões evidenciadas para a elaboração do projeto de lei do PNOT no Brasil, 

ilustrados no quadro 3, e referenciam a Comissão de especialistas das universidades 

brasileiras que elaboraram e apontaram essas questões na Proposta de Política 

Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT). 

 

Quadro 3 - Brasil: Problemas evidenciados para nortear a elaboração da PNOT em 2006. 
(Continua) 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO NO BRASIL 

Forte desarticulação e dispersão da ação do Estado na gestão integrada do território. 

Fortes disparidades demográficas entre as regiões litorâneas e interioranas. 

Forte concentração espacial das atividades econômicas ao longo do litoral, nas áreas 
metropolitanas e nas regiões Sudeste e Sul. 

Dificuldades, para o Estado, na promoção da integração espacial dos fluxos econômicos. 

Conflitos de uso e geral, com territórios onde prevalece a lógica de grandes empresas, em 
detrimento de grupos sociais menos poderosos e oposição e disparidade entre a logística das 
grandes empresas e da produção familiar. 

Predominância absoluta das rodovias no sistema de transporte brasileiro. 

Disparidades na distribuição territorial das redes de informação de longa distância. 

Insuficiência de uma infraestrutura de logística orientada para a integração continental. 

Baixa exploração da navegação hidroviária no território nacional. 

Distribuição desigual da infraestrutura de armazenagem no território nacional. 

A malha ferroviária possui uma distribuição desigual e é mal explorada. 

A distribuição e o acesso à energia não são homogêneos no país, com concentração no centro-
sul. 

Padrão predatório da expansão das fronteiras de produção, com forte desmatamento ao longo 
dos eixos de expansão da fronteira agropecuária. 

Conflitos fundiários pela propriedade e controle do território e superposição de categorias de 
uso. 
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Quadro 3 - Brasil: Problemas evidenciados para nortear a elaboração da PNOT em 2006. 
(Continuação) 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO NO BRASIL 

Constituição do mercado de terras pode ser vetor de exclusão de direitos ao território. 

Fortes contrastes socioeconômicos entre as regiões Sul-Sudeste e Norte-Nordeste. 

Hierarquia das cidades e áreas de influência profundamente desiguais. 

Fonte: BRASIL (2006). 
Org.: Prudentes, T. C. (2017).  

 

Estas questões, observadas no quadro 3, foram extraídas das categorias de 

análise expostas no Seminário Nacional de Ordenamento Territorial, realizado em 

novembro de 2006, pela equipe que desenvolvia consultoria para o Ministério da 

Integração Nacional8. Para isso, seis eixos temáticos foram desenvolvidos: o eixo 

político institucional, eixo da política econômica, eixo da política logística, eixo da 

política ambiental, eixo da política sociocultural e o sexto eixo da política fundiária 

territorial, que originou um documento base para a definição da PNOT.  

                                                                                                                                 
Posteriormente, as discussões passaram a tramitar internamente no 
executivo, através de um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), 
para a elaboração da proposta (que tramita internamente no executivo, 
para talvez ser lançada como um projeto de lei) da PNOT. Esse GTI, 
sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República é 
composto pelo Ministério da Integração Nacional; Ministério da 
Defesa; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério 
do Meio Ambiente; Ministério das Cidades; Ministério do 
Desenvolvimento Agrário; e o Ministério de Minas e Energia. Quando 
se contempla o avançar das discussões da PNOT, percebe-se que o 
mesmo ainda se encontra nas fases preliminares, pois a política em si 
ainda está em processo de formulação (FREITAS, 2010, p. 457).  

 
 

Com base no quadro 3, emerge um objetivo articulado em ações direcionadas 

para a promoção do desenvolvimento sustentável, e percebe-se os propósitos 

direcionados para uma organização de novos paradigmas de intervenção urbana, 

conduzindo a um aumento do nível de representatividade dos espaços políticos, 

fomentado por comprometimento público com as iniciativas das múltiplas identidades 

                                                 
8 Mediante a lei 10.683/03, que rege sobre as atribuições de cada ministério, o Ministério da 
Integração Nacional e o Ministério da Defesa passaram a ter a responsabilidade do conteúdo 
sobre ordenamento territorial. Com essa atribuição, o Ministério da Integração Nacional 
elaborou, em 2004, uma proposta de PNOT, iniciando um dos Termos de Referência e a 
realização de licitação para a contratação de consultoria para a realização de estudos para 
subsidiar a elaboração do texto da política nacional (FREITAS, 2010).  
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culturais locais, atuando em “um des-re-ordenamento que integrasse múltiplas 

escalas, envolvendo, no caso brasileiro, pelo menos quatro escalas básicas: o 

município, a mesorregião, os estados da federação e a macrorregião” (BECKER, 

2005, p.76).  

Na última década, Peres e Chiquito (2012, p. 79) relata que o processo de 

elaboração do projeto de lei sobre o PNOT teve um grande avanço nas suas 

discussões, apesar disso, nenhum debate nacional foi estabelecido sobre a proposta 

da PNOT. E, todavia, ter sido contemplado na Constituição de 1988, e o Ministério da 

Integração ter elaborado um Projeto de Lei sobre a PNOT, o Brasil ainda não dispõe 

de políticas públicas integradas, tendo possibilidades de uma ação coordenada dos 

diferentes níveis de governo nos territórios. 

No entanto, os governos federais estão direcionando suas prioridades às 

políticas públicas setoriais, de curto prazo, utilizando planos, políticas e programas 

para promover, de certa forma, um relativo reordenamento territorial, implementados 

pela União, pelos Estados ou Municípios, instituído de forma conflitante e sem 

diálogos ou interlocuções (PERES; CHIQUITO, 2012, p.79). 

Assim, Poletto (2008) afirma a importância de se pensar o planejamento do 

Estado voltado para o desenvolvimento do território, configurando o ordenamento do 

território uma ferramenta de grande auxílio ao Governo Federal. Segundo o autor, 

deve-se buscar por estratégias de desenvolvimento e crescimento que se afastem da 

atual fragmentação do território brasileiro.  

                                                                                                                                 
O Brasil ainda não dispõe de um sistema integrado de ordenamento 
territorial que possibilite uma ação coordenada nos diferentes níveis 
de governo. O que existe são planos, projetos, leis e instrumentos de 
intervenção isolados, adotados de forma muitas vezes conflitantes, ora 
pela União, ora pelos Estados ou pelos municípios. Essa diversidade 
de instrumentos, programas e ações, relacionadas ao ordenamento 
territorial, acarreta diversos prejuízos para o País, sobretudo em 
termos da alocação de recursos para o desenvolvimento econômico e 
social (POLETTO, 2008, p. 10).  

 
 

Em complemento, Freitas (2010) relata que a discussão da PNOT deve ter 

também como perspectiva os conflitos do uso do território, conduzidos em um 

processo de formulação de uma possível política pública de ordenamento, discutida 

na esfera federal com o Estado desempenhando papel estratégico para a mediação 

de interesses.  
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Nesse sentido, o desenvolvimento de estratégias para cumprir as 

intervenções da PNOT, se estabelece pelo arranjo das “forças entre os diversos atores 

envolvidos na discussão, incluindo os lobbies, os jogos de influência e os recursos de 

poder disponíveis” (FREITAS, 2010).  

Em contraponto, Sander e Maiorki (2012) indicam e chamam a atenção que a 

“inexistência de uma política de Ordenamento Territorial no País não significa a 

inexistência de políticas públicas setoriais que impactam o território”. Para os autores 

são vários os outros instrumentos de ordenamento do território: 

                                                                                                                                 
 Sistema Nacional de Unidades de Conservação;  
 Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;  
 Planos Diretores Municipais (e seus instrumentos de gestão 

territorial urbana);  
 Plano Nacional de Recursos Hídricos;  
 Planos Diretores de Bacias Hidrográficas;  
 Plano de Desenvolvimento Territorial Sustentável;  
 Programa Nacional de Desenvolvimento dos Territórios Rurais;  
 Programa de Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e 

Etnodesenvolvimento;  
 Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico. 
 Política Nacional de Desenvolvimento Regional;  
 Política Nacional de Meio Ambiente; Política de Desenvolvimento 

Rural Sustentável; 
 Política Nacional de Recursos Hídricos;  
 Planos Macrorregionais e Sub-regionais, Planos Setoriais, 

Consórcios Públicos Intermunicipais (SANDER e MAIORKI, 2012, 
p. 233). 

  

Apesar, que as políticas públicas não são contínuas, e são direcionadas pelos 

planos de governo de quem está no poder. Portanto, o desafio é o de articular políticas 

públicas para o ordenamento do território, com convênios federais, estaduais e 

municipais.                                                                                                                                  

O atual desafio posto à sociedade civil é a implementação dos 
princípios estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, que 
consagrou o planejamento da atividade econômica e a redução dos 
desequilíbrios regionais. Assim, visando a adequação do Plano 
Plurianual 2004/2007 do Governo Federal a esses princípios 
constitucionais, o Ministério da Integração Nacional, através da 
Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional, foi incumbido 
pela Lei Federal nº 10.683/2003 de pôr em marcha o Programa de 
Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento 
Territorial, que se propõe a: Articular ações de instituições federais, 
estaduais e locais na implementação das políticas de desenvolvimento 
regional e ordenamento territorial a fim de buscar a redução das 
desigualdades regionais e promover a afirmação dos potenciais da 
rica diversidade social, econômica e cultural do território (RÜCKERT e 
ALBUQUERQUE, 2005, p. 16). 
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Com tal proposição, que indica a necessidade de uma abordagem nas 

políticas públicas urbanas e como meio para esclarecer os objetivos de pesquisa, 

realiza-se uma leitura geográfica para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(PNDU), que se propôs a diminuir a desigualdade social urbana, possibilitando o 

direito à cidade e a sustentabilidade ambiental. No entanto, como é demonstrado, nem 

sempre esses objetivos são atingidos, que por vezes, atendem a interesses 

capitalistas.  

Observa-se, no entanto, que a realidade da política urbana no Brasil 

fundamenta-se pela ausência de legislação urbana efetiva em diversos momentos, 

em especial com o enfraquecimento de governos locais no regime militar mais recente 

no país, com consequências na produção do espaço urbano, que se qualificou como 

socialmente fragmentado e excludente, como afirma Costa (1994, p. s.i):  

                                                                                                                                 
Em paralelo ao conjunto de medidas de política urbana do período do 
regime militar, ocorreu um processo de enfraquecimento dos governos 
locais em termos tanto de decisões político-administrativas quanto de 
recursos financeiros necessários ao enfrentamento das crescentes 
deficiências de serviços urbanos básicos. A falta de uma legislação 
urbana efetiva contribuiu para agravar esta situação, uma vez que os 
governos locais eram incapazes de controlar, de forma eficaz, os 
processos privados de parcelamento, ocupação e uso do solo urbano. 
O resultado, não é novidade, foi a produção de espaço urbano 
socialmente fragmentado e excludente, o que é um lugar comum nas 
grandes cidades brasileiras.  

 
 

Em complemento Serrano (2013, p. 191) aborda que a “ausência do urbano 

na agenda nacional, durante o fim da década de 1980, toda a década de 1990 e início 

de 2000, só mudou a partir de 2003 (governo Lula) com a criação do Ministério das 

Cidades”, bem como seu marco histórico, a realização da primeira Conferência 

Nacional das Cidades (CNC), realizada em 2003. Nessa ação o Estado convidou a 

sociedade e demais organizações a participar da política urbana e do 

desenvolvimento urbano em escala nacional.  

Para uma abordagem mais didática, sintetiza-se as iniciativas das 

conferências realizadas e as propostas aprovadas a partir de 2003, conforme 

demonstra a figura 2. 
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Fonte: Brasil (2016). 
Org.: Prudentes, T. C. (2016) 
 

As discussões sobre as políticas públicas urbanas realizadas nas 

conferências nacionais da cidade, conforme a figura 2, demonstram um alinhamento 

1ª Conferência Nacional das Cidades -
2003

Criou o Conselho das Cidades
estabeleceu parâmetros para uma política
nacional de desenvolvimento urbano com
proposta de integração das políticas
setoriais com acesso universal à moradia
digna, ao saneamento básico, ao
transporte público e à acessibilidade, ao
cumprimento da função social da cidade e
da propriedade, ao combate à segregação
socioespacial, à gestão descentralizada e
democrática, bem como ao acesso à
informação e à participação social.

2ª Conferência Nacional das Cidades -
2005

Foi aprovado o princípio da gestão
democrática, da participação e do controle
social como diretrizes das políticas de
planejamento urbano. Também foram
aprovadas a estrutura e os instrumentos
da política regional e metropolitana.

3ª Conferência Nacional das Cidades -
2007

Construção do Sistema Nacional de
Desenvolvimento Urbano e a criação de
uma Política de Regularização Fundiária e
de uma Política de Prevenção e Mediação
de Conflitos Fundiários Urbanos.

4ª Conferência Nacional das Cidades -
2010

Realiza-se o balanço das conquistas e
desafios colhidos ao longo do processo de
construção da Política Nacional de
Desenvolvimento Urbano. Isso é visível na
ênfase pela participação por intermédio de
Conselhos das Cidades deliberativos e no
fortalecimento do ciclo de Conferências
das Cidades como meio para efetivar o
controle social e a definição das políticas
públicas. Esse rumo é também
demonstrado pelas propostas que
reivindicaram a criação de conselhos nos
estados e municípios.

5ª Conferência Nacional das Cidades - 2013

Aprovou a proposta do Sistema Nacional de
Desenvolvimento Urbano. O objetivo desse sistema é
promover a integração das políticas de
desenvolvimento urbano com as políticas sociais e
econômicas, além de realizar sua articulação com
todos os entes federados (União, DF, estados e
municípios), otimizando esforços e recursos e
promovendo a participação e o controle social.

6ª Conferência Nacional
das Cidades

Ocorrerá do dia 5 ao dia 9 
de junho de 2017, em 
Brasília.  

Figura 2- Brasil: Conferências Nacionais das Cidades 
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dos conceitos relacionados às políticas urbanas que foram atrelados aos arranjos dos 

planos de governo. Tal prática era inexistente antes das conferências, pois havia um 

déficit municipal de conselhos relacionados à políticas urbanas. 

Segundo Santos (2011), o desafio da política urbana, evidenciado pelas 

conferências nacionais, é a criação de um sistema com a participação popular. Em 

relação a esse aspecto, uma estratégia pensada nas conferências foi a vinculação de 

repasse dos recursos federais mediante o cumprimento de exigências por parte dos 

governos municipais.  

                                                                                                                                 
No caso da política de habitação de interesse social, a lei federal de 
2005 exige a criação de Conselho Gestor do Fundo de Habitação e a 
elaboração do plano de habitação. No caso do saneamento, a lei 
nacional de 2007 exige somente a elaboração do plano de 
saneamento (SANTOS, 2011, p.34).   

 
 

Como ponto de partida, foi aprovado na primeira conferência das cidades, as 

diretrizes e princípios da PNDU (FIGURAS 3 e 4) ademais, o discurso envolto a 

questão central dessa política, desenvolve-se por meio da promoção da reforma 

urbana, aplicando-se os instrumentos do Estatuto da Cidade. 

 
Figura 3 - Brasil: Princípios da PNDU 

 

Fonte: BRASIL, 2004. 
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Figura 4 - Diretrizes da PNDU 

 

Fonte: BRASIL, 2004. 

 

Esse conjunto de princípios e diretrizes, formulados a partir da 1ª Conferência 

Nacional das Cidades, nortearam quais as políticas públicas que o PNDU iria integrar. 

Assim, foram desenvolvidos os setores de integração, transformados em secretarias 

nacionais, dentro do Ministério das Cidades.  

Nessa conjuntura, criou-se quatro secretarias nacionais, sendo elas: 

Desenvolvimento Urbano, Habitação, Mobilidade Urbana e Saneamento. Iniciou-se 

então, uma trajetória das deliberações para o redirecionamento dos programas do 

Ministério das Cidades, como exemplo:  

                                                                                                                                 
A construção do Sistema e do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS (Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005); a 
elaboração da Política Nacional de Saneamento (Projeto de Lei nº 
5.296/05) e da Lei de Responsabilidade Territorial (Projeto de Lei nº 
3.057/2000); a constituição da Política Nacional de Mobilidade Urbana 
e a criação da Política de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/05) 
(BRASIL, 2006). 

 
 

Tonella (2013, p. 29) destaca que a criação da conferência das cidades e o 

Conselho Nacional das cidades, possibilitaram a consolidação das políticas públicas 
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ao longo do tempo, com a garantia de recursos públicos e com objetivos relacionados 

as diretrizes e princípios estruturados.  

                                                                                                                                 
O Conselho Nacional das Cidades foi criado em 2004 como resultante 
de mobilizações ocorridas no País, que culminou com as Conferências 
das Cidades nos três níveis administrativos. O Conselho passou a 
representar um importante instrumento de elaboração de políticas 
urbanas. Pressupõe, segundo a sua composição, a possibilidade de 
explicitação de interesses entre as esferas de poder e a sociedade 
organizada (TONELLA, 2013, p.30).  

 
 

A criação de documentos utilizados como instrumentos territoriais é tido com 

um avanço dentro das políticas públicas urbanas, como o exemplo da promoção de 

bases a PNDU, criada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), para a 

efetivação de instrumentos de ordenamento do território. Para uma análise 

sistematizada das leis e normas que regem as políticas públicas urbanas, elenca-se, 

na Figura 5, os avanços institucionais e jurídicos na promoção do desenvolvimento 

urbano.  

Figura 5 - Brasil: Principais ações e intervenções institucionais e jurídicos na promoção do 
desenvolvimento urbano 

 

Fonte: BRASIL (2015).  
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A linha do tempo esquematizada na figura 5 demonstra as principais ações e 

intervenções urbanas ocorridas na construção da política urbana, desde a elaboração 

do Estatuto da Cidade até os desdobramentos para o Estatuto da Metrópole, bem 

como estabelece uma correlação histórica dos avanços jurídicos (legislação) que 

passaram para avanços institucionais (instituições como o Ministério das Cidades). E 

atualmente são esses os instrumentos de ordenação e expansão do território 

brasileiro, mostrados na figura 5. 

Esses avanços são as principais ações normativas e legislativas elaboradas 

a partir do governo Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) e aprofundado pela sua 

sucessora, Dilma Rousseff (2012-2016), aplicáveis ao território nacional como 

tentativas da promoção do ordenamento, expansão e desenvolvimento do solo 

urbano. 

Diante das tendências e limitações vigentes expostas na figura 4, a 

construção de uma política urbana configura-se, acima de tudo, como um enorme 

desafio. Em um quadro de fortes disputas entre os municípios por recursos limitados, 

o papel regulador do Estado e a capacidade de governança, como articulação de 

atores e ações, passam a ter importância estratégica. A eficácia da política não se 

estabelece apenas no interior do aparato estatal, mas na interseção de interesses e 

projetos com a sociedade civil (TONELLA, 2013, p. 29). 

A Constituição Federal do Brasil estabelece, como já citado, instrumentos que 

oferecem subsídios para inferir no objetivo de função social da propriedade urbana. 

Para efetivar esses instrumentos, os munícipios com mais de 20 mil habitantes 

deveriam elaborar seus Planos Diretores, como esclarece Costa (2004, p. s.i): 

                                                                                                                                 
A Constituição legislou também sobre instrumentos que contribuiriam 
para alcançar o objetivo de função social da propriedade urbana: 
edificação e parcelamento compulsórios, imposto territorial 
progressivo no tempo e expropriação com fins sociais além do estatuto 
da usucapião. Para definir como e onde esses instrumentos deveriam 
ser adotados, os governos locais de cidades com 20 mil ou mais 
habitantes deveriam ter planos diretores.  

 
 

O plano diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana, legitimado na Lei n° 10.257/2001, que regulamenta o art. 182 da 

Constituição Federal. Nesse sentido, tem prioridade sobre outros planos existentes no 

município ou que possam vir a existir, sendo obrigatório: i) para cidades acima de 
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20.000 habitantes; ii) para municípios integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas; iii) nos locais onde o poder público pretenda utilizar os 

instrumentos previstos no § 4° do art. 182 da Constituição Federal; iv) integrantes de 

áreas de especial interesse turístico; e v) inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional. O objetivo principal, assim, é reforçar a capacidade de gestão 

territorial e urbana, como meio para reduzir as desigualdades territoriais e buscar 

promover a inclusão social. Portanto, o plano diretor: 

                                                                                                                                 
[...] constitui a principal política pública urbana de planejamento urbano 
ou se pode dizer de ordenamento do território urbano, uma vez que a 
complexidade do tecido urbano em expansão necessita de diretrizes 
para se ordenar o espaço urbano conforme os diferentes usos do solo 
(residencial, lazer, equipamentos urbanos, comercial, industrial entre 
outros) (BRASIL, 2001).  
 
 

Desse modo, Costa (2004, p. s.i) complementa que o objetivo principal do 

Plano Diretor é a orientação da elaboração dos instrumentos de política urbana, com 

enfoque na legislação de parcelamento e de ocupação e uso do solo:  

                                                                                                                                 
Entendo que o que hoje se denomina plano diretor identifica-se com 
um conjunto de estudos básicos que teria como objetivo principal 
orientar a elaboração de certos instrumentos de política urbana, em 
especial a legislação de parcelamento, ocupação e uso do solo. Ou 
seja, o plano diretor, além de não ter o caráter compreensivo em 
relação ao espaço urbano, não deve ser também um plano de 
governo. Este último aspecto sugere também ser desnecessária a 
fixação de horizontes ou de metas. Ao contrário, como orientador da 
adoção de instrumentos de política urbana, o plano diretor deve ter 
uma grande flexibilidade quanto à sua abrangência temporal, de modo 
a se ajustar com facilidade às rápidas transformações do espaço 
urbano. Tais transformações necessitam ser acompanhadas de forma 
constante pela análise e o planejamento urbano.  

 
 

Villaça (1999, p.238) define que o plano diretor é um diagnóstico da realidade 

física, social, econômica, política e administrativa de um município, definidas em 

determinado prazo.                                                                                                                                  

Apresentaria um conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento 
socioeconômico e futura organização espacial dos usos do solo 
urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais da 
estrutura urbana, para a cidade e para o município, propostas estas 
definidas para curto, médio e longo prazos, e aprovadas por lei 
municipal. Essa seria uma definição que acreditamos ser a mais 
consensual. 
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Neste contexto, entende-se que o Plano Diretor exerce base para o processo 

de planejamento urbano e ordenamento do território dos governos municipais, 

constituído por plano e diretrizes de ação. Um aspecto importante a ser levado em 

consideração é que o planejamento municipal (plano plurianual, diretrizes 

orçamentárias e o orçamento anual9) deve incorporar as diretrizes e prioridades 

contidas no Plano Diretor (BRASIL, 2001, art. 40, § 1º). 

Além disso, a elaboração do Plano Diretor deve ser feita com a participação 

da população e dos diversos segmentos da sociedade, que se apresenta no Art. 40 

da Lei 10.257/2001 (BRASIL, 2001): 

                                                                                                                                 
O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da 
política de desenvolvimento e expansão urbana. [...] § 4o No processo 
de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 
implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais 
garantirão: I – a promoção de audiências públicas e debates com a 
participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade; II – a publicidade quanto aos 
documentos e informações produzidos; III – o acesso de qualquer 
interessado aos documentos e informações produzidos.  

 
 

Portanto, o direcionamento do plano diretor é dado pelo conselho municipal 

das cidades, órgão colegiado que reúne representantes do poder público e da 

sociedade civil organizada, permanente e deliberativo. O conselho municipal da 

cidade procura integrar os diversos atores do espaço urbano para promover a 

ocupação do território, além de diagnosticar suas transformações, buscando 

contemplar as diversidades espaciais dentro de um cenário futuro. Conforme o 

Regimento Interno do Conselho das cidades (2011),  

                                                                                                                                 
Art. 1º O Conselho das Cidades – ConCidades, órgão colegiado que 
reúne representantes do poder público e da sociedade civil, de 
natureza permanente, caráter deliberativo e consultivo, integrante da 
estrutura do Ministério das Cidades será regido pelo presente 
Regimento Interno.  
Art. 2º O ConCidades tem por finalidade formular, estudar e propor 
diretrizes para o desenvolvimento urbano e metropolitano, e no que 
couber, de forma integrada ao desenvolvimento regional, com 
participação social e integração das políticas de planejamento, 
ordenamento territorial e gestão do solo urbano, de habitação, 
saneamento ambiental, mobilidade e transporte urbano, em 
consonância com os artigos nº 182 e 183 da Constituição Federal, com 

                                                 
9 Instrumentos de Política Urbana, que estão estabelecidos nas diretrizes do Estatuto da 
Cidade, Lei 10.257/2001.  
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a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade) e com as 
deliberações da Conferência Nacional das Cidades. (Redação dada 
pela Resolução Normativa nº 07, de 02.04.08) 
 

A Política Urbana procura amenizar problemas, baseando-se no plano diretor 

como instrumento normativo e jurídico. Como exemplo podemos citar a política 

nacional de regularização fundiária, que possui como foco a população de baixa 

renda, para amenizar a desigualdade no acesso ao solo urbano.   

Porém, o desafio em amenizar os problemas da política urbana não depende 

exclusivamente de instrumentos, mas também dos governantes, gestores dos 

mecanismos técnicos e legais, e da sociedade civil organizada, que muitas vezes 

pautados na sua concepção política, promovem o agravamento de problemas ao invés 

de solucioná-los. 

Importante também, deve-se integrar ao plano diretor às metodologias que 

demonstrem a realidade local do território, com projetos organizados e os profissionais 

envolvidos com capacitação técnica, bem como o envolvimento da sociedade civil 

organizada. No entanto, a implementação da política pública urbana depende dos 

municípios, por meio da incorporação dos instrumentos nos Planos Diretores 

elaborados pelas prefeituras e aprovados pelos legislativos.  

Sendo assim, de modo a viabilizar suas ações, o governo cria programas 

através dos ministérios para materializar suas parcerias, através da formalização de 

instrumentos de políticas urbanas, mediante convênios, termos de parceria, termo de 

execução descentralizada, termos de cooperação e termo de fomento. A partir desses 

termos realiza-se a transferências de recursos, denominadas transferência voluntária, 

transferência obrigatória legal e transferência obrigatória constitucional (SANTANA, 

2016, p. 13). 

                                                                                                                                 
A transferência legal é estipulada por lei, sem que haja análise de 
conveniência por parte do administrador, como por exemplo, 
transferências para o Programa de Aceleração do Crescimento criado 
pela Lei 11.578/2007. Já a transferência constitucional, como o próprio 
nome diz, tem previsão na Constituição Federal, e independe de 
acordo, como por exemplo, a repartição de um imposto. De acordo 
com o art. 25, caput da Lei Complementar nº 101/2000, mais 
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a transferência 
voluntária é a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente 
da Federação, a título de cooperação, auxilio ou assistência financeira, 
que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 
destinados ao Sistema Único de Saúde (SANTANA, 2016, p.13).  
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Dessa maneira, o instrumento que a transferência voluntária utiliza é o 

convênio, bem como outros meios de parceria (SANTANA, 2016). Sabendo desse 

fato, o convênio surge como forma de repasse de recursos, como por exemplo, a 

realização de uma regularização fundiária, a execução de um programa voltado para 

a educação ou a realização de obra para requalificar o território.  

De acordo com o Decreto nº 6.170/2007 de 25 de julho de 2007, os convênios 

são acordos, ajustes ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 

recursos financeiros de dotações consignada no Orçamento da União. A efetivação 

dos convênios depende da relação entre a administração pública federal de um lado, 

e a administração pública estadual, distrital ou municipal, ou ainda entidades privadas 

sem fins lucrativos do outro. Condicionando ao um processo de conflito, face a força 

de poderes envolvidos em todo o processo.  

Essa relação entre as partes é necessária para a execução de programa de 

governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou 

evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação (BRASIL, 2007). 

O convênio assume importante significado por ser não só instrumento de 

descentralização financeira, como também, disciplinador das relações entre os 

órgãos/entidades envolvidas, visto que, em suas origens, caberia à Administração 

Pública Federal direta e indireta a execução do programa de trabalho cuja implantação 

foi transferida, sempre na busca dos resultados esperados pela sociedade.  

Portanto, segundo Santana (2016, p.15), o convênio é um instrumento para 

efetivação de políticas públicas implementadas pela administração federal, 

transferindo autonomia e objetivando alcançar o máximo de beneficiários possíveis.  

Como exposto, a concepção desse instrumento de políticas públicas urbanas 

envolve várias escalas, organizações e atores, que fazem parte da realidade urbana 

e sobre ela se propõe intervir (FREITAS, 2010). Como resultado das novas formas 

criadas pelos novos usos, que dialogam com as normas já estabelecidas no território, 

os usos do território são recriados ou reinventados, que dependem das relações entre 

os atores, que refletem as relações de poder e conflitos.  

                                                                                                                                 
Dando-se internamente no processo de formulação de qualquer 
política e se projetando para os seus respectivos objetos, tem-se os 
conflitos de interesses. Como já apontado, esses conflitos, 
manifestação das relações de poder, fazem parte da produção do 
espaço, na medida em que esse só existe enquanto parte da realidade 
social (FREITAS, 2010, p. 459). 
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Com o propósito de entender, explicitar e correlacionar as políticas públicas 

urbanas a partir de convênios do governo federal com o governo local, o tópico 

seguinte foi estruturado, buscando analisar o cenário de Guarapuava correlacionando-

o com a teoria revisada no capitulo 1. 

 

2.2 Guarapuava e o recorte territorial de análise: espaço urbano e relações de 

poder 

Esta é uma abordagem que privilegia o estudo das áreas urbanas do 

município de Guarapuava, inserida na região Centro-Sul do Paraná (MAPA 1), com 

considerável importância na conjuntura regional, podendo ser definida como “cidade 

polo, pelo fato de que desempenha diferentes papéis urbanos e regionais, sendo 

assim, uma cidade intermediária entre as cidades menores e cidades maiores” 

(LOBODA, 2008, p.19). 

 

Mapa 1 - Localização do Município de Guarapuava 

 

Fonte: IBGE, (2010). 

Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  
 

A população do município está estimada, pelo IBGE, em 178.125 mil 

habitantes (julho de 2016), dos quais 90% vivem na área urbana e nos distritos 

municipais. É o maior município, em extensão, do estado do Paraná, mesmo com 

vários desmembramentos ocorridos ao longo dos anos, com unidade territorial de 

3.178,649 Km². A densidade demográfica é de 53,68 habitantes por Km², conforme 

IPARDES (2016). 
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Para a observação geral do recorte territorial de estudo, apresenta-se no 

Mapa 2, a localização da área urbana de Guarapuava e dos seus distritos sedes. 

Mapa 2 - Localização das áreas urbanas no Município de Guarapuava 

 
Fonte: IBGE, 2010 
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

 
Através dos estudos da literatura sobre o território de Guarapuava, identificou-

se uma história com abrangência do Paraná tradicional, com sua formação ligada ao 

projeto de expansão e defesa da área de domínio de Portugal, no Brasil, no início do 

século XIX, e atravessa os longos ciclos econômicos do ouro, do tropeirismo, da erva-

mate e da madeira10. A região teve sua história de organização espacial vinculada a 

atividades econômicas tradicionais, de cunhos extensivo e extrativo, concentradas 

nas vastas áreas de campos naturais (SILVA, 2002; SILVA, 2005; SCHMIDT, 2009).  

Sendo assim, revelam-se características de uma sociedade campeira – 

tradicional, patriarcal e latifundiária, que se alastra em ações até os dias atuais, 

paralelamente, vinculada com a história política regulada com práticas conservadoras 

e personalistas, ora, desenvolvendo grupos com forte poder político familiar (SILVA, 

                                                 
10 Detalhes sobre a história de Guarapuava podem ser encontrados em Silva (2007); Gomes 

(2012), dentre outros trabalhos e pesquisas do Grupo GEPES/CNPq.  
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2007). Complementando, Silva (2009) afirma que Guarapuava foi constituída por uma 

“estrutura fundiária” de base latifundiária, com pecuária tradicional e com um setor 

industrial de exploração primário da madeira.    

Esse é o caso do centro-sul paranaense, com Guarapuava e outros 
municípios constituídos a partir de uma estrutura fundiária de base 
latifundiária, da pecuária ainda tradicional (apesar de áreas de 
modernização) e de um setor industrial cuja principal atividade é a 
exploração primária da madeira (corte simples para a comercialização) 
(SILVA, 2009, p. 79).  

 
 

A autora afirma, ainda, que a partir da segunda metade do século XX, no 

entanto, há indícios de mudanças consideráveis nesta dinâmica, resultado do avanço 

da agricultura moderna, ocorrida após 1950 no território paranaense. Assim, houve 

diferentes arranjos nas relações de produção e instituição de nova ordem na 

configuração desse espaço, no qual o antigo sistema da sociedade tradicional 

campeira deu lugar ao sistema produtivo associado à expansão do capitalismo 

nacional, o que também refletiu em novas dinâmicas urbanas e de estruturação da 

cidade. 

Nesse cenário, sua fundação, no século XIX, até meados do século XX, a área 

urbana de Guarapuava teve crescimento lento e desarticulado, “associado à fraca 

inserção regional na economia nacional e seu isolamento físico em relação aos 

centros produtivos do país” (SILVA, 1995, p. 7).  

Silva (2005, p. 144), a partir de um conjunto de condicionantes, estuda 

Guarapuava como sendo constituída por territórios conservadores de poder ou 

territórios de poder conservadores nos quais convivem: 

                                                                                                                                 
[...] territorialidades mais tradicionais, de ritmos mais lentos, 
previamente constituídas, em estreita relação com redes de fluxos 
mais rápidos que conectam a região diretamente a centros mais 
modernos, inclusive em nível mundial, via exportação, utilização de 
equipamentos e máquinas agrícolas de última geração, parcerias em 
projetos etc. Enxerga-se, aí, uma economia moderna com grupos que 
não se envolvem aparentemente na política local, pelo menos na 
disputa a cargos políticos, e uma economia mais periférica e arcaica 
agregada aqueles grupos mais tradicionais, esses sim, vinculados ao 
político como meio de se fortalecerem também economicamente. 
Claro que essa relação não é regra, percebendo-se trocas constantes 
entre os grupos e os atores, independentemente do “lado” em que se 
encontram.  
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Nessa perspectiva, para a autora (2005, p. 252-253) esses territórios “são 

formados historicamente, ou seja, tendo como base um processo de formação 

socioeconômica diferenciado no interior de um todo porque não se distinguem, na 

essência, poderes econômicos, político, cultural, simbólico”. Tais fatores contribuíram 

para a consolidação do espaço urbano de Guarapuava, já que esse passa a comandar 

o espaço produtivo em relação ao campo.  

                                                                                                                                 
Se, no sistema de produção tradicional, a cidade era o “apêndice” do 
campo, nessa nova conjuntura, a da modernização da agricultura nos 
campos de Guarapuava, ela passou a comandar o espaço produtivo. 
Não se trata, no entanto, de uma posição de dualismo em que a cidade 
se opõe ao campo, mas sim de um processo de articulação, em que 
cidade e campo retroalimentam-se, porém, agora, com predomínio 
dos papéis exercidos pela cidade comandando as ações no campo 
(SCHMIDT; LOBODA, 2011, p. 26). 

 
 

O processo de reestruturação urbana e da cidade traduz, então, as profundas 

transformações pelas quais as cidades, bem como a vida urbana passam ao longo do 

tempo. Implica, assim, entender a estrutura urbana a partir do processo histórico que 

a constitui, determinado por continuidades e descontinuidades, estruturações e 

desestruturações. 

                                                                                                                                 
O que diferentes autores que têm adotado a expressão estruturação 
pretendem ao agregar o sufixo “cão”, parece-nos que seria garantir a 
passagem da ideia de que estamos falando de um processo contínuo, 
múltiplo e contraditório, e por essas qualidades, ele contém sua 
própria negação. Isso deve ser considerado, pois a estrutura urbana, 
como expressão momentânea do processo mais amplo de 
estruturação é redefinida não apenas pela expansão territorial ou pelo 
acréscimo de novos usos de solo, mas também por desestruturações, 
ou seja, pela destruição de formas urbanas, pela negação de usos de 
solo urbano antes existentes ou pela total ausência deles em parcelas 
dos espaços urbanos que, anteriormente, tiveram funções econômicas 
e/ou importantes papéis simbólicos (SPOSITO, 2004, p. 312). 

 
 

É aí que surgem as contradições sociais que demandam investigação sobre 

a estrutura urbana ao conjunto das ações políticas, econômicas, sociais e culturais 

ocorridas na sociedade, objetivando averiguar o jogo de interesses que demarcam os 

conflitos na cidade.  

Sposito (2004, p. 312) destaca que se deve pensar sobre as conceituações 

de estruturação urbana e estruturação da cidade sem perder de vista “[...] 

evidentemente, que essa distinção tem a intenção, apenas, de destacar o que se toma 
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como prevalente, em cada momento da análise, porque não há estruturação urbana 

sem estruturação da cidade e vice-versa”. 

Nesse sentido, ainda de acordo com a autora (2004), a 

expressão estruturação urbana deve identificar o conteúdo e as contradições, 

continuidades e descontinuidades, ações e reações associadas ao processo de 

urbanização. Para Pereira (2014, p.49) é possível observar uma estruturação do 

espaço urbano a partir daquilo que “Farret (1985) chamou de “paradigma do conflito”, 

isto é, quando a cidade é estruturada pelos interesses de grupos e classes, com o 

Estado tendo papel ativo no processo de estruturação do espaço urbano”. 

No entanto, a expressão “estruturação das cidades” deve identificar a 

materialização desses processos de base territoriais, ações e reações no nível 

interurbano e que elevam disputa por partes da cidade. Nesse sentido, pensando em 

Guarapuava: 

“Política urbana ordenou a manutenção e o controle dos setores de 
bairros mais bem valorizados, garantindo a seletiva ocupação do 
espaço, ora favorecidos pelos financiamentos do governo federal e 
estadual, ora pelos ideais políticos que fortalecem os valores comuns 
da sociedade tradicional” (SCHMIDT, 2009, p.250).  
 

Assim, as relações de poder na cidade de Guarapuava (como em outras 

cidades brasileiras) se estabelecem e se fortalecem com base no conservadorismo 

político-econômico, com primazia do “clientelismo, da troca de favores e do 

tradicionalismo político” (SILVA, 2005, p. 253).  

                                                                                                                                 
E é no conflito dessas relações que os grupos ou seus atores se 
apropriam do espaço tornando-o território, como forma de imprimir, 
nele, suas ideias e práticas. Neste processo de apropriação e de 
dominação formam territórios também conservadores. (SILVA, 2005, 
p. 253).  

 
Esses conflitos se reproduzem no território da cidade por meio da 

apropriação/dominação de determinadas áreas, políticas públicas, atores diversos 

que se associam ou se contrapõem de acordo com o momento histórico e os 

interesses em disputa.  

Neste conjunto inserem-se recursos de diversos fins, como aqueles de origem 

do governo federal que, muitas vezes, são apresentados como investimentos do 

governo local, ao menos em discurso, redefinindo ordens e desordens nas 

ações/intervenções no espaço, em especial no espaço urbano. É essa lógica que se 

quer apresentar e problematizar na relação entre políticas públicas federais e 
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transformações de caráter locais, pontuais, específicas para o ordenamento do 

território, neste caso em Guarapuava.   

É por meio dessa lógica que se apresenta a questão que foi estabelecida pelo 

desenvolvimento do referencial teórico desta pesquisa, que diz respeito à 

compreensão de como (e se) o poder local de Guarapuava está realizando o 

ordenamento do território através de políticas públicas de cunho federal.  

O ordenamento do território deve ser pensado, como vem sendo exposto 

neste capítulo, mediante ao instrumento da política urbana, o Plano Diretor, o qual se 

consiste em Lei Municipal aprovada pela Câmara Municipal, bem como a participação 

da sociedade civil organizada, que deve representar todos os segmentos sociais do 

município.  

Guarapuava, como os outros municípios do Brasil, obriga-se a formular e 

aprovar leis que ordenam o solo urbano, contudo, ao longo do tempo a cidade passou 

por várias legislações, como cinco Planos Diretores (1974, 1986, 1992/2001, 2006, 

2016). 

As Leis e Decretos criados pela administração pública municipal, que se 

mascaram pelo discurso do “desenvolvimento local” ou “justiça social” e até de 

“interesse social”, quando se efetivam, demonstram verdadeiramente a quem 

atendem e suprem. É o princípio, conduzido por um conflituoso processo que 

ordena/desordena o espaço urbano por meio dos interesses de atores privados em 

plena sintonia com determinados interesses do poder público.  

Ainda, no sentido de complementar tais informações, recorrendo ao 

diagnóstico realizado para realização do Plano Diretor Urbano, destacamos que em 

2016 foi elaborado e aprovado (FIGURA 6), como expressão de regimento nacional, 

um novo Plano Diretor, Lei 70 de 21 de dezembro de 2016, que promove a revisão e 

adequação das Leis Urbanísticas, além de atualizar informações de interesse do 

município, com revisão do regimento do Conselho do Plano Diretor.  
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Figura 6 - Guarapuava: Folder de divulgação - Plano diretor (2016 a 2026) 

 
Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Guarapuava, (2016). 
 
 

O novo plano apresenta uma estrutura conforme a legislação federal prevê, 

desde a elaboração de preparação da proposta, que foi coordenado pela Secretaria 

de Habitação e Urbanismo de Guarapuava, presidida pelo engenheiro cartógrafo 

Flávio Alexandre, funcionário efetivo da prefeitura, sendo empreendido um processo 

de mobilização e envolvimento dos diversos órgãos nas várias etapas de elaboração.  

Além disso, foram realizadas atividades de discussão que envolveram setores 

organizados da sociedade civil, bem como, organizações populares, associações de 

profissionais liberais, setores acadêmicos e empresários (em sua expressiva maioria 

diretamente vinculados ao mercado imobiliário urbano), e que participam do 

CONCIDADE (Conselho Municipal do Plano Diretor). Conjuntamente, realizou-se 

palestras, enquetes, registro de contribuição (via site), audiências, reuniões setoriais. 

Portanto, em seu Art. 2º, o plano diretor foi elencado como instrumento básico, 

global e estratégico da política de desenvolvimento urbano do Município, sendo 

obrigatório para todos os agentes públicos, privados e sociais que atuam na cidade. 

Além disso, conforme os §§ 2º e 4º do supracitado artigo, o plano diretor traçará os 

requisitos necessários para que a propriedade urbana cumpra sua função social, sob 
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pena de sanções que vão desde o aumento do imposto predial e territorial urbano 

(IPTU), até a desapropriação. 

Ocorre que as disposições constitucionais relativas a política urbana, embora 

inovadoras, são componentes da dinâmica do território, contemplando o conjunto de 

seus usos, em meios as relações de poder e os conflitos entre os distintos atores 

envolvidos, bem como, citados acima, os agentes públicos, privados e sociais.  

Partindo do pressuposto que além de um instrumento da política urbana, o 

Plano Diretor é uma política de ordenamento do território, ele direciona os agentes 

públicos, privados e sociais para observar e aplicar os seus princípios, que estão 

expostos no artigo 4º, conforme segue: 

                                                                                                                                 
Art. 4º Os agentes públicos, privados e sociais responsáveis pelas 
políticas e normas explicitadas nesta Lei Complementar, devem 
observar e aplicar os seguintes princípios: I - Direito de todos de 
acesso à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, saúde, 
educação, assistência social, lazer, trabalho e renda, bem como a 
espaços públicos, equipamentos, infraestrutura urbana e serviços 
urbanos, transporte, ao patrimônio ambiental e cultural da cidade; II - 
Preservação, proteção e recuperação do meio ambiente natural; III - 
Respeito às funções sociais da cidade e à função social da 
propriedade; IV - Participação da população nos processos de decisão 
e de planejamento; V - Priorização do bem-estar coletivo em relação 
ao individual. (GUARAPUAVA, 2016).  

 
 

Em relação aos seus objetivos, aborda-se o artigo 5º: 

                                                                                                                                 
Art. 5º Para que o município e a cidade cumpram suas funções sociais, 
a política de desenvolvimento expressa nesta Lei fixa os seguintes 
objetivos gerais: I - Elevar a qualidade de vida da população, 
particularmente no que se refere à saúde, à educação, à cultura, às 
condições habitacionais, à infraestrutura e aos serviços públicos, de 
forma a promover a inclusão social e a redução das desigualdades 
que atingem diferentes camadas da população e regiões da cidade; II 
- Promover o desenvolvimento sustentável e a equidade social no 
Município; III - Elevar a qualidade do ambiente urbano, por meio da 
preservação dos recursos naturais e da proteção do patrimônio 
histórico, artístico, cultural, urbanístico e paisagístico; IV - 
Democratizar o acesso à terra e à habitação, estimulando os 
mercados acessíveis às faixas de menor renda; V - Orientar a 
distribuição espacial da população, das atividades econômicas, dos 
equipamentos e dos serviços públicos no território do Município, 
conforme as diretrizes de crescimento, vocação, infraestrutura, 
recursos naturais e culturais; VI - Aumentar a eficiência econômica da 
cidade, de forma a ampliar os benefícios sociais e reduzir os custos 
operacionais para o setor público por meio do aperfeiçoamento 
administrativo; VII - Racionalizar o uso da infraestrutura instalada, em 
particular a do sistema viário e dos transportes, evitando sua 
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sobrecarga ou ociosidade; VIII - Recuperar os investimentos feitos 
pelo poder público municipal na realização de infraestrutura pública 
que proporcione a valorização de imóveis urbanos; IX - Incorporar as 
diretrizes e as prioridades contidas neste Plano Diretor ao Plano 
Plurianual de Aplicação, às Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento 
Anual; X - Permitir a participação da iniciativa privada em ações 
relativas ao processo de urbanização, mediante a utilização de 
instrumentos urbanísticos diversificados, compatíveis com as funções 
sociais da cidade (GUARAPUAVA, 2016). 

 
 

Destaca-se, nesse rol de objetivos, que o Plano Plurianual de Aplicação 

(PPA), as Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual também compõem o Plano 

Diretor, devendo ser compatíveis com os planos nacionais, regionais e estaduais de 

ordenamento do território e de desenvolvimento econômico e social.  

Desse debate, no que se refere a articulação em termos da política urbana, o 

Plano Diretor realiza inicialmente a divisão do macrozoneamento territorial em seu Art. 

9º, considerando o território do Município em Zona Rural, Zona Urbana, Zona de 

Expansão Urbana dos Distritos: Sede, Entre Rios, Guará, Guairacá e Palmeirinha. 

Definindo, ainda, em seu capitulo V, os Instrumentos da Política Urbana11 (FIGURA 

7). 

                                                                                                                                 
Art. 53. Para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
Cidade e da propriedade urbana, e para o planejamento, controle, 
gestão e promoção do desenvolvimento urbano, o Município adotará 
os instrumentos descritos neste Capítulo, previstos no artigo 4º da Lei 
Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade, sem 
prejuízo de outros instrumentos da política urbana. Parágrafo único. 
Os instrumentos previstos neste Capítulo serão regulamentados por 
legislação específica, inseridos nas legislações pertinentes ou ainda 
através de decreto municipal ou de resolução normativa do 
CONCIDADE. (GUARAPUAVA, 2016).  

 
 

                                                 
11 “Em Guarapuava, pode-se afirmar que o plano da política urbana teve um caminho de 

dominação política e ideológica, antes de uma dominação econômica” (SCHMIDT, 2009, 
p.173). 
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Figura 7 - Guarapuava: Instrumentos da Política Urbana do Plano Diretor (2016-2026) 

 
Fonte: Guarapuava (2016). 
Org.: Prudentes, T. C. (2016). 

 

Nesse sentido, a instituição de cada instrumento da política urbana de 

Guarapuava, remete ao papel do Estado no território, de modo a reprimir ou induzir 

alguns usos em detrimento de suas normas. Traz a cada instrumento um campo de 

investigação acerca da sua influência na dinâmica do uso do território na escala local, 

como será verificado no capítulo seguinte, sobre as operações urbanas consorciadas 

com o governo federal.  

O principal papel do Estado, então, é o de agente regulador dentre os atores 

que fazem parte deste território, bem como o estudo de políticas públicas, sem 

sincronizar com a atuação do Estado. E a atuação do Estado, por meio das 

intervenções, se faz fundamental, para corrigir a desordem/conflitos neste espaço 

urbano.  

Diante disso, busca-se estimular um debate acerca das políticas públicas 

urbanas, advindas de mecanismos da administração pública a fim conseguir 

convênios e parcerias com o governo federal, articulando diferentes agentes públicos 

e de responsabilidades entre os diferentes níveis governamentais. Observa-se, então, 

os convênios com o governo federal, exigindo a necessidade de contextualização do 
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tema ao arcabouço dos cenários onde encaminham-se suas execuções e quais são 

seus agentes promotores.  

Para a efetivação das políticas públicas, então, deve-se levar em 

consideração que cada município e região têm as suas características e realidades 

próprias, e que não existem políticas públicas “ideais”, com resultados iguais em todos 

os territórios. No entanto, há a possibilidade de fixar diversos instrumentos para o 

planejamento e ordenamento mais consistente desses territórios (OLIVEIRA, 2014), 

por meio do que foi discutido nos capítulos anteriores, em especial a promulgação da 

Constituição de 1988.  

As reflexões iniciadas naquele período resultaram na aprovação, em 2001, do 

Estatuto das Cidades (OLIVEIRA, 2014). Contudo, a questão a ser focada é a que 

envolve os conflitos e interesses dos governantes locais, que estabelecem essas 

políticas urbanas, em princípio articulados pelas elites locais, grandes empresários, 

mercados imobiliários, entre outros, no sentido de ampliação das relações de poder 

sobre o território.  

Para fundamentar as abordagens apresentadas até o momento, buscamos 

exemplificar e explicar, na sequência, os convênios/operações/intervenções 

realizadas a partir de 2013 até os dias atuais, em Guarapuava, pelos convênios do 

governo federal com o governo municipal. 
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ste capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os convênios 

estabelecidos entre o governo federal e o governo local, do município de 

Guarapuava, em termos de políticas públicas de intervenção para o espaço urbano, 

aprovados no período de 2013 a 2016.  

Busca-se, então, no texto abaixo, verificar a vinculação entre aprovação 

(escala federal) e implementação (escala local) de dois exemplos de políticas públicas 

urbanas em Guarapuava, quais sejam, a Reurbanização da Rua XV de Novembro e 

o Programa de regularização fundiária Papel Passado.  

Ao final, indicamos a importância de políticas públicas para a promoção do 

poder local, em articular intervenções que, quase sempre, são implementadas a partir 

de interesses conflituosos para atendimento a determinados grupos de poder em 

detrimento de outros grupos, por vezes, excluídos da lógica capitalista de acesso à 

terra e aos serviços urbanos.  

 

3.1. As intervenções no território de Guarapuava a partir de convênios federais  

 

Historicamente, Guarapuava (e outros municípios) tem como parceiro o 

Governo Federal para a realização de Políticas Públicas.  Muitas vezes, a produção 

do espaço urbano no município é vinculada ao “centralismo do governo federal, ora 

por vezes pelas intervenções do governo estadual” (SCHMIDT, 2009, p.171).  

Assim, as Políticas Públicas em Guarapuava direcionam-se para a 

desigualdade interurbana, e o seu percurso cria um contraste entre a periferia e o 

centro da cidade, ou seja, “as intervenções no espaço urbano atingiam o centro, pela 

renovação da paisagem, e a periferia, pelas medidas que garantissem a propriedade 

das áreas ocupadas” (SCHMIDT, 2009, p. 140-142). Em sua abordagem histórica, o 

autor, confirma o que está posto em Guarapuava, a prática clientelista e os conflitos 

de interesses.  

                                                                                                                                 
O acesso aos recursos federais e estaduais deu mais força à prática 
clientelista local, ao mesmo tempo em que reforçou as práticas do tipo 
populista do poder público. As decisões tomadas refletiram-se em 
interesses que privilegiaram grupos sociais com maior renda. Enfim, 
as decisões do plano político expressam que a política urbana atendeu 
interesses sociais distintos e interferiu na construção de territórios dos 
grupos de alta e de baixa renda em Guarapuava. A concentração da 
renda e a baixa qualificação da população carente ajudaram promover 
ainda mais a periferia empobrecida que, por sua vez, foi incorporada 

E 
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aos projetos e programas públicos, tornando-se redutos eleitoreiros 
para manutenção do poder político local (SCHMIDT, 2009, p.139-140). 

 
 

De acordo com Rolnik (2006), nessa concepção surgem os “invisíveis”, ou 

seja, as ‘periferias’ e as ‘favelas’ , as quais são invisíveis para a legislação e para o 

planejamento, recebendo precários investimentos de saneamento básico e 

infraestrutura que promovem o mecanismo da geração clientelista, refletindo a 

“ambiguidade de inserção legal destes assentamentos à cidade, que são vividos por 

beneficiários e concedentes como favores, a serem recompensados por lealdades 

políticas” (ROLNIK, 2006, p. 201).  

A realidade urbana se constitui por vários agentes produtores do espaço, que 

possuem interesses distintos e divergentes, gerando conflitos denominados por 

Serrano (2013, p.200) como territoriais. O autor aponta, ainda, que a “função da 

política urbana seria gerir tais conflitos das relações que esses agentes estabelecem 

entre si”, visto que estão inseridos em temporalidades e espacialidades de cada 

formação sócio espacial capitalista.  

Portanto, levando em conta essa abordagem, busca-se discutir a aprovação 

(escala federal) e a implementação (escala local) de políticas públicas urbanas para o 

caso de Guarapuava, pois a partir da Constituição de 1988 houve nítidas mudanças 

nos discursos e investimentos, no que tange às políticas públicas, até então de caráter 

neoliberais, para ações com maior participação do Estado, via planos governamentais 

desenvolvidos entre 2003 e 2016. 

No entanto, mesmo com a distribuição de competências, pela 

descentralização e a municipalização das políticas públicas, o grande impacto político 

nas contabilidades eleitorais, o jogo de distribuição dessas competências, e sua 

relação com as condições de exercício das mesmas, também tem sido um enorme 

campo de disputa e de dificuldade de construção de políticas claras, estáveis e 

duradouras (ROLNIK, 2006, p.201).  

Em meio a essa constatação, é possível afirmar que a escala local se fortalece 

como autônomos e federativos, mas sem recursos financeiros.  

                                                                                                                                 
Segundo seu Art. 1º “A República Federativa do Brasil [é] formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal...” e 
em seu Art. 18. “A organização política administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição”. Os municípios se auto organizam através de sua Lei 
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Orgânica e por meio de eleições diretas e de leis municipais. De 
acordo com o Art. 29 da Constituição Federal (1988), o “município 
reger-se-á por lei orgânica” competindo a ele “legislar sobre assuntos 
de interesse local” (Art. 30 C.F). Com o processo de descentralização 
política os municípios brasileiros foram elevados a membros da 
Federação, como pode ser observado nos Artigos 1º e 18º da 
Constituição Federal de 1988.  

 
 

Chega-se ao fato de que os municípios desempenham a função de participar 

na formulação das Políticas Públicas, e apresentam uma disposição/oferta de mais 

subsídios de recursos federais. Com grandes repasses, no qual a área da saúde 

atingiu maior volume nos últimos anos, em segundo lugar a educação e em terceiro a 

assistência social, por meio de convênios/parcerias entre governo federal e governo 

municipal, conforme pode ser observado na a figura 8.  

 

Figura 8 - Brasil: Áreas de maiores transferências do governo federal para o governo 
Municipal (2015) 

 
Fonte: Portal da Transparência Governo Federal (2016).  

 

Conforme destacado nos capítulos anteriores, a partir da criação do Ministério 

das Cidades, inicia-se mudanças nos discursos sobre a política pública urbana, o qual 

concretiza-se em leis e projetos o Estatuto da Cidade. Nesse estabelece-se objetivos, 

diretrizes, prioridades e concomitante a criação do conselho e um fundo nacional com 

vistas para o financiamento desses convênios, estudados neste trabalho, e entre 

outros (SERRANO, 2013).  

Todavia, sabemos que os municípios brasileiros são formados e 

substanciados por transferências Federais e Estaduais. E que por vezes, essas 

receitas são utilizadas para manutenção dos equipamentos urbanos e realização de 

obras de infraestrutura (VIANA e ARAIS, 2012). Ressalta-se aqui, o Estado (Federal, 

Estadual e Municipal) como o regulador, o qual um papel fundamental processo de 

produção do espaço urbano, pois dita os ritmos e os locais de crescimento, porém 
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sempre favorecendo a classe dominante e o mercado imobiliário (TOWS, MENDES, 

2012).  

A par dessa demonstração, Correa (2011, p. 43) por exemplo, define que a 

produção do espaço, seja o da rede urbana, seja intra-urbano, não é o resultado da 

mão invisível do mercado, nem de um Estado hegeliano, visto como entidade supra 

orgânica, ou de um capital abstrato que emerge fora das relações sociais. Contudo, é 

consequência da ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de 

interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de contradições e 

geradores de conflitos, entre eles mesmos e outros segmentos da sociedade. A 

despeito a essa discussão, o autor pontua a multiplicidade de papeis que o Estado 

desempenha na relação da produção do espaço urbano, afirmando que “ele constitui 

uma arena na qual diferentes interesses e conflitos se enfrentam, “com pesos distintos 

no tempo e espaço”, com relações de negociação, cooptação e clientelismo, aos quais 

a corrupção não é estranha” (CORREA, 2011, p. 45-46).  

Decorre disso a limitação orçamentária que os governos locais têm 

constantemente, por não ter arrecadação suficiente para resolver os problemas que 

atingem totalmente a sociedade, recorrendo a captação de recursos na esfera federal. 

Os convênios são regulamentados em decorrência da Portaria Interministerial Nº 127, 

de 29 de maio de 2008, estabelecendo as normas para execução do disposto no 

Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às 

transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e 

dando outras providências (BRASIL, 2007).  

Em seu Art. 1º, a portaria traz suas disposições, sendo a regulação dos 

convênios, os contratos de repasse e os termos de cooperação celebrados pelos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal com órgãos ou entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos para a execução de programas, projetos e 

atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de recursos 

financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União. No que 

se refere ao convênio, a Portaria define como:  

                                                                                                                                 
Acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos financeiros 
de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscais e Seguridade 
Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade 
da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, 
órgão ou entidade da administração pública estadual, do Distrito 
Federal ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, 
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entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de 
programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, 
serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 
regime de mútua cooperação (BRASIL, 2007).  

 
 

Seguindo o que está posto nessa portaria, os municípios devem encaminhar 

suas propostas via internet, como consta em seu Art. 3º:  

                                                                                                                                 
Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de 
tomada de contas especial dos convênios, contratos de repasse e 
termos de parceria serão realizados no Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, aberto à consulta 
pública, por meio do Portal dos Convênios.  

 
 

Desse modo, o sistema foi criado em 2008 para administrar as transferências 

voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, 

Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. Estabelece-

se como uma ferramenta para agilizar a efetivação dos contratos, a transparência do 

repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira. A utilização do 

sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza 

investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que 

atendem diretamente a população. 

Nesse portal são aplicados toda a formalização dos convênios, sendo utilizada 

pela administração pública e pelos técnicos da Caixa Federal Econômica, na 

qualidade de principal instrumento executor. No Portal da Transparência a 

comunidade tem acesso às informações sobre aos repasses realizados, ou seja, 

configura-se como um canal no qual o cidadão pode acompanhar a execução 

financeira dos programas de governo, em âmbito federal. Nele estão disponíveis 

informações sobre os recursos públicos federais transferidos pelo Governo Federal a 

estados, municípios e Distrito Federal e diretamente ao cidadão, bem como dados 

sobre os gastos realizados pelo próprio Governo Federal em compras ou contratação 

de obras e serviços (BRASIL, 2016). É preciso considerar, que o portal não traz 

condições de um claro entendimento, tendo uma difícil compreensão do que está 

sendo exposto, não sendo apresentado as informações de forma clara e de fácil 

entendimento.  
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Exemplificando, com o acesso ao portal, o cidadão tem disponíveis todos os 

dados dos convênios realizados entre 1996 a setembro de 2016, com a indicação de 

valores, locais de destinação, e informações dos serviços realizados e entre várias 

outras informações e gráficos. Conforme a figura 9. 

 

Figura 9 - Página do site do Portal da transparência do governo federal 

 
Fonte: Portal da Transparência Governo Federal (2016).  

 

Considera-se que a disponibilidade dessas informações na internet 

representa um avanço na socialização da informação, muito embora, parte 

significativa da população ainda não tenha condições de acesso e os governos 

municipais ainda não dispõem de portais de transparência (VIANA e ARAIS, 2012).  

Os convênios realizados desde 1996 até 2016, entre o Governo Federal e os 

estados brasileiros estão representados no gráfico 1, perfazendo um total de R$ 

411.136.773.042,46.  
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Gráfico 1 - Brasil: Valor total dos convênios repassados aos municípios brasileiros (2009-
2016) 

 

 
 

Fonte: Portal da Transparência Governo Federal (2016).  
Org.: Prudentes, T. C. (2016).  

 

Como observado no gráfico 1, verifica-se que o repasse para os municípios 

atingiu, no ano de 2009, o valor de R$ 209,38 bilhões, e posterior a esse ano, houve 

o crescimento ano após ano, excetuando-se 2016. Como verifica-se na Figura 10, o 

estado de São Paulo que concentra o maior número de convênios, obteve no total de 

56 mil e 55 convênios, contrapondo, com o estado do Amapá, o qual que recebeu o 

menor repasse, com um total de 3 mil e 67 convênios estabelecidos, entre os anos de 

1996 a 2016.   
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Figura 10 - Brasil: Detalhamento dos convênios estabelecidos entre o Governo federal e os 
estados brasileiros (1996 e 2016)  

 

Fonte: Portal da Transparência Governo Federal (2016). 
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Se considerarmos a análise via distribuição de recursos pelas regiões do 

Brasil, durante o ano de 2016, os dados revelam que os convênios representaram 

maiores percentuais em relação às receitas na região Nordeste, com 38%, do 

repasse. A região Sudeste teve 27%, a Norte 14%, a Sul 11%, e por fim, a Centro-

oeste 10%, com o menor repasse em 2016, conforme pode-se observar no gráfico 2.  

 

Gráfico 2 - Brasil: Distribuição de recursos por região (2016) 

 

Fonte: Portal da Transparência Governo Federal (2016).  
Org.: Prudentes, T. C. (2016).  

 

As discrepâncias no número de convênios estabelecidos nas regiões 

brasileiras, demonstram que fatores demográficos e geográficos, além da formação 

histórica das regiões, compreendem uma complexa conjuntura de relações tanto 

política como sociais, que acabam tendo um reflexo na distribuição de recursos 

federais, que somado a inadimplência de vários municípios, revelam essa realidade. 

Por ora, esse trabalho busca apenas apresentar esses dados, pois a investigação 

profunda dos reais motivos dessas diferenças, serão abordadas em futuras reflexões.

  Recortando em termos de escala para a nossa área de pesquisa, no ano de 

2013 a 2016, mais de 127 bilhões foram conveniados com a Região Sul do Brasil, de 

acordo com o gráfico 3. Nesse período, o estado do Paraná teve um repasse de 39% 

desse total, mesmo valor que o estado do Rio Grande do Sul, enquanto o estado de 

Santa Catarina recebeu repasse dos convênios no valor de 22%.  
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Gráfico 3 - Região Sul: Transferência anual de recursos (2013 e 2016) 

 
Fonte: Portal da Transparência Governo Federal (2016). 
Org.: Prudentes, T. C. (2017).  
 

Pode-se observar, pelos dados do gráfico 4, que o município de Guarapuava 

recebeu um montante de R$ 484.194.734,07 em transferências em todos os 

convênios celebrados com o governo federal, entre o período de 2013 a 2016. Dessa 

forma, apresenta-se como o nono do estado em destinação de repasses de 

convênios, com mais de 35 projetos de recursos captados junto ao governo federal, 

conforme dados disponíveis no portal da transparência do governo federal. As 

principais ações realizadas estão voltadas para saúde, assistência social, educação e 

urbanismo. Na categoria urbanismo, há um total de 12 convênios já executados e em 

fase de implantação, entre 2013 e 2016.  

Gráfico 4 - Guarapuava: Transferência de recursos federais (2013 e 2016) 

 
Fonte: Portal da Transparência Governo Federal (2016). 
Org.: Prudentes, T. C. (2017).  
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Após a análise dessas particularidades, rememora-se o que Rodrigues (2014, 

p. 34) destaca sobre as intervenções urbanas, ou seja, que elas são realizadas “nos 

tecidos urbanos já existentes através de um conjunto de projetos e programas”, como 

a reestruturação ou revitalização de atividades e/ou serviços, a recuperação ou 

reabilitação arquitetônica ou a reapropriação social e/ou cultural (RODRIGUES, 2014).  

Para Colvero (2010) as intervenções urbanas podem ser divididas a partir de 

cinco princípios, de acordo com o propósito das mesmas. Conforme apresenta a 

Figura 11. 

 

Figura 11 - Princípios de Intervenções urbanas 

 

Fonte: Colvero, A. A. (2010).  
Org.: Prudentes, T. C. (2017).  

 

A reabilitação caracteriza-se como política dirigida às áreas consolidadas da 

cidade para a valorização de potencialidades sociais e econômico-funcionais. O 

patrimônio edificado é incorporado como objetivo do planejamento físico-territorial, e 

a reabilitação das residências é tomada como a ação de manutenção física e da 

composição social dos seus moradores (COLVERO, 2010, p.39). 

A renovação, por sua vez, apresenta-se por projetos de modernização do 

território, com mudanças formais e sociais, de maneira que, na maioria dos casos, 

leva a demolição de bens construídos, para que esse espaço seja renovado pela 

concepção do empreendedorismo urbano (COLVERO, 2010, p.39). Concorda-se com 

a autora, pois por vezes depois desse processo, os resultados são a exclusão social 

e territorial.  

Reabilitação 

Revitalização

RequalificaçãoRefuncionalização 

Renovação
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Ainda, segundo a mesma fonte, a revitalização identifica a dinamização 

cultural, turística e de consumo, com investimentos em projetos de reforma e 

embelezamento, como exemplo, fachadas dos prédios e dos espaços públicos, com 

segurança pública e lazer, a fim de retomar o efeito simbólico da memória histórica do 

lugar, no cotidiano das pessoas que o usam e ocupam.  

A autora afirma que a requalificação engloba os conceitos anteriores, porém, 

está vinculada a ações que propõem qualidade socioambiental a alguns setores 

urbanos, sendo uma ação baseada na relação entre processos de produção social do 

território e sua realidade como lugar da vida e de memória.  

Por fim, a refuncionalização, que também é direcionada pelos conceitos 

anteriores, tem como objetivo reestabelecer as funções do espaço urbano.  

                                                                                                                                 
Verifica-se que há paradigmas de intervenção urbana que podem 
conter outros tipos de estratégias de interesses que não se coadunam 
com aquilo que se propaga como ideal. Tais paradigmas podem gerar 
efeitos inversos ao da inclusão e participação social a que aludem, e 
podem servir aos interesses de elites minoritárias, em detrimento da 
maioria da população, que estará excluída do processo de intervenção 
urbana (RODRIGUES, 2014, p. 13)  

 
 

Verifica-se que esses processos se apresentam em Guarapuava, a partir das 

requalificações dos espaços, com parcerias público-privadas, operações urbanas, 

convênios, dentre outras possibilidades. Como exemplo podemos elencar um dos 

convênios estudados na pesquisa, a “Reurbanização da XV de Novembro”. Sendo 

assim, o poder público ainda é um dos atores responsáveis pela valorização da terra 

urbana, uma vez que detém em suas mãos o controle e o poder, seguindo normativas 

do plano diretor municipal.  

A esse respeito, destacamos que em 2013, Guarapuava promoveu um novo 

plano de governo, com a posse do eleito em 2012, Prefeito Cesar Augusto Carollo 

Silvestri Filho12, filiado ao PPS – Partido Popular Socialista, o qual participa de um dos 

principais grupos de poder de Guarapuava13. 

                                                 
12Representante de um dos principais grupos de poder de Guarapuava, como nos exemplifica 
Silva (2009).  
13 “Muitas vezes, e parece que este é o caso, os grupos de poder (econômico, político, 
simbólico) legitimam suas ideias e ações e parecem tornar-se, pelo menos por um período, 
quase que insubstituíveis. Isso se deve à representação que adquirem, aos valores que 
disseminam, às ideias que imprimem como verdades, pelo menos para parte da população. 
A tradução desse processo se dá em anos e anos no poder político ou em outros poderes por 
eles ou por suas práticas sustentados” (SILVA, 2009, p. 186). 
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Ao assumir, este reestruturou a administração direta da Prefeitura Municipal, 

retirando da Secretaria de Habitação e Urbanismo a vinculação de realizar o 

cadastramento de propostas para o Governo Federal, repassando essa atividade para 

a Secretaria de Planejamento. Essa, por sua vez, passou a administrar todos os 

convênios estabelecidos com o Governo Federal e a plataforma SICONV - Sistema 

de Convênios. Conforme os relatos dos representantes do setor público, entrevistados 

no segundo semestre de 2016. Sistematizado no quadro 4, algumas das falas destes: 

Quadro 4 - Principais relatos dos representantes do setor público que evidenciam o 
cadastramento de propostas para o Governo Federal 

Quando essa gestão assumiu, a gestão entendeu que ela precisava desmembrar a secretaria de 
planejamento da secretaria de finanças. Porque a secretaria de planejamento tem uma função muito 
importante dentro da esfera municipal, e começou a se desvincular da secretaria de finanças e se 
criar os departamentos, que se conduziu com as responsabilidades da secretaria. Então a secretaria 
de planejamento ficou desmembrada em capitação de recursos e a parte orçamentaria da prefeitura 
municipal. Hoje é um pouco diferente ainda, a secretaria de planejamento o departamento dela é a 
captação de recursos e a gestão de projetos e o orçamento voltou a ser junto com a secretaria de 
finanças (NASCIMENTO, 2016).  

A relação ficou bem mais institucional, entre o que são verbas já carimbadas, ou seja, saúde ou 
educação, e em relação as obras de grande porte que já estão em programas estabelecidos por 
emendas parlamentares, ou seja por programas de financiamento. Veja assim é bem institucional 
mesmo, não tem mais aquela ajuda financeira para aquele ou aquele município, basicamente vai 
daquilo que o município planejou para ser executado (SILVÉRIO, 2016).  

“Com o tempo e a dinâmica o governo federal foi centralizando novamente, ficamos reféns dos 
recursos, hoje a maioria dos municípios tem 2 a 4 % pra investi do seu recurso, e tem que ir buscar 
lá no governo federal, sendo assim tem que estar muito alinhado, não politicamente, mais com a 
politicas  federais, para pedir o recurso, pois o governo estabelece e tem que estar muito ligado com 
esta estrutura, dificuldades sempre existem, mais pode dizer que os desafios são grandes mais 
estamos enfrentando de cabeça erguida” (ALEXANDRE, 2016).  

Como que funciona, tudo isso é feito através do portal de convênios SICONVE, todo mundo tem 
acesso através da internet ao portal de convênios, www.convenios.gov.br, então todo cidadão pode 
acessar o site, pode ver os editais que estão abertos e também tem condição de fazer a pesquisa 
do que o município tem de convênios com a esfera federal (NASCIMENTO, 2016).  

Fazemos o monitoramento diário disso, verificamos que existe o edital e que o município se 
enquadra. Escrevemos um projeto junto com a secretária parceira, no caso deste exemplo, a 
secretaria de habitação e urbanismo, então sentamos junto com a equipe da secretaria de habitação 
e urbanismo e elabora um projeto, com objeto, objetivo especifico, objetivo geral, metodologia, 
tramite normal de um TCC praticamente. Isso vai para a análise do governo federal, o município tem 
que dar uma contrapartida, geralmente é entre 1% e 8% do valor total, e isso é submetido à análise 
do ministério. O ministério aprovando o projeto, aí sim é feito o termo de parceria, com a cota de 
repasse, conforme for designado pelo ministério. Então, as vezes as pessoas julgam, mas 
infelizmente isso é engessado, e o que conseguimos captar para o município hoje, é captado, 
independente de área ou setor. É possível, vamos atrás de recurso para melhorar a infraestrutura da 
cidade, para fazer a cidade crescer (NASCIMENTO, 2016). 

Fonte: Entrevistas (2016). 

Org.: Prudentes, T.C. (2016).  

http://www.convenios.gov.br/
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Observa-se, por meio desta sistematização dos relatos dos entrevistados, que 

através dessa estrutura modificada, o governo local conseguiu viabilizar convênios em 

várias áreas, apresentando novos projetos para o governo federal, por meio dos 

editais publicados em Diário Oficial da União. Com o objetivo de esclarecer detalhes 

dos projetos que são objeto de estudo para a pesquisa em questão, ou seja, aqueles 

que fazem parte de nosso recorte espacial (e temporal), na sequência (QUADRO 5) 

apresentam-se os convênios entre governo federal e governo municipal. 

Quadro 5 - Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para a área 
urbana (2013 e 2016) 

(Continua) 

CONVÊNIO OBJETO VALOR (R$) 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 
FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO 

VINCULADO 
CONTRAPAR

TIDA 

790371/ 

2013 

Construção de 

abrigos de ônibus 

para embarque e 

desembarque de 

passageiros usuários 

do transporte público 

no município. 

535.979,99 23/12/2013 30/11/2017 
Ministério 

das Cidades 

R$ 

42.879,00 

794852/ 

2013 

Regularização 

Fundiária em áreas 

Urbanas (Papel 

Passado) 

350.000,00 23/12/2013 30/12/2017 

Ministério 

das 

Cidades* 

R$ 

10.916,70 

794355/ 

2013 

Apoio a projetos de 

infraestrutura turística 

- Construção do 

Centro de 

Convivência e 

Revitalização do 

Parque de 

Recreação, Esporte e 

Lazer do Jordão 

975.000,00 30/12/2013 30/03/2017 
Ministério do 

Turismo 

R$ 

78.000,00 

789601/ 

2013 

Reurbanização da rua 

XV de novembro 

através de 

pavimentação 

asfáltica com canteiro 

central, rótulas, meio 

fio com sarjetas, 

sinalização viária, 

drenagem com 

galeria de águas 

pluviais, implantação 

de passeios públicos 

com acessibilidade. 

5.987.947,85 31/12/2013 30/05/2017 

Ministério 

das 

Cidades* 

R$ 

1.538.847,8

5 
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Quadro 5 - Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para a área 
urbana (2013 e 2016) 

 (Continuação) 

CONVÊNIO OBJETO VALOR (R$) 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 
FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO 

VINCULADO 
CONTRAPAR-

TIDA 

809668/ 

2014 

Pavimentação, 

drenagem pluvial, 

ampliação na largura 

das pistas 

pavimentadas, 

recapeamento 

asfáltico, sinalização 

viária e implantação 

de passeios públicos 

com acessibilidade no 

distrito da palmeirinha 

em Guarapuava-PR. 

2.148.478,26 14/07/2014 30/07/2017 
Ministério 

das Cidades 

R$ 

171.878,26 

 

806496/ 

2014 

Implantação e 

Modernização de 

Infraestrutura para 

Esporte Educacional, 

Recreativo e de Lazer 

- Revitalização do 

Espaço de Esporte e 

Lazer do Trianon. 

476.902,17 30/07/2014 30/07/2017 
Ministério do 

Esporte 

R$ 

38.152,17 

815155/ 

2014 

Reforma do Terminal 

Rodoviário Municipal 

de Guarapuava 1ª 

Etapa, localizado na 

Avenida Sebastião de 

Camargo Ribas, nº 

2.301, Bairro 

Bonsucesso. - 

Emendas 

Parlamentares 

420.000,00 30/12/2014 30/08/2017 
Ministério do 

Turismo 

R$ 

94.856,21 

819889/ 

2015 

Construção de 

abrigos de ônibus 

para usuários do 

Transporte Público no 

Município de 

Guarapuava-PR 

502.962,00 04/11/2015 30/09/2018 
Ministério 

das Cidades 

R$ 

9.862,00 

819896/ 

2015 

Obras integradas de 

reabilitação e de 

acessibilidade urbana 

na Cidade de 

Guarapuava-PR. 

2.318.766,00 14/12/2015 30/12/2018 
Ministério 

das Cidades 

R$ 

194.455,69 

831538/ 

2016 

Esporte e Grandes 

Eventos Esportivos - 

Implantação e 

Modernização de 

Infraestrutura. 

472.680,00 25/05/2016 30/05/2018 
Ministério do 

Esporte 

R$ 

4.680,00 
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Quadro 5 - Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para a área 
urbana (2013 e 2016) 

 (Continuação) 

CONVÊNIO OBJETO VALOR (R$) 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 
FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO 

VINCULADO 
CONTRAPAR

TIDA 

829725/ 

2016 

Obras de 

pavimentação 

asfáltica em CBUQ, 

galeria de águas 

pluviais, calçadas, 

sinalização viária e 

acessibilidade e 

mobilidade da rua 

Saldanha Marinho 

2.994.200,00 31/08/2016 30/10/2019 
Ministério 

das Cidades 

R$ 

30.000,00 

834834/ 

2016 

Pavimentação 

asfáltica em CBUQ, 

galeria de águas 

pluviais, calçadas, 

sinalização viária e 

mobilidade urbana no 

Município de 

Guarapuava-PR. 

295.300,00 31/08/2016 30/08/2019 
Ministério 

das Cidades 

R$ 

3.000,00 

Fonte: Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos do Ministério das Cidades. Base: 
26/12/2016 (última atualização)  
Org.: Prudentes, T. C. 2016.  
* Objetos de estudos nesta pesquisa 

 

Pode-se observar no quadro 5, os convênios efetivados e em andamento em 

Guarapuava, desenvolvidos para o espaço urbano, do ano de 2013 a 2016. Todos os 

convênios estabelecidos estão em anexo, que efetivam as transferências por 

repasses nas áreas de saúde, educação, turismo e cultura, esporte, justiça, ciência e 

tecnologia, agricultura e infraestrutura (urbanismo), o que também pode ser observado 

no gráfico 5.  

Gráfico 5 - Guarapuava: número de convênios por área (2013 e 2016) 

 
Fonte: Portal da Transparência Governo Federal (2016). 
Org.: Prudentes, T. C. (2017).  
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Conforme apresentado no gráfico 5, identifica-se que foram realizados 35 

convênios entre o governo federal e o governo local. O Ministério das Cidades é 

responsável pelo o volume de maior repasse para a área urbana de Guarapuava, 

especialmente via planejamento e implementação de obras urbanas, programas de 

habitação, transportes urbano e saneamento básico, totalizando 8 convênios. 

Portanto, chega-se ao resultado do primeiro objetivo específico da pesquisa, o qual, 

consequentemente, direciona a resposta do segundo objetivo.  

Nesse processo, considerando os convênios desenvolvidos pela esfera 

Federal, de maneiras distintas, apresenta-se como um desafio repensar o 

ordenamento de cidades mais equilibradas, eficientes e justas, com o objetivo de 

implementar políticas públicas urbanas que, “além de mobilizar recursos financeiros, 

introduzam mecanismos permanentes de acesso à terra legal e formal por parte dos 

mais pobres, redesenhando a natureza e instrumentos até agora em vigor no campo 

do planejamento e gestão do solo urbano em nossas cidades” (ROLNIK, 2006, p.201).  

Esse contexto enseja uma perspectiva de “auto segregação”, como evidencia 

Töws (2015, p. 150): 

                                                                                                                                 
Compreende a um aspecto do processo corrosivo de determinados 
valores e relações sociais. As classes médias e altas continuarão se 
enclausurando atrás de muros e cercas eletrificadas, enquanto não se 
puser em um movimento consistente de mudança sócio espacial que 
faça tais medidas aparecerem como desnecessárias. 

 
 

Mediante uma pequena síntese desses dados analisados, conduz-se por 

conflitos de interesses, que por vezes ditam as regras dos convênios e parcerias em 

esfera federal/local, condicionadas por padrões de urbanização, delineando os 

investimentos de transformação urbana. Atribui-se, então, uma lógica de 

concorrência, de busca de investimentos para a acumulação do capital que transforma 

o espaço urbano economicamente, em sua morfologia e infraestrutura. 

Oliveira e Flores (2016, p.226) tem como proposta abordar o “projeto urbano”, 

a partir da ocupação por “dimensão formal, estética e funcional da cidade de acordo 

com sua ambição estratégica”, considerando que “pequenas intervenções resultam 

na execução de um projeto maior de cidade”, conduzindo a projetos urbanos com “a 

finalidade de desenvolver um pedaço da cidade por renovação, intensificação ou 

criação do zero”. 
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Portanto, Guarapuava insere-se na concepção de projeto urbano, adequando-

se as cinco propostas de Oliveira e Flores (2016) citadas abaixo. 

                                                                                                                                 
a) A aplicação de um procedimento, levando em consideração os 

mecanismos de gestão e articulação público-privada;  
b) Um arranjo político, além de uma configuração no espaço e no 

tempo;  
c) A consideração da escala dos impactos sócio espaciais para que 

ultrapassem seu entorno imediato;  
d) Algo que ressalta a complexidade, não só em razão da articulação 

de múltiplos atores, mas também da complexidade de usos;  
e) Uma operação concertada entre múltiplos atores e com diversos 

impactos no espaço urbano e no desenvolvimento econômico e 
social da cidade. 

 
Assim, para realização da pesquisa, foram escolhidos dois convênios em 

razão das condições oferecidas pelo próprio objeto da investigação, firmados entre 

governo federal e governo municipal. Nesse sentido, restringiu-se, ainda, à discussão 

do poder político e dos conflitos de interesses na esfera local, buscando demonstrar 

que, por trás de uma série de discursos e práticas, revela-se uma nova configuração 

de implementação de políticas públicas, ampliada e adotada por determinados 

instrumentos normativos, posta a partir de uma conjuntura previamente existente e 

condizente com objetivos que por vezes são os das elites/grupos de poder locais e de 

outras escalas.  

O primeiro convênio tem como título “A reurbanização da rua XV de 

Novembro” (MAPA 3), através de pavimentação asfáltica com canteiro central, rótulas, 

meio fio com sarjetas, sinalização viária, drenagem com galeria de águas pluviais, 

implantação de passeios públicos com acessibilidade” (CONTRATO 789601/2013). 

Atualmente, o convênio está em execução e encontra-se em fase de implantação das 

calçadas em paver, porém, é conduzido por uma valorização através do marketing, 

que cria a valorização imobiliária daquela parte da cidade, análise compreendida 

através dos dados da pesquisa.  

O segundo convênio intitulado “Programa Papel Passado”, tem como objetivo 

desenvolver a implementação de medidas técnicas, administrativas e jurídicas 

necessárias para efetivação da regularização fundiária de assentamentos urbanos 

irregulares no Município de Guarapuava (CONTRATO 070116/2013), conforme 

localização no Mapa 3, o qual encontra-se em fase de levantamento dos dados 

cadastrais das famílias beneficiadas.  
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Mapa 3 - Localização dos Convênios “Reurbanização da XV de novembro e Papel Passado” 

 
Fonte: Guarapuava (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  
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Perante esse processo, cabe retornar à introdução desta dissertação, e aos 

primeiros itens aqui apontados, e pensar como esses convênios são desenvolvidos 

através das diretrizes e princípios norteadores de ação do poder público, que criam 

regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, e por vezes 

mediam as relações entre atores da sociedade e do Estado (TEIXEIRA, 2002, p.2).  

Para Teixeira (2002), nesse caso, são produzidas as políticas explicitadas, 

sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 

financiamento) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 

recursos públicos. Os projetos de Revitalização da rua XV de Novembro, e o programa 

Papel Passado, de regularização fundiária, são inseridos nessa perspectiva, tanto no 

que diz respeito ao projeto em si, quanto aos conflitos sociais que fazem parte de sua 

gênese e execução, e se desenvolvem no contexto urbano de Guarapuava.   

Esses convênios (considerados na pesquisa como as políticas públicas 

urbanas) traduzem, tanto no seu processo de elaboração como de implementação, 

formas de exercício do poder político, que envolve a distribuição e a redistribuição de 

dominação e de apropriação, refletidas nos papeis do conflito social nos processos de 

decisão, com a repartição de custos e benefícios sociais (TEIXEIRA, 2002, p. 2).  

A abordagem acontece via intervenção urbana, a qual tem como objetivo 

principal recuperar ou reabilitar uma estrutura ou parte do espaço urbano. Nesse 

sentido, como relatado nos capítulos teóricos, a questão das políticas públicas para o 

ordenamento do território vem à tona, ou seja, quais são os conflitos, interesses e 

intervenções realizadas no território por meio das políticas públicas urbanas?  

Conclui-se que os conceitos aqui revisados estão associados e se 

estabelecem no espaço urbano dessa cidade média14, Guarapuava, com a 

implementação de políticas públicas para reordenar e ajustar problemas urbanos, mas 

não problemas socioeconômicos urbanos. Os processos analisados a seguir se 

inserem nessa perspectiva, tanto no que diz respeito ao projeto em si, quanto aos 

conflitos sociais e políticos que fazem parte de sua gênese e execução. Essa reflexão 

deve permitir, também, complementar e ampliar o entendimento sobre a formulação e 

a execução das políticas públicas e os conflitos de interesses dos grupos de poder em 

Guarapuava, no tempo e espaço do recorte da pesquisa.  

                                                 
14 As cidades médias desempenham papéis de intermediação entre cidades maiores e 

menores no âmbito de diferentes redes urbanas, e diferem das cidades de porte médio, cujo 
reconhecimento advém somente do seu tamanho demográfico (SPOSITO, 2004). 
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3.2 Convênio “Reurbanização da rua XV de Novembro” 

 

O convênio Reurbanização da rua XV de Novembro, foi selecionado como 

recorte territorial da pesquisa e campo de investigação por possuir particularidades 

distintas, pois refere-se a um convênio articulado entre múltiplos atores e com diversos 

impactos no espaço urbano, derivados de uma recente expansão urbana. Algumas 

características peculiares merecem ser destacadas, como: a] a necessidade de uma 

obra que resolvesse o problema da mobilidade urbana nesse espaço; b] ser um projeto 

encomendado de forma destoante dos interesses da sociedade guarapuavana, cujo 

objetivo era a possibilidade de trazer o Guarapuava Garden Shopping Center15; c] não 

haver uma organização da sociedade local que almejasse o projeto, mas um interesse 

do poder público, econômico e político; d] o projeto se constituir a partir de uma 

emenda parlamentar, destinação realizada por meio de um ator de um dos grupos de 

poder existentes em Guarapuava, que atua na esfera municipal, estadual e federal.  

O convênio estabelece-se em 2013, no âmbito do governo municipal de 

Guarapuava, como um dos elementos da política de mobilidade urbana, pretendendo 

complementar ou construir melhorias na sua estrutura, e oferecer condições de 

acessibilidades a todos da sociedade. Esse convênio tem o valor total de R$ 

5.987.947,85, cuja parte é proveniente da emenda parlamentar do ex-deputado 

federal César Augusto Carollo Silvestri, e a outra sendo a contrapartida do município 

no valor de R$ 1.538.847,85, conforme exposto na figura 12. 

                                                 
15 Empreendimento que anunciou a intenção de construir o Guarapuava Garden Shopping, 
em 2013, de responsabilidade da empresa Tenco Shopping Centers. Mas, até o mês de 
janeiro de 2017, só realizou os projetos e a terraplanagem na área, sem início efetivo das 
obras.  
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Figura 12- Dados do Convênio da Reurbanização da Rua XV de Novembro 

 

Fonte: Portal da Transparência Governo Federal, 2016.  

 

Pode-se verificar, pelo Portal da Transparência (figura 12), os detalhes do 

convênio, o qual prevê a construção de duas pistas, com canteiro central, ampliação 

de calçadas em paver e com acessibilidade, nova pavimentação de vias e espaços 

públicos, sinalização, melhoria da drenagem urbana, ciclovia e paisagismo.  

O convênio está em fase de implantação de calçadas em paver. Até o 

momento, o projeto já implantou as duas pistas, as rótulas, e a parte da nova 

pavimentação, conforme a figura 13. 
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Figura 13 - Guarapuava: Fotos da obra da Requalificação da Rua XV de Novembro (2016) 

  

  

  
Fonte: Prudentes, T.C (2016 e 2017).  
Org.: Prudentes, T.C. (2017).  

 

O Projeto de Reurbanização da Rua XV de Novembro, objeto do convênio 

055438/2013, compreende um trecho de aproximadamente 4km, iniciado na BR-27716 

e finalizado na rotatória em frente ao 16° Batalhão da Policia Militar do Estado do 

Paraná. A localização pode ser observada no mapa 4.  

 

 

 

 

                                                 
16 Rodovia que corta o estado do Paraná de Leste a Oeste, ligando o porto de Paranaguá à 
Curitiba, Campo Largo, Palmeira, Irati, Prudentópolis, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, 
Cascavel, Foz do Iguaçu. 
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Mapa 4 - Guarapuava: Localização do projeto Reurbanização e da Rua XV de Novembro 

 
Fonte: Guarapuava (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

Em termos de contextualização, a Rua XV de Novembro é a mais importante 

da história de Guarapuava, inicialmente como a principal referência de lazer, e ao 

longo do tempo como uma forma de centralidade resultante da própria expansão 

urbana (TURRA NETO, 2008). Assim, “em cada período, um trecho diferente dela 

serviu de “cenário” e condição para as práticas sociais ligadas ao lazer” (TURRA 

NETO, 2008, p. 31). Para o autor (2008, p.81), a Rua XV “era um “espaço [altamente] 

luminoso” uma área que se destaca em meio a uma cidade cheia de “espaços 

opacos”.  

A Rua XV de Novembro “continua, então, pulsando o coração da cidade”, 

constituída por trechos que se converteram/convertem em “principais espaços 

comerciais da cidade” (TURRA NETO, 2008, p. 81). Portanto, é caracterizada, 

também, como a principal via de acesso do sistema viário da cidade, fazendo parte 

de um dos eixos de estruturação urbana. Com base no Art. 37 do Plano Diretor de 

2016 é considerada uma Via Arterial II, além de ser um acesso secundário à BR 277.  
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II - Via Arterial: aquela caracterizada por interseções em nível, 
formando a principal estrutura viária da cidade, com acessibilidade aos 
lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as suas regiões, 
compreendendo maiores volumes de tráfego e está subdividida em: a) 
Via Arterial I (de articulação) - permite articulação e deslocamentos 
entre regiões extremas e permite o tráfego paralelo às vias rodoviárias; 
b) Via Arterial II (de acesso e de contorno) - constitui os principais 
acessos à malha viária urbana e rural e ainda e as vias de contorno 
e/ou perimetrais; c) Rodoviárias (GUARAPUAVA, 2016). 

 

O presente projeto tem como foco principal a requalificação e a 

refuncionalização de uma das principais vias de acesso à cidade que faz ligação aos 

loteamentos em expansão. Percebeu-se, na pesquisa de campo, que a Rua XV de 

Novembro necessita de melhorias na sua infraestrutura, principalmente na construção 

de calçadas, pois atualmente, em alguns trechos os ciclistas e pedestres dividem a 

mesma pista com os veículos, correndo grandes riscos de causar e sofrer acidentes. 

Considera-se que esse risco seja maior a noite, devido à falta de sinalização (FIGURA 

14). 

Figura 14- Guarapuava: Fotos da Rua XV de Novembro (2015) 

  

  

  

Fonte: Prudentes, T.C. (2015).  
Org.: Prudentes, T.C. (2016).  
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Outro problema, verificado na pesquisa de campo, é a falta de galerias pluviais 

na presente rua, o qual gera um transtorno à população, pois a água escoa nas laterais 

do asfalto, fazendo com que sua deterioração seja ainda mais rápida, conforme 

apresentado na figura 14. Essas demandas são apenas um exemplo dos problemas 

estruturais existentes na Rua XV de Novembro.  

As premissas do projeto consideram o importante papel da rua citada, no fluxo 

estrutural de transportes da cidade, a qual pontua como um eixo fundamental para a 

mobilidade urbana, bem como a importância da requalificação por meio da 

implantação de um empreendimento privado, o Guarapuava Garden Shopping.  

Previamente entende-se que o papel do Estado foi fundamental para que essa 

área da cidade fosse direcionada para esse convênio, tendenciado para fortes 

impactos e influências de/nos diversos segmentos, fomentando o setor imobiliário, 

provendo uma nova configuração a essa parte da cidade, que poderá ser vista e 

analisada futuramente, com a sua constituição finalizada. 

Desse modo, foram sistematizados, no quadro 6, alguns relatos de entrevista 

realizada com o Prefeito Cesar Silvestri Filho, representante atual do setor público.  

Quadro 6 - Relatos do Prefeito Cesar Silvestri Filho, representante do setor público para 
jornais locais17 

“O valor total do investimento será de R$ 5,8 milhões, sendo R$ 4,5 milhões provenientes de uma 
emenda parlamentar do ex-deputado federal Cesar Silvestri e a contrapartida município” 

“A obra irá valorizar toda a região, além de dar mais segurança para a população que reside no 
perímetro e para os motoristas que ali trafegam”  

“Estamos na contramão da crise e nossa resposta é trabalho”. 

"Essa é uma das maiores obras do nosso município" 

“Esta obra, além de permitir mobilidade urbana, colabora na prevenção de acidentes e garante mais 
segurança à população, além de valorizar toda a região” 

 “A Prefeitura de Guarapuava mantém a postura transparente de apoiar e facilitar a instalação das 
empresas. Estamos revertendo um processo de estagnação e que será contínuo e sólido, fortalecendo o 
município como polo comercial e industrial” 

“Sem dúvida, essa é a maior obra de infraestrutura que está em andamento na cidade nos últimos 30 
anos. A obra fará uma diferença imensa para toda a região, atraindo investimentos e aumentando o 
desenvolvimento de todo o trecho”. 

“A localização privilegiada de Guarapuava, em pleno desenvolvimento social, econômico e cultural, 
tende a ganhar ainda mais com a implantação deste projeto. É a realização de uma conquista esperada por 
décadas e que traz para Guarapuava um investimento de R$ 150 milhões para o Guarapuava Garden Shopping” 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  
Org.: Prudentes, T.C. (2016).  

                                                 
17 Jornal online Rede Sul de Notícias, Superinformado, Extra Guarapuava, Guará Notícias, 
Correio do Cidadão. Acessados em janeiro de 2016 a dezembro de 2016.  
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É importante perceber, nas entrelinhas dos discursos, como esse convênio é 

relatado pelo prefeito e demais atores do poder local entrevistados, como a imagem 

da mudança, da modernização, da cidade do amanhã, caracterizando um novo 

cenário urbano. De toda forma, sempre houve a facilidade de que as intenções fossem 

aceitas pela sociedade, uma vez que era uma área que necessitava de investimentos 

de infraestrutura, especialmente na mobilidade urbana da via.  

Entretanto, nos relatos do prefeito Cesar Silvestri Filho, há uma ambiguidade 

na implementação do projeto, visto que possui um viés social, mas também uma 

preposição voltada ao capital, a fim de se criar uma adequação na via para a 

implementação do shopping. Aqui, é importante considerar a produção do espaço 

urbano como prospectiva da efetivação do “ciclo do capital de produção da mercadoria 

quanto como matéria-prima para efetivação do capital financeiro, através do consumo 

produtivo do espaço” (CARLOS, 2015, p.12).  

É importante evidenciar que o convênio de reurbanização da rua XV de 

novembro é uma emenda parlamentar, pressupõe-se que seja exemplo claro de 

relações de poder entre grupos de poder e no interior deles, como no caso da família 

Silvestri. O convênio, assim, foi destinação do ex-deputado federal Cesar Silvestri 

“pai”, em 2013, demonstrando que os conflitos ou a conjunção de interesses são 

colocados em prática a partir de um “governo cego, mas que escolhe lugares”, como 

afirma Costa (2012). 

A análise de grandes interesses e parentesco fica explícita quando 

pesquisamos o sobrenome Silvestri. A escala de poder local configura-se pela família 

na ocupação de cargos eletivos nas esferas municipais, estaduais e federais, como 

também em funções de nomeação. Filho prefeito, Mãe deputada estadual e Pai Diretor 

Presidente AGESPAR (2015-2016), e Ex-Deputado Federal (2011-2014). Bem como, 

o Vereador Neto Rauen, e o seu irmão Leonardo Rauen, que é assessor especial de 

gabinete do prefeito, que são primos do Prefeito Cesar Silvestri Filho.  

Percebemos que, de fato, o que está em evidência é a decisão política, 

realizada pelo Deputado Federal Cesar Silvestri, que direciona as emendas 

parlamentares para Guarapuava, a partir de 2013, ano em que seu filho Cesar Silvestri 

passa a ser um dos principais atores do município, o prefeito. Assim, demonstra-se, 

ainda de acordo com Oliveira (2014), que a decisão política tem claro reflexo no 

território e que direciona (ou não), seu ordenamento, expressando as correlações de 
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forças entre as classes que realizam as disputas presentes nas políticas territoriais 

(OLIVEIRA, 2014, p. 6). 

                                                                                                                                 
Nesse sentido, devemos destacar o fato de que as forças políticas, 
historicamente, dirigem a organização e o ordenamento do território, 
em que predominam certos interesses, em geral, os das classes 
dominantes. Destacamos igualmente, porém, que não devemos deixar 
de considerar, como o reverso da mesma moeda, a influência que o 
território – entendido como uma totalidade social no qual há os 
aspectos físicos e sociais definidos por alguns limites socialmente 
produzidos – exerce, cada vez mais, sobre a política.  

 
 

Esse fato pode estar ligado à importância das obras públicas como elemento 

de desenvolvimento do poder local, pois, como afirma Raffestin (1993, p. 128), o local 

é repleto de “[...] possibilidades, é a realidade material preexistente a qualquer 

conhecimento e a qualquer prática dos quais será o objeto a partir do momento em 

que um ator manifeste a intenção de dele se apoderar”. Trata-se, assim, da relação 

entre política e território, compreendendo que toda “decisão política tem uma clara 

repercussão sobre o território, [bem como] não podemos nos esquecer dos efeitos do 

território sobre a política, ou a necessidade de um retorno ao território” (OLIVEIRA, 

2014, p. 3).  

Assim, a decisão sobre intervenções (e seus tipos) no espaço é 

eminentemente político-ideológica (COSTA, 2012).  

                                                                                                                                 
No espaço, a orientação e as mudanças nas formas, estruturas e 
funções dos lugares trazem, em si, transformações no uso e acesso à 
cidade pelos cidadãos, para além da esfera produtiva. Nesse sentido 
a dimensão concreta da produção do espaço (que engloba, mas não 
se restringe à produção puramente material do espaço) demonstra 
uma objetividade não absoluta; a realidade como movimento da 
reprodução das relações sociais, sob a orientação da expansão 
inexorável do processo capitalista, ao incorporar a produção do 
espaço da vida cotidiana, ilumina estratégias e projetos diferenciados 
(CARLOS, 2015, p.12). 

 
 

Neste sentido, o Estado, como forma de intervenção, cria políticas públicas 

para direcionar, por vezes, o ordenamento desse território, captando o orçamento e 

viabilizando a construção da infraestrutura urbana para áreas previamente escolhidas 

pelo capital, criando novas centralidades ou não, mas transformando a vida, o modo 

de vida, a experiência de vida de quem reside nessas áreas.  
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Por sua vez, o setor imobiliário e sua orientação na produção do 
espaço como forma de acumulação influencia, através de lobbys e 
alianças, as políticas públicas. Marcadas pela ação dos promotores 
imobiliários em consonância com as estratégias do sistema financeiro, 
acabam orientando a gestão política e reorganizando o processo de 
reprodução espacial. Com isso a ação do Estado – através do poder 
local que intervém no processo de produção da cidade – reforça a 
hierarquia de lugares, criando novas centralidades (CARLOS, 2015, 
p.12). 

 
 

Em termos de características relevantes da área que passa pelo processo de 

revitalização, a rua XV de Novembro, merece destaque justamente pelo fato de 

constituir-se em grande interesse privado, do empreendedorismo imobiliário, 

contribuindo para processos de construção especulativa do lugar (melhorias no 

sistema viário, aumento na flexibilidade de limites dos índices construtivos, permissão 

de uso e ocupação).  

Esse conflito é apenas um esboço da arena política de Guarapuava, a qual 

formou-se em um complexo contexto em que atuaram distintas forças na escala 

federal e local para sua realização. Isso significa que, mesmo com todos os 

instrumentos da política urbana existentes, referidas no capítulo anterior, o Estado e 

os seus atores acabam revertendo benefícios para interesses distintos, políticos e 

econômicos. Portanto, o poder público institucionalizou empresas públicas para 

operacionalizar projetos. 

Na sequência aborda-se o segundo convênio entre o governo federal e o 

governo local, nominado Papel Passado, que se constitui por meio da política nacional 

de regularização fundiária.  

 

3.3 O convênio “Papel Passado” 

 

O segundo convênio estabelecido entre governo federal e o governo local, 

configura-se como um Programa de Regularização Fundiária, nominado pelo Governo 

Federal de Papel Passado. Caracteriza-se como uma das ações da política nacional 

fundiária, como proposta de intervenção em áreas ocupadas ou alocadas 
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irregularmente, destacando regularizações urbanística, ambiental, administrativa e 

patrimonial, seguindo os princípios constantes no art. 48 da Lei nº 11.977/200918.  

                                                                                                                                 
Urbanística garante as melhorias de infraestrutura urbana, 
acessibilidade, mobilidade e disponibilidade de serviços públicos, 
integrando o assentamento à cidade formal. Ambiental busca a 
melhoria das condições do meio ambiente, incluindo-se aí o 
saneamento, o controle de risco de desastres naturais, a preservação 
e recuperação da vegetação e de cursos d’água. Regularização 
administrativa e patrimonial reconhece o direito à moradia por meio de 
registro em cartório, inserindo o assentamento nos mapas e cadastros 
da cidade. Com o endereço formalizado, o morador pode receber 
serviços por correio e comprar a prestação, entre outras vantagens, 
pois tem endereço comprovado, inserindo-se no Estado e na 
Economia (BRASIL, 2013).    

 
 

Em 2003, como já citado no texto, a Criação do Ministério das Cidades, o 

Governo Federal, na primeira gestão do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2011), instituiu uma política nacional de regularização fundiária sustentável em áreas 

urbanas, se efetivando através do Programa Papel Passado, coordenado pela 

Secretaria Nacional de Programas Urbanos. Conforme dados da pesquisa, há apoio 

a estados, municípios, entidades da administração pública indireta e associações 

civis, sem fins lucrativos para realizar a regularização fundiária sustentável em áreas 

irregulares e informais (BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

O Papel Passado tem a função de incluir no Orçamento Geral da União, 

recursos para apoiar os programas municipais e estaduais e ações desenvolvidas por 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e Defensorias Públicas, bem como 

realizar a transferência de imóveis ocupados pertencentes à União para as prefeituras 

e estados para regularização da titulação aos moradores (BRASIL, MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2013). 

                                                 
18 Art. 48. Respeitadas as diretrizes gerais da política urbana estabelecidas na Lei no 10.257, 
de 10 de julho de 2001, a regularização fundiária observará os seguintes princípios: I – 
ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, com prioridade para 
sua permanência na área ocupada, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a 
melhoria das condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental; II – articulação 
com as políticas setoriais de habitação, de meio ambiente, de saneamento básico e de 
mobilidade urbana, nos diferentes níveis de governo e com as iniciativas públicas e privadas, 
voltadas à integração social e à geração de emprego e renda; III – participação dos 
interessados em todas as etapas do processo de regularização; IV – estímulo à resolução 
extrajudicial de conflitos; e V – concessão do título preferencialmente para a mulher. 
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A política federal de regularização da terra ou da moradia urbana fundamenta-

se na distribuição de programas, ações, objetivos e metas vinculadas às diferentes 

áreas, como habitação, planejamento urbano e infraestrutura. Está vinculado ao 

Programa 2054 “Planejamento Urbano”, dentro da Secretaria Nacional de 

Acessibilidade e Programas Urbanos, definido junto ao Objetivo 0324 que busca 

“promover a regularização fundiária urbana como forma de acesso à terra urbanizada 

e de redução da pobreza urbana, combinando ações de fortalecimento institucional e 

de implementação de processos de regularização fundiária urbana” (BRASIL, 

MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013).  

A política nacional de regularização fundiária, por meio do programa papel 

passado, já se estabeleceu em todos os estados brasileiros, assim como nas 

ocupações em terras da união, foram realizadas cerca de 497 regularizações, sendo 

mais de 500 mil pessoas atendidas em 2009. (BRASIL, MINISTÉRIO DAS CIDADES, 

2013). 

Com base nesses elementos da política, em 2013 encaminhou-se, pelo 

Munícipio de Guarapuava, uma proposta ao Ministério das Cidades, a qual foi 

aprovada num conjunto de apenas três municípios contemplados no Estado do 

Paraná. O convênio firmado foi o n. 070116/2013, o qual aprovou nove propostas das 

dozes encaminhadas, para a regularização de loteamentos informais, sendo elas: 

Municipal Jardim Adolpho Lanzini, Loteamento Anexo Planalto Verde, Municipal 

Palmeirinha (Jardim da Luz), Núcleo Habitacional São Cristóvão II e Xarquinho III, 

Loteamento Municipal Jardim Carvalho II, Loteamento Municipal Vila Wrege, 

Municipal Entre Rios e Loteamento Municipal Jardim das Américas (Anexo a Coamig), 

num total de 1130 famílias contempladas (SILVÉRIO, 2016).  

De acordo com dados do convênio (FIGURA 15), podemos concluir que o 

programa Papel Passado se constitui como forma de oferecer apoio à regularização 

fundiária sustentável de assentamentos informais em áreas urbanas, na modalidade 

de elaboração de planos municipais de regularização fundiária sustentável e 

implementação de atividades específicas de regularização fundiária, com fonte de 

recursos do Orçamento Geral da União. 
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Figura 15 - Guarapuava: Dados do Convênio do Papel Passado 

 

Fonte: Portal da Transparência Governo Federal, 2016.  

 

A proposta de regularização fundiária está sendo implementada e ainda não 

se concretizou, estando em fase de levantamento topográfico e social dos processos 

técnicos. O mapa 5 apresenta a localização, no perímetro urbano de Guarapuava, das 

áreas que serão regularizadas por este processo. 
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Mapa 5 - Guarapuava: Localização das áreas regularizadas pelo programa Papel Passado 

 

Fonte: Guarapuava, (2015).   
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  
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O Anexo Municipal Jardim Adolpho Lanzini localiza-se entre as ruas Senador 

Pinheiro Machado, Rua Professor Amálio Pinheiro, Rua Capitão Frederico Virmond e 

Rua Coronel Luís Lustosa (FIGURA 16), no Bairro Santa Cruz, em Guarapuava. A 

ocupação do Anexo Municipal Jardim Adolpho Lanzini ocorreu com processo de 

assentamento destinado a realocação de famílias atingidas pela implantação do 

projeto Parque do Lago19. O projeto foi elaborado para 11 lotes, onde o terreno é de 

propriedade do Município de Guarapuava, registrado no 2º Ofício do Registro de 

Imóveis, o parcelamento existente é em matrículas individualizadas.  

Figura 16 -  Localização das fotos do Anexo Municipal Jardim Adolpho Lanzini 

 

Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

 

                                                 
19 O parque do lago foi construído a partir da metade da década de 90. Tendo o intuito de dar 
utilização ao antigo local que era formado por terrenos não urbanizáveis (fundo de vale) e 
conter uma área de favelamento, que era conhecida popularmente como “buraco quente” e 
pela favela “concórdia” que se localizava nas adjacências da área então destinada para a 
construção do lago (LOBATO, 2008, p. 43).  
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O Loteamento Anexo Planalto Verde localiza-se entre as ruas TV Das 

Margaridas, Rua Vicente M. Amorim, Rua Eugenio Scheleder e Rua Mabel Grannier, 

no Bairro Conradinho (FIGURA 17). A ocupação deste loteamento ocorreu 

parcialmente como processo de assentamento precário e parcialmente como área de 

invasão, sendo concebido pela Prefeitura Municipal para atendimento a famílias que 

ocupavam áreas irregulares nessa mesma região ou oriundas de outras áreas de 

invasão que estavam na demanda habitacional.  

O projeto foi elaborado para 83 lotes, sendo o terreno de propriedade do 

município, com origem em carta régia20.  

Figura 17 - Localização das fotos do Loteamento Anexo Planalto Verde 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

 

O Loteamento Municipal Palmeirinha localiza-se entre as ruas Rua Antônio 

França, Rua Miguel Viviurka, Rua Arlindo Ribeiro e Rua Manoel Moreira, no Distrito 

da Palmeirinha. A ocupação do Loteamento ocorreu com o processo de assentamento 

                                                 
20 Segundo Schmidt (2009), a Carta Régia de 01º de abril de 1809 foi um instrumento da Coroa 
Portuguesa que possibilitou a povoação de Guarapuava.  
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do programa municipal de lotes urbanizados, no sistema de autoconstrução, ou seja, 

houve o fornecimento dos terrenos e as famílias construíram as casas. Concebido 

como conjunto habitacional unifamiliar, o Loteamento foi projetado e implantado pela 

Prefeitura Municipal de Guarapuava para atendimento a famílias que ocupavam áreas 

irregulares e a área da rua lateral ao Loteamento Municipal Palmeirinha e estavam 

dentro da demanda habitacional.  

O projeto foi elaborado para 165 lotes, adquirido através de desapropriação 

amigável, estando registrado no 1º Ofício do Registro de Imóveis sob a matrícula n° 

15542. A localização do Loteamento Municipal Palmeirinha, pode ser vista na figura 

18. 

Figura 18- Localização das fotos do Loteamento Municipal Palmeirinha 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

 

O Núcleo Habitacional São Cristóvão II localiza-se entre as ruas Candeias, 

Rua São Jorge, Rua Aluísio de Azevedo e Rua Raul Pompéia no Bairro São Cristóvão 

(FIGURA 19), em Guarapuava. A ocupação do Núcleo Habitacional São Cristóvão II 

ocorreu com processo de assentamento no programa municipal de lotes urbanizados, 



113 Capítulo 3 – Convênios entre o governo federal e municipal: intervenções e políticas públicas 
para o urbano em Guarapuava 

no sistema de autoconstrução, ou seja, a prefeitura municipal forneceu os terrenos e 

as famílias construíram as casas. Concebido como conjunto habitacional unifamiliar, 

o núcleo foi projetado e implantado para atendimento a famílias que ocupavam áreas 

irregulares e estavam na demanda habitacional.  

O projeto atendeu também algumas famílias que ocupavam irregular e 

precariamente áreas de riscos nas imediações desse assentamento. O projeto foi 

elaborado para 93 lotes, estando registrado no 3º Ofício do Registro de Imóveis sob a 

matrícula n° 20171.   

Figura 19 -  Localização das fotos do Núcleo Habitacional São Cristóvão II 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

 

O Núcleo Habitacional Xarquinho III localiza-se entre as ruas Augusto Marcon, 

Projetada H, Osvaldo Camilo Mendes e PE. Jandir Luiz Ferrari, no Bairro Industrial 

(FIGURA 20), em Guarapuava. A ocupação ocorreu com processo de assentamento 

no programa municipal de lotes urbanizados, no sistema de autoconstrução, ou seja, 

a prefeitura forneceu os terrenos e as famílias construíram as casas. Concebido como 

conjunto habitacional unifamiliar, o núcleo Habitacional Xarquinho III foi projetado e 
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implantado para atendimento a famílias que ocupavam áreas irregulares e estavam 

na demanda habitacionais. 

O projeto atendeu, ainda, algumas famílias que ocupavam irregular e 

precariamente áreas de invasão nos fundos do Distrito Industrial Guaratu. O projeto 

foi elaborado para 358 lotes adquiridos através de desapropriação amigável, estando 

registrado no 1º Ofício do Registro de Imóveis sob a matrícula n° 15333.  

Figura 20 - Localização das fotos do Núcleo Habitacional Xarquinho III 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

 

O Loteamento Municipal Jardim Carvalho II localiza-se entre as Ruas 

Marechal Deodoro, Eduardo Chaia, Luiz de Lima e Paschoal Ranieri, no Bairro 

Boqueirão, em Guarapuava. A ocupação do Jardim Carvalho II, anterior conhecido 

como Vila “Iraque” ocorreu com processo de assentamento no programa municipal de 

lotes urbanizados, no sistema de autoconstrução, ou seja, foi fornecido o terreno e as 

famílias construíram a casa. Atendendo as famílias que ocupavam áreas irregulares 

e estavam dentro da demanda habitacionais. O projeto foi elaborado para 132 lotes, 

onde o terreno é de propriedade do Município de Guarapuava, conforme figura 21.  
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Figura 21 - Localização das fotos do Loteamento Municipal Jardim Carvalho II 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016). 
Org.: Toledo, B.H.C. (2017). 

 

O Loteamento Municipal Denominado Vila Wrege localiza-se entre as ruas 

Ribeirão Preto, Cristina de Campos, Vereador Orlando Casagrande e Arsênio Eugenio 

Dellatre, no Bairro Boqueirão, em Guarapuava (FIGURA 22). A ocupação do 

Loteamento Municipal Vila Wrege ocorreu com processo de assentamento no 

programa municipal de lotes urbanizados, no sistema de autoconstrução, ou seja, foi 

concedido o terreno e as famílias executavam a construção de sua casa.  

O referido loteamento foi implantado pela Prefeitura Municipal de Guarapuava 

com a finalidade de atendimento as famílias que ocupavam áreas irregulares e de 

risco conhecida como “favela da volta grande”, residentes que no momento da 

desocupação faziam parte da demanda habitacional. O projeto foi elaborado para 60 

lotes, onde o terreno é de propriedade do Município de Guarapuava, adquirido através 

de desapropriação, conforme matrícula Nº 15.298 - Serviço de Registro de Imóveis - 

2º Ofício.  
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Figura 22 - Localização das fotos do Loteamento Municipal Denominado Vila Wrege 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

 

O Núcleo Habitacional Denominado Entre Rios localiza-se entre as ruas 

Amazonas, Getúlio Vargas, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, D. Pedro II, Pedro 

Lustosa de Siqueira Sobrinho e Emilio Lack, na Colônia Vitória, no Distrito de Entre 

Rios, no município de Guarapuava. A Implantação do Núcleo Habitacional Entre Rios 

ocorreu dentro dos programas habitacionais do município e em parceria com a Caixa 

Econômica Federal na construção das Unidades Habitacionais, foi concedido as 

famílias um imóvel construído em alvenaria com 36,00 metros quadrados.  

O referido Núcleo foi implantado pela Prefeitura Municipal de Guarapuava 

com a finalidade de atendimento das famílias daquela localidade que moravam em 

área de risco, impróprias para ocupação. O projeto foi elaborado para 144 lotes, onde 

o terreno é de propriedade do município de Guarapuava, adquirido por meio de 

desapropriação, conforme matrícula do Serviço de Registro de Imóveis - 3º Ofício, 

como figura 23.  
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Figura 23 - Localização das fotos do Núcleo Habitacional Denominado Entre Rios 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016).  
Org.: Toledo, B.H.C. (2017).  

 

O Loteamento Municipal Jardim das Américas (anexo ao Coamig) com frente 

para a Rua Judite Bastos de Oliveira, entre as Avenidas Mary Thompson Milazzo e a 

Dr. Aragão de Mattos Leão Filho, no Bairro Jardim das Américas (FIGURA 24). A 

ocupação do Loteamento Municipal Jardim das Américas, conhecido e popularmente 

chamado de área anexo ao Coamig, ocorreu com processo de assentamento no 

programa municipal de lotes urbanizados, no sistema de autoconstrução, ou seja, foi 

concedido o terreno e as famílias construíram suas residências.  

A ocupação e assentamento das famílias nessa área teve por objetivo atender 

as que ocupavam áreas de risco, principalmente as que eram sujeitas a alagamentos 

e estavam dentro da demanda habitacional.  
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Figura 24 - Localização das fotos do Loteamento Municipal Jardim das Américas 

 
Fonte: Dados de pesquisa de Campo (2016). 
Org.: Toledo, B.H.C. (2017). 

 

O loteamento atendeu algumas famílias que ocupavam áreas irregulares no 

próprio Bairro, como as famílias retiradas da Rua Santa Helena, Rua Siqueira Campo, 

Rua São Jose dos Pinhais e Rua Marechal Cândido Rondon, realocadas conforme 

projeto de parcelamento, elaborado para atender 120 famílias. O terreno é de 

propriedade do município de Guarapuava, com uma única origem documental, Gleba 

2A do Imóvel Ronda recebido pelo município após a subdivisão judicial do imóvel.  

Como outrora mencionado, esse é um programa de regularização fundiária 

oriundo de recursos do governo federal como mais uma ação de cunho social para 

melhoria das condições de vida de populações de baixa renda, mas que tem a gestão 

realizada pelos governos municipais. Dessa forma, para a elaboração e efetivação do 

programa, o poder público em Guarapuava precisa firmar a contratação de técnicos e 

empresas de consultoria para levantamento planimétrico, projeto de regularização 

fundiária, procedimentos administrativos e jurídicos e projeto social.  

Todo o trabalho é coordenado por um Grupo Técnico Executivo – GTE, que é 

instituído pelo Secretário de Habitação e Urbanismo do município, Flávio Alexandre. 
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Em relação a participação da comunidade no acompanhamento dos trabalhos, tem-

se constatado, segundo Silverio (2016), a ocorrência de reuniões nos loteamentos, 

com a participação dos representantes do GTE, com lideranças comunitárias da área 

do projeto e reuniões comunitárias.  

No ano de 2011, em Guarapuava houve a elaboração do Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS) por meio de um levantamento e um diagnóstico 

dos problemas enfrentados na questão habitacional e de regularização fundiária no 

município.  

De acordo com o PLHIS, a renda familiar dos loteamentos aqui estudados, 

vinculados ao Programa Papel Passado, apresenta de meio a dois salários mínimos. 

Nos loteamentos a maioria das moradias é construída em madeira, pré-moldado e 

alvenaria (FIGURA 25), no entanto a maioria encontra-se em condições precárias, e 

muitas delas possuem a estrutura sanitária deficitária e em alguns casos, são 

inexistentes, necessitando de novas moradias (PLHIS, 2011).  

Figura 25 - Fotos da vista parcial dos Loteamentos do convênio Papel Passado 

(Continua) 

 

Núcleo Habitacional São Cristóvão II  

 

Loteamento Municipal Palmeirinha  

 

Núcleo Habitacional Xarquinho III  

 

Núcleo Habitacional Xarquinho III  
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Figura 25 -  Fotos da vista parcial dos Loteamentos do convênio Papel Passado 

(Continuação) 

 

Loteamento Municipal Vila Wrege 

 

 

Loteamento Municipal Jardim Carvalho II 

 

 

Municipal Jardim das Américas / Anexo ao Coamig 

 

 

Loteamento Anexo Planalto Verde 

 

 

Anexo Municipal Jardim Adolpho Lanzini  
 

 

Núcleo Habitação Municipal Entre Rios 

Fonte: Prudentes, T. C. (2016).  
Org.: Prudentes, T. C. (2017).  

Desses loteamentos, oito constam como prioridade na implantação de ações 

dentro do PLHIS. O Loteamento Wrege é o único que não consta neste diagnóstico, 

como prioridade. Entretanto, de acordo com a Lei municipal n° 70/2016, todos os 

loteamentos são considerados zonas especiais de interesse social voltados à 

regularização fundiária.  

Outras questões importantes, em relação a estes loteamentos de 

implementação do programa de regularização fundiária, vinculam-se a aspectos 

socioeconômicos, pois apresentam carências diversas, localizam-se em terrenos de 

pouca infraestrutura, longe dos principais equipamentos urbanos e com presença de 

muitos problemas sociais, segregados e com exclusão social.   
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Em conversa informal com os residentes locais, há uma grande frustração por 

parte dos entrevistados, pois alegam desconhecer o programa Papel Passado. 

Apenas uma família, do Loteamento Municipal da Palmeirinha, soube relatar o 

programa, pois tinham comparecido a prefeitura municipal e os funcionários 

explicaram o funcionamento do convênio.  

O exemplo da política pública federal de regularização fundiária denominada 

de Papel Passado, em Guarapuava, pode ser estendido a outras cidades brasileiras 

indicando que intervenções urbanas dessa natureza podem sugerir que “qualquer que 

seja a intervenção urbana nas áreas eleitas das cidades deve-se primar pelo bem-

estar de sua população global” (COSTA, 2012, p. 114).  

Neste sentido e de fato, ainda segundo o autor, mesmo que a intervenção seja 

definida por setores, os seus resultados serão percebidos além das áreas efetivas dos 

projetos, vivenciados por todas as classes sociais, levando em conta, “o grau de 

fluidez territorial e da possibilidade de informação, circulação, acessos e mobilidade 

social” (COSTA, 2012, p. 114).                                                                                                                                  

Os limites socioterritoriais de projetos setorizados devem ser 
extrapolados para que alcancemos a escala universal urbana que leva 
à intervenção em cadeia, na cidade, favorecendo um “mix de classes 
sociais”, tanto na operação quanto na apropriação e nos usos das 
áreas renovadas ou requalificadas (COSTA, 2012, p. 114). 

O conflito revelado nesse convênio é quase imperceptível em um olhar inicial, 

mas em uma leitura mais profunda, vem à tona, as lutas sociais que por anos, buscam 

o direito à moradia. Assim, concordamos que o processo de produção de territórios 

na cidade é impulsionado por uma série de motivos, dentre eles, a disputa pela terra 

urbana. A busca pela moradia funciona como motor, ou, às vezes, como pano de 

fundo, para que indivíduos (ou grupos desses) criem seus próprios territórios, sejam 

eles políticos, econômicos ou culturais. 

Os principais relatos acerca da política de habitação e regularização fundiária 

em Guarapuava, de acordo com as entrevistas dos representantes do governo local 

(Quadro 7), possuem um discurso alinhado, ao considerar que existem normativas 

nacionais, que são diretrizes já consolidadas, e que devem ser cumpridas. E admitem 

que ainda ocorrem os conflitos de interesses, principalmente político partidários, 

porém, afirmam que para direcionar os convênios para Guarapuava, existem 

intervenções políticas, nas mais diversas escalas. 
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Quadro 7 - Relatos dos representantes do governo local 

 
“Nós temos uma política pública bem definida que segue claro as diretrizes 

nacionais”. (SILVESTRI, 2016). 
 
“Tudo isso é feito de políticas públicas pré-estabelecidas, não são ações isoladas”. 

(SILVESTRI, 2016). 
 
“Então eu afirmo a você que ainda que eu reconheça que nós temos que continuar 

evoluindo, estabelecer essas políticas públicas de forma mais clara, com planos de ações bem 
definidas, planos de trabalho bem definido, mas tem muitos dessas políticas já são definidas, 
mas que talvez por ignorância e por falta de comunicação do poder público nem todo mundo 
saiba que elas já existem” (SILVESTRI, 2016). 

 
“O principal norte da nossa política é a apropriação destes espaços públicos, 

logicamente com toda a infraestrutura nesses locais que a população tenha a qualidade de 
vida que a gente deseja”. (ALEXANDRE, 2016). 

 
“Existem conflitos de interesses em todas as áreas, e a gente vê isso até dentro da 

minha família, acho que o conflito de interesses existe em todos os níveis, desde o 
administrativo até a aplicação de uma verba na saúde” (SILVERIO, 2016). 

 
“O que eu vejo de mais importante nisso é que esse conflito se deve se chegar em 

um bem comum, mesmo que eu tenho um conflito, a obra e o total da obra ela é melhor, ela é 
acima dos meus conflitos, a obra tem que prevalecer, como técnico eu dirá assim, que a 
finalidade é do cumprimento de uma obra pública. Seja ela uma obra de ocupação, de 
ordenamento do território, uma obra de uso comum, uma obra de infraestrutura, ou de um 
parque ambiental, elas têm que estar acima dos conflitos de interesses governamentais” 
(SILVERIO, 2016). 

 
“Mesmo que para conseguir aquela obra, como no nosso sistema hoje, para o 

governo local conseguir aquela obra ou convenio ou recurso, dependa de intervenções 
políticas, ou seja, um determinado interesse, mais a obra tem que estar, o cunho social, tem 
que estar acima desse conflito. ” (SILVERIO, 2016). 

 
“O município segue as diretrizes que foram estabelecidas lá atrás, existe uma 

definição prévia de qual é o objetivo, qual é a política pública, qual é a meta a ser alcançada, 
e quais são as ações para se atingir essas metas, na saúde, na educação, e na habitação 
temos o papel passado, que é uma ação dentro da política de regularização fundiária de 
interesse social municipal, que existe uma diretriz básica a ser comprida” (SILVERIO, 2016). ] 

 
“Agora é preciso evoluir isso e principalmente quando falo em evoluir talvez é colocar 

isso de uma forma mais sistematizada. Dentro do ordenamento jurídico, uma lei que 
estabeleça um plano municipal que defina uma política pública em todas as áreas do 
município” (SILVESTRI, 2016). 

 
“Existe a mudança sim, e eu vejo no trato com a família em si, existia nos gestores 

anteriores a cultural de que o município deveria ser o produtor de espaço urbano, e isso é 
errado, porque o munícipio tem que intervir na questão da legislação do ordenamento do 
território, e do atendimento emergencial, bem como, um atendimento através de um estoque 
de lotes urbanos para famílias atingidas por desastres naturais, e não ser realizado o 
atendimento à vontade. Por isso, fez acontecer um mercado paralelo de compra e venda de 
terrenos sem documentação, e a gente viu nas duas décadas anteriores, que é um método 
errado de ocupação do território, e principalmente do mercado imobiliário. Com esse plano de 
governo, destina-se que o município tenha essas áreas regularizadas e a pessoa com o 
documento definitivo em mãos, aí sim ela parta para comercialização de forma legalizada” 
(SILVERIO, 2016). 

Fonte: Dados da pesquisa (2016)  
Org.: Prudentes, T.C. (2017).  
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Portanto, considera que para o ordenamento do território, as políticas públicas 

são aplicadas como instrumentos normativos que procuram intervir no espaço urbano, 

em uma conjuntura previamente existente, transformando-o e direcionando-o para 

uma nova configuração, por meio de ações pautadas em instrumentos políticos 

instituídos pelos diversos agentes sociais, sendo planejadas sempre de forma 

adequada e condizente para alcançar os objetivos propostos, bem como, os políticos. 

 Por esse raciocínio, verifica-se o “direito a cidade como uma necessidade 

prática de superação da contradição espacial, valor de uso\valor de troca, que 

imperam em nossa sociedade produtora de mercadorias” (CARLOS, 2015, p.15). 

Entretanto, “o direto só se resolveria na superação daquilo que funda o capitalismo. 

Projeto utópico e não política pública, o direito à cidade, aponta para uma necessidade 

teórica e prática” (CARLOS, 2015, p.15). 

Costa (2012) considera, ainda, as contradições socioespaciais, as quais 

decorrem da prevalência de uma classe em relação a outras no ordenamento do 

território, e acompanham, globalmente, os principais processos de intervenção 

urbana:  

                                                                                                                                 
Podemos considerar que as contradições socioespaciais decorrem da 
prevalência de uma classe em relação a outras no ordenamento do 
território ou na luta por localizações nas cidades, ou seja, as 
contradições socioespaciais decorrem da ideologia e da hegemonia 
que regem as cidades e, por consequência, do subjugo de uma classe 
a outra (COSTA, 2012, p. 109). 
 

O Estatuto da Cidade adota, como diretrizes gerais da política urbana, nos 

termos do artigo 2º, inciso VI, a ordenação do solo urbano de forma a evitar a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos, prevendo no inciso XIV a regularização fundiária e 

urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda, mediante o 

estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e 

edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas 

ambientais.  

Para além dos recursos locais de arrecadação de impostos, cabe afirmar que 

há um conjunto de fatores que tornaram o município, ao longo dos anos, um “cliente 

preferencial, um espaço econômico privilegiado de acumulação” (CUSTÓDIO, 2005, 

p. 102). Com isso, concorda-se com o autor, sobre o fato de ser comum chegar-se ao 

ponto da “complexidade do que seja ordenar, planejar e gerenciar o território municipal 
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no momento” (CUSTÓDIO, 2005, p. 102), sendo essencial ressaltar a dimensão do 

papel dos poderes e a grande necessidade da elaboração de políticas públicas.  

Sem dúvida, a intermediação dos interesses dos diversos segmentos da 

sociedade está conjugada na formulação de políticas públicas. Por conseguinte, 

produzir algo através da ordenação de seus elementos constituintes e pela 

participação efetiva da sociedade, pela transparência e publicidade dos dados e atos 

da administração pública, que “podem favorecer a ruptura com uma tradição 

encontrada em grande parte dos municípios brasileiros, que são políticas de cunho 

paternalista, populista e clientelista” (FONSECA, 2009, p. 62). 

Por fim, aqui, compreende-se que se faz necessário apontar o contexto 

político em que esses convênios foram estabelecidos, com elementos que podem 

auxiliar na explicação de como esse tipo de parceria tem ocorrido, vinculada a política 

de interesses versus a implementação de políticas públicas.  

 

3.4 Políticas públicas para o urbano em Guarapuava: Conflitos, interesses e 

intervenção 

 

Quando pensa-se em políticas públicas, deve-se reportar às ações que se 

objetivam em um território, também compreender que esse território é composto de 

intenções e discursos, que levam a interesses e conflitos. Sob o ponto de vista de 

Fernandes (2015, p. 77), “a dimensão espacial coloca-se diante dos olhos dos 

analistas, uma vez que decifrá-la permite que se enxerguem objetos, ações e seus 

agentes em suas posições no jogo político”.  

Para fazer um recorte analítico, conclui-se que na abordagem da pesquisa, 

pode-se dialogar sobre o tema políticas públicas e o território, reconhecendo que elas 

acontecem no território e que por vezes, são capazes de ordenar, reordenar seus 

elementos, ou até criar novos arranjos territoriais. Neste instante deve-se entender 

que a “geografia produzida pelas políticas públicas será resultado não somente de 

sua imposição no espaço, mas como ela se adapta às demais geografias pré-

existentes” (FERNANDES, 2015, p. 77).  

Entende-se que o poder político é multíplice de “grupos, facções, partidos e 

outras instituições formais e informais”, e com isso, é no “conflito de ideias e de 

alianças que se desfazem o hoje e se constituem o amanhã” (SILVA, 2007, p.184). 
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Ademais, a análise dos “ricos e poderosos” é o estudo de uma vasta rede social e 

política de interesses, e por vezes, as relações e conexões são acumulados ao logo 

de diversas gerações (OLIVEIRA, 2007, p.150).   

Diante dessas especificidades identificadas no Brasil, Oliveira (2007, p.150) 

pontua que isso ocorre em torno do aparelho do Estado “como forma direta e indireta 

de controles do fluxo de informações, capitais e privilégios essenciais para a 

reprodução ampliada da classe dominante”, quase sempre em redes, como a rede 

político-econômica:  

                                                                                                                                 
Uma conexão de interesses envolvendo empresários e cargos 
políticos no aparelho de Estado em diferentes poderes, no executivo, 
legislativo e no judiciário, e em outros espaços de poder em função de 
operações de mútuo benefício e ações político-financeiras articuladas 
na informalidade. (OLIVEIRA, 2007, p.150) 

 
 

Perante a essa realidade de formação de redes que pode-se situar 

Guarapuava, via existência histórica de quatro grupos de poder político que buscam, 

assegurar suas funções, cargos, influências (inclusive simbólicas e ideológicas) e 

consolidação, bem como o fortalecimento da rede em conjunto. Esses grupos estão 

especificados no esquema interpretativo21 abaixo (FIGURA 26).  

                                                 
21 Alerta-se, porém, que é apenas uma forma um pouco mais didática de compreensão dos 
mesmos, já que a delimitação dos grupos enquanto grupos é praticamente impossível, 
inclusive para o texto acima. Por isso, o esquema aponta as junções e as dissidências mais 
aparentes, sem um comprometimento maior em definir quem é quem nesse jogo do poder 
(SILVA, 2007, p. 185).  
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Figura 26 - Guarapuava: Grupos de poder 

 
Fonte: Silva, M. (2009) 
Org.: Prudentes, T.C. (2017).  

 

Revela-se, assim, na estrutura política de Guarapuava, exemplos de 

parentesco e reprodução do poder político familiar, como retratado no convênio da 

Reurbanização da XV de Novembro. Dessa forma, de acordo com Silva (2007, p.153) 

“o poder político em Guarapuava se constitui por uma mescla de grupos político-

econômico-familiares, com características tradicionais de dominação”, convergindo ao 

poder político familiar:  

                                                                                                                                 
Não há, é verdade, um poder político familiar que tenha se reproduzido 
ao longo de muitos anos ou até os dias atuais, com mandatos 
repassados de pais para filhos ou parentes próximos. As exceções são 
os três governos de Nivaldo Krüger (mas seu poder não se reproduziu 
por outras gerações da família), a família Mattos Leão, que se encontra 
no poder político local desde os anos 1940, com a eleição para prefeito 
de José de Mattos Leão e, em menor proporção, a família Silvestre, 
passando pelos cargos municipais e até federais, mais recentemente, 
desde quando Moacyr Júlio Silvestre foi prefeito pela primeira vez, em 
1960. 

 
 

No período imediatamente anterior ao recorte analítico aqui delimitado (2013-

2016), o grupo que conduzia o poder político local tinha como ator principal, Fernando 
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Ribas Carli22, do Partido Progressista (PP), refletindo a lógica do “nepotismo, 

clientelismo e diferentes artifícios [que] são utilizados para as finalidades e resultados 

das redes políticas, que operam muitas vezes nos limites da legalidade e, por vezes, 

na ilegalidade” (OLIVEIRA, 2007, p.154). 

Em um segundo momento, inicia o ciclo de um outro grupo que exerce poder 

em Guarapuava, conforme visto já na figura 26, o grupo Cesar Silvestri, conduzido 

pelo ator César Augusto Carollo Silvestri Filho, atual prefeito de Guarapuava, do 

Partido PPS, filho do César Augusto Carollo Silvestri, Diretor Presidente da Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (AGEPAR) 

e Isabel Cristina Rauen Silvestri, atual Deputada Estadual do Paraná e esposa de 

César Augusto Carollo Silvestri, conforme Figura 27.  

Figura 27 - Guarapuava: Grupo de poder familiar: Família Silvestri 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
Org.: Prudentes, T.C. (2016)  
 

Diante desses vínculos, pode-se afirmar que existe em Guarapuava o 

chamado “personalismo político”, e que são nesses grupos de poder que se observam 

os conflitos então estabelecidos para o poder local, conforme Silva (2007, p.183) 

aponta:  

                                                                                                                                 
É nesse jogo político de contradições, conflitos e uniões que se 
destacam os grupos do poder político local. São as ideologias e as 
demagogias de um processo que, apesar de democrático no sentido 
do direito de escolha, demonstra condutas do individualismo, do poder 

                                                 
22 Sendo que, o mesmo já foi filiado a outros partidos, como ao PMDB e ao PDT. Com história 

política, que se inicia em 1988, onde foi eleito prefeito, e 1994 deputado federal, em 1998 foi 
eleito deputado estadual e, em 2002, reeleito, e foi eleito prefeito de Guarapuava, em 2004 a 
2012. (SILVA, 2007, p. 155). 
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pessoal e de um grupo em detrimento da grande maioria. É o chamado 
personalismo político que, juntamente com o patrimonialismo 
trabalhado por Raymundo Faoro, ainda vigora na política brasileira, 
com a proeminência do traço pessoal sobre as disposições 
estatutárias, bem como sobre as de caráter ideológico. 

 
 

A carreira política de Cesar Filho, começou quando ele foi eleito deputado 

estadual em 2010, e em seguida, eleito Prefeito de Guarapuava (2012) e reeleito em 

2016, quando contou com o apoio de uma ampla coligação, intitulada “Força para 

muito mais” que abrange os seguintes partidos, segundo a divulgação de candidaturas 

do Tribunal Superior Eleitoral: PPS, PDT, PROS, PMB, PSC, PR, PSD, PHS, PMN, 

PSDC, PRB, PSL, PRB, PTB, PV, PMDB.  

Nesse jogo de conflitos, contradições e uniões, o atual prefeito, teve apoio do 

grupo de poder da família de Artagão de Mattos Leão Júnior e do grupo de poder de 

Nivaldo Kruger, conduzindo, portanto, três famílias políticas associadas em torno da 

candidatura de César Augusto Carollo Silvestri. Podemos afirmar, assim, que 

Guarapuava expressa exemplos da conciliação como estratégia política dos 

dominantes, conforme destaca Oliveira (2007, p. 151). 

                                                                                                                                 
As redes mudam e transformam-se conforme as alterações da 
conjuntura e dos governantes. Apresentam múltiplos e diferentes 
esquemas para distintos governos e atores. No entanto, seguem certa 
continuidade e revezamento de longa duração, muitas vezes em 
algumas poucas famílias políticas, e incorporam sempre novos 
participantes a cada conjuntura, de modo que cada governo e cada 
legislatura têm novas e velhas conexões em constante formação e 
transformação. Uma rede política pode ser bastante simples e efetiva.  

 
 

De outro lado, não houve apoio do grupo de poder da família Ribas Carli 

diretamente aos Silvestri, por serem antagonistas políticos. E com isso, a rivalidade 

se perpetuou nos votantes locais, sendo assim, esse grupo não apoiou nenhum 

candidato em Guarapuava, mas na região o discurso dessa família era de apoio ao 

PSDB, e em quem o atual Governador Beto Richa apoia-se. Entretanto, o atual 

governador apoiou a candidatura de César Augusto Carollo Silvestri. Por fim, 

indiretamente, os grupos de poder Kruger, Ribas, Mattos Leão apoiaram o atual 

prefeito, em discordância com o grupo de poder do PT, que vem em passos pequenos 

se concretizando no eleitorado em Guarapuava.  

Quando apresenta-se as tramas de relações dos grupos de poder em 

Guarapuava e seus conflitos de interesses, tem-se como finalidade a de destacar a 
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realidade local de vinculação e desvinculação desses grupos por meio de diversos 

arranjos formais e informais, via poder público ou poder privado, inclusive aqueles 

entre governo local e governo federal, por meio de políticas públicas que, neste 

ínterim, significam entrada de recursos financeiros e políticos.  

                                                                                                                                 
A trama de relações dos principais grupos se caracteriza, no plano 
político, pela expressão de semelhança entre grupos ligados por 
interesses afins, por relações pessoais, bem como, num sentido mais 
amplo, pela relação entre outros grupos ou indivíduos de categorias 
sociais diferentes. [...] Isso não significa, porém, que estes grupos ou 
os atores que os compõem não se sustentem em virtude de um poder 
formalmente instituído. [...] lutam constantemente para obter ou para 
manter um poder político local de relevo, via postos eletivos de 
vereadores, prefeito, deputados (estadual e federal) ou indicados 
como secretários etc. Se não diretamente em cargos políticos em uma 
das instâncias do Estado, vinculam-se, em razão de suas conexões 
em rede, a cargos de confiança e, quando se trata do poder 
econômico, como fornecedores de informações e de bens materiais 
ligados a esses atores ou aos membros desses grupos. Com isso, 
amplia-se a presença do poder privado relacionado à esfera pública e 
esta, por sua vez, vincula-se a interesses privados (SILVA, 2007, p. 
183).  

 
 

Compreende-se, a partir do exposto nos itens anteriores deste capitulo, que 

as destinações financeiras realizadas entre o governo federal e o governo local 

acontecem por meio de convênios, com destinações de emendas parlamentares ou 

por destinações de planos nacionais, bem como, o Papel Passado, com recursos do 

Orçamento Geral da União.  

Portanto, a intervenção no território acontece por meio de políticas públicas 

estabelecidas pelo governo federal, assim sendo, são diferentes arranjos institucionais 

que possibilitam a constituição de esferas públicas de ordenamento de conflitos e 

construção de consensos em torno da política urbana, compreendendo em uma 

perspectiva de reversão das enormes desigualdades que marcam as cidades 

brasileiras, avançando na universalização do direito à cidadania. 

Por outro lado, ficou evidente nessa pesquisa, que o governo local tem em 

seu favor, a definição de territórios de atuação e da sua intervenção, claramente visto 

nos dois convênios aqui apresentados. Nesse sistema, envolvem-se todos os grupos 

de poder relatados, com diferentes entes federativos, com representatividade, no 

governo federal, estadual e municipal.  
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O conflito manifesto por meio das políticas públicas para o urbano em 

Guarapuava, é o favorecimento político partidário, que compreende uma série de 

fatores em favor do político que está no poder, conduzindo os conflitos de interesses 

do seu grupo de poder. Que permeiam, desde a definição das áreas de implantação 

dos convênios, que por vezes tem bases econômicas, ou bases sociais, geográficas 

ou até critérios técnicos, bem como, um planejamento de marketing, para 

permanência do grupo no poder. Visto que os projetos abordados nesse estudo, 

possuem uma correlação direta com o grupo de poder da família Silvestri, que por 

meio de ações públicas, mascaradas como políticas públicas, perfazem a reprodução 

dos conflitos de interesses expressos em sua conjuntura política. 

Portanto, ainda há uma fragmentação territorial, que não é suprimida pela 

ação das políticas públicas, contudo, essas ações se efetivam localmente, 

proporcionando de certo modo, uma melhora de vida para a população que vive nesse 

território.  

As políticas públicas refletem no território como ações políticas, conduzidas 

por estratégias eleitorais e de comunicação política. Desse modo, as políticas públicas 

são produzidas no nível de uma política nacional, constituindo uma política de base 

de Estado, ou seja, as políticas públicas são criadas em uma conjuntura política.  

Tais características, são baseadas nos planos de governo e do partido político 

que comanda a esfera federal. Assim, observa-se, que no ciclo das políticas públicas, 

no momento da intervenção no território, ocorre uma inversão de valores nesse 

processo, no qual, quem regula as intervenções das políticas públicas é o governo 

local, regido por um planejamento de marketing dos atores locais, ou seja, as políticas 

públicas estão totalmente refletidas nos interesses políticos dos governos locais.   

Dessa maneira, percebe-se aqui, que o governo local utiliza das políticas 

públicas, como um instrumento de promoção e de mérito em seu discurso. Nessa 

visão, quem implementa as políticas públicas recebe todo o mérito, ocorrendo um 

esquecimento do processo inicial, da constituição da política, oriunda da esfera 

federal. Todo esse processo é condicionado ao poder local, esquecendo das bases 

estruturalistas do governo, que nesse estudo, foi desenvolvido pelo governo de Luis 

Inácio Lula da Silva, estendido ao governo de Dilma Rousseff.  

Portanto, a uma ambiguidade na efetivação das políticas públicas no urbano, 

visto que de um lado se propõe a ordenar o território, por meio de políticas públicas 

integradas, condicionadas por planos, normativas e leis, e do outro lado ainda se 
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mantém as práticas clientelistas, relacionadas principalmente ao governo local, que 

direciona as intervenções de acordos com os seus interesses e conflitos.   

Devido a isso, existe uma intervenção por meio de ações políticas em 

Guarapuava, com o intuito de promoção, enaltecimento, perpetuação de um grupo de 

poder. Bem como, as políticas públicas desenvolvidas são setoriais, fragmentadas e 

articuladas pelo governo local a fim de promover os seus grupos políticos, com um 

intuito de resolver problemas territoriais, sem a participação da sociedade civil 

organizada.  

Como aqui citado, durante 2013 até 2016, houve em Guarapuava um 

alinhamento político, que se desdobrou em várias intervenções políticas para a 

realização e celebração de convênios. E que se reflete nos espaços urbanos da 

cidade, e na promoção do poder local em articular essas intervenções no território. 

Com o argumento, de que o prefeito Cesar Silvestri Filho implementou as políticas 

públicas nesse período, não relatando o governo federal como o principal agente 

responsável por existir essas políticas públicas, que são nacionais, desenvolvidas no 

governo do partido dos trabalhadores (PT).  

Por fim, as práticas clientelistas e do personalismo político, no contexto dessa 

dissertação são marcas presentes mascaradas por novas políticas públicas que 

reconfiguram o urbano, as quais apresentam conflitos, interesses e intervenções, 

necessárias para o poder local efetivar sua valorização e perpetuação dos grupos de 

poder. 
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o momento em que iniciamos a busca por resposta aos nossos 

questionamentos e incertezas oriundas da prática acadêmica e 

profissional, buscava-se analisar as formas de intervenção urbana a partir de políticas 

públicas, com recursos oriundos do governo federal, em Guarapuava. A pesquisa 

empírica possibilitou constatar consideráveis iniciativas destinadas a implementação 

e celebração de vários convênios, totalizando 35 convênios entre o governo federal e 

o governo local (ANEXO 1), com destinações de emendas parlamentares e por 

destinações dos planos nacionais.  

Todavia, é preciso avançar muito mais e em escalas coletivas, porque as 

políticas não avançam sozinhas, e estão inseridas no território de maneira setorial, 

isolada e fragmentada. No que se refere a uma pequena síntese desses dados 

analisados, somos conduzidos por conflitos de interesses, que por vezes ditam as 

regras dos convênios em esfera local e federal. Para tanto, pontuamos brevemente 

outro aspecto importante de se mencionar, é o fato de estudarmos uma cidade média, 

cujas dinâmicas políticas são direcionadas por grupos de poder estabelecidos.  

A discussão teórica aqui apresentada no primeiro capítulo buscou contemplar 

os diferentes conceitos relacionados as políticas públicas, que se efetivam como 

ações, práticas e diretrizes políticas, que são fundadas em leis, projetos, programas e 

empreendidas como funções do Estado. Considera-se, de modo geral, que as 

políticas públicas são capazes de ordenar, reordenar e desordenar os territórios, e 

podem direcionar a novos arranjos territoriais. Neste contexto, constatou-se que é um 

tema vasto, e difícil sintetização, por isso, cria modelos e teorias para analisar seus 

processos e resultados, que se constituí por vários atores, interesses, relações e 

finalidades dentro de um território. 

O segundo capítulo teve a intenção de inserir os principais acontecimentos da 

trajetória da constituição das políticas públicas urbanas no Brasil, visando 

compreender os movimentos da implementação das políticas para o ordenamento do 

território, que se encontra em proposta de se tornar uma política nacional. 

Observamos que o ordenamento do território no Brasil, está formulado em diversas 

políticas públicas setoriais, de curto prazo, e vem ganhando uma nova dimensão a 

partir de sua expansão por meio de planos, políticas e programas para promover, de 

certa forma, um relativo reordenamento territorial, implementados pela União, pelos 

Estados ou Municípios, instituído de forma conflitante e sem diálogos ou interlocuções.  

N 
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Com isso, damos destaque aos movimentos da implementação das políticas 

presentes nas propostas contidas em documentos como: Constituição Federal, Plano 

Nacional de Desenvolvimento Urbano, Estatuto da Cidade, Pareceres, Resoluções, 

Decretos, Lei do Plano Diretor de Guarapuava, entre outros documentos nacionais e 

municipais. Bem como, a discussão sobre o recorte espacial escolhido no sentido de 

verificar as políticas públicas urbanas em Guarapuava, que se efetivam mediante 

convênios com o governo federal, ou seja, o Estado é o regulador das disputas de 

interesses para a transferências de recursos para o governo local.  

Diante disso, para a efetivação das políticas públicas urbanas, num viés 

integrado, no contexto do ordenamento do território, é necessário que os problemas 

urbanos, antes de entrarem na agenda federal, sejam analisados, discutidos, 

planejados e que seja considerado a realidade na qual será implementada as políticas 

públicas, visando transformação.  

Neste processo, ficou evidente uma tendência, tendo como fundamento as 

entrevistas realizadas, independente do grau de envolvimento com os convênios, 

todos pontuaram os conflitos e as intervenções políticas existentes na esfera local, o 

que demonstra que existem políticas públicas que intervém no território por meio dos 

jogos de interesses dos grupos de poder, existentes em Guarapuava.  

O terceiro capítulo contribui para a compreensão das políticas públicas que 

estão em convênio com o governo local e o governo federal, conduzidos por processos 

desiguais, sediados de conflitos de interesses em meio a produção capitalista do 

espaço urbano. Constatou-se que a cooperação intergovernamental, tem se 

concretizado também a partir de modelos verticais e induzidos, conforme já referido, 

manifestado por iniciativas formais e informais, mais institucionalizadas, com a 

participação de atores, organizações ou no interior delas, envolvendo exclusivamente 

representantes governamentais no mesmo nível de governo ou entre níveis distintos, 

bem como, já exemplificado, as emendas parlamentares do Deputado Federal Cesar 

Silvestri direcionadas para Guarapuava, enquanto seu filho Cesar Silvestri Filho, é o 

chefe do poder executivo, ou seja o prefeito.    

É assim que, caracteriza-se os resultados encontrados, que no período atual, 

em função do alinhamento político existente, podemos constatar, não só por meio do 

material analisado, que os convênios que se estabelecem são orientados pelo 

fortalecimento de um grupo político familiar na permanência no poder.  
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Os resultados encontrados apontam que fatores políticos partidários 

interverem na distribuição de políticas públicas, e que os territórios locais mais 

beneficiados foram aqueles governados por prefeitos da mesma composição 

partidária dos deputados estaduais e federais, e até mesmo coligados com o partido 

político do Governador. Contudo esse quadro aumenta, quando um grupo de poder 

familiar está privilegiando seus alinhamentos políticos e partidários.  

Desse modo, considerando o convênio como um instrumento para aplicação 

de política pública, podemos concluir que este funciona com aspecto meramente 

formal e de jogos de interesses.  Não levando em conta, a importância do ciclo das 

políticas públicas, que precisam da necessidade e avaliação do seu território para a 

implementação das políticas. Prova disso, o que se tem é uma combinação que gera 

um quadro perverso de dualidade, entre os que podem e tem políticos nas esferas 

federais, estaduais e municipais, e os que não podem direcionar e intervir as políticas 

públicas para o seu território. Juntamente, cria um território lucrativo para o capital, 

como é o caso da reurbanização da XV de Novembro, e o papel passado, entre outros. 

Em relação aos convênios, foi possível identificar que são provenientes de 

ações públicas, compostas de intenção e discursos, que são direcionadas por 

interesses e conflitos. Portanto, delineamos que esses convênios foram inseridos a 

partir de intervenções de favorecimento, com estratégias políticas e eleitorais 

desenvolvidas pelo personalismo político. A partir que, selecionamos esses dois 

convênios como estudos de casos, para demonstrarmos como eles fazem parte de 

estratégias similares, ora envoltas do alinhamento político, ora gestadas para o 

desenvolvimento do capital.  

Essa sistemática constatada no território de Guarapuava, contraria a definição 

do Estado, que deve representar a coletividade, sendo este o principal responsável 

por garantir as políticas públicas (urbanas e outras), com o objetivo principal de 

instrumento para coordenar programas e ações públicas, sendo resultado de um 

compromisso do Estado com a sociedade para a promoção do direito a igualdade, o 

que é legitimado na Constituição da República Federativa do Brasil. 

Por fim, fica evidente a necessidade de mudanças nas estruturas 

institucionais dos governos locais, para enfrentar as intenções da sociedade e 

contemplar o diálogo, e fazer a população participar e se efetivar suas escolhas, 

colocando o cidadão como um ator protagonista na esfera pública.   
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Espera-se que esta dissertação tenha gerado contribuições, possibilitando 

novas discussões frente as já existentes e o surgimento de propostas que possam ser 

discutidas, aprofundadas, reinventadas e de preferência bem-sucedidas no cenário 

das políticas públicas urbanas, pois as discussões devem instigar novas leituras, 

análises e atitudes favoráveis a uma política de intervenção do território sem (ou com 

o menor grau possível) exclusão e indiferença. Certamente esse trabalho abre a 

possibilidade de novas investigações já que o tema é amplo, polêmico e, por vezes, 

contraditório.  
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Anexo I - Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para o Município de Guarapuava/PR (2013 E 2016). 

(Continua) 

CONVÊNIO OBJETO SITUAÇÃO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 

FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO VINCULADO 

782422/2013 

Operacionalização do Projeto “Manutenção e 

ampliação de um programa de atividades físicas 

para redução dos riscos associados a um estilo de 

vida insuficientemente ativo em usuários e 

moradores do entorno de Unidades Básicas de 

Saúde de Guarapuava-PR”  

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

12/09/2013 24/10/2017 Ministério da Educação 

782603/2013 Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

18/11/2013 18/11/2017 CAPES 

788356/2013 

Aquisição de equipamentos multiusuários para o 

fortalecimento da infraestrutura de pesquisa dos 

programas de pós-graduação da UNICENTRO 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

04/12/2013 31/12/2015 CAPES 

789113/2013 

Ampliação e fortalecimento dos serviços 

especializados em atendimento ás mulheres em 

situação de violência 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

09/12/2013 20/03/2017 

Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres (Ministério da 

Justiça) 

791159/2013 Promoção de políticas de igualdade 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

09/12/2013 20/11/2016 

Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres (Ministério da 

Justiça) 

792515/2013 
Incentivo à autonomia econômica e ao 

empreendedorismo das mulheres 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

18/12/2013 30/06/2017 

Secretaria Especial de Políticas 

para as Mulheres (Ministério da 

Justiça) 
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Anexo I  Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para o Município de Guarapuava/PR (2013 E 2016). 

(Continuação) 

CONVÊNIO OBJETO SITUAÇÃO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 

FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO VINCULADO 

788778/2013 
Aquisição de Maquinas, Equipamentos e 

Implementos 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

23/12/2013 30/11/2016 Ministério da Agricultura 

788844/2013 
Aquisição de Maquinas, Equipamentos e 

Implementos 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

23/12/2013 30/11/2015 Ministério da Agricultura 

790371/2013 

Construção de abrigos de ônibus para embarque e 

desembarque de passageiros usuários do 

transporte público no município. 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

23/12/2013 30/11/2017 Ministério das Cidades 

791536/2013 Defesa dos Direitos Difusos 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

23/12/2013 23/01/2017 
Ministério da Justiça e 

Cidadania 

794852/2013 
Regularização Fundiária em áreas Urbanas (Papel 

Passado) 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

23/12/2013 30/12/2017 Ministério das Cidades* 

794355/2013 

Apoio a projetos de infraestrutura turística - 

Construção do Centro de Convivência e 

Revitalização do Parque de Recreação, Esporte e 

Lazer do Jordão 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

30/12/2013 30/03/2017 Ministério do Turismo 

798325/2013 Apoio ao Ensino Superior - Emenda Parlamentar 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

30/12/2013 22/10/2017 
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação 
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Anexo I - Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para o Município de Guarapuava/PR (2013 E 2016). 

(Continuação) 

CONVÊNIO OBJETO SITUAÇÃO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 

FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO VINCULADO 

789601/2013 

Reurbanização da rua XV de novembro através de 

pavimentação asfáltica com canteiro central, rótulas, 

meio fio com sarjetas, sinalização viária, drenagem 

com galeria de águas pluviais, implantação de 

passeios públicos com acessibilidade. 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

31/12/2013 30/05/2017 Ministério das Cidades* 

782604/2013 Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

21/02/2014 18/02/2017 CAPES 

801206/2014 
FNMA/2045/20M6/Edital 01/2013 - formação de 

Agentes Populares de Educação Ambiental 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

19/05/2014 01/05/2017 
Fundo Nacional do Meio 

Ambiente 

802376/2014 Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) 2014 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

01/07/2014 30/06/2015 CAPES 

809668/2014 

Pavimentação, drenagem pluvial, ampliação na 

largura das pistas pavimentadas, recapeamento 

asfáltico, sinalização viária e implantação de passeios 

públicos com acessibilidade no distrito da palmeirinha 

em Guarapuava-PR. 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

14/07/2014 30/07/2017 Ministério das Cidades 

806496/2014 

Implantação e Modernização de Infraestrutura para 
Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer - 
Revitalização do Espaço de Esporte e Lazer do 
Trianon. 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

30/07/2014 30/07/2017 Ministério do Esporte 
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Anexo I  - Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para o Município de Guarapuava/PR (2013 E 2016). 

(Continuação) 

CONVÊNIO OBJETO SITUAÇÃO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 

FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO VINCULADO 

808737/2014 Paraná - emendas parlamentares - investimento 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

30/07/2014 30/07/2016 Ministério da Agricultura 

812867/2014 
Apoio a manutenção de unidades de saúde / convenio 

/ emenda parlamentar 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

17/12/2014 25/10/2017 Ministério da Saúde 

812961/2014 

Estruturação de unidades de atenção especializada 

em saúde / contrato de repasse / emenda 

parlamentar. 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

18/12/2014 30/01/2018 Ministério da Saúde 

807225/2014 Apoio ao ensino superior - emenda parlamentar 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

30/12/2014 28/12/2016 
Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação 

815155/2014 

Reforma do Terminal Rodoviário Municipal de 

Guarapuava 1ª Etapa, localizado na Avenida 

Sebastião de Camargo Ribas, nº 2.301, Bairro 

Bonsucesso. - Emendas Parlamentares 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

30/12/2014 30/08/2017 Ministério do Turismo 

806498/2014 Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

16/04/2015 16/04/2020 CAPES 

817522/2015 Programa de Apoio Pós-Graduação (PROAP) 2015 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

20/10/2015 30/04/2017 CAPES 
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Anexo i - Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para o Município de Guarapuava/PR (2013 E 2016). 

(Continuação) 

CONVÊNIO OBJETO SITUAÇÃO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 

FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO VINCULADO 

819889/2015 
Construção de abrigos de ônibus para usuários do 

Transporte Público no Município de Guarapuava-PR 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

04/11/2015 30/09/2018 Ministério das Cidades 

819896/2015 
Obras integradas de reabilitação e de acessibilidade 

urbana na Cidade de Guarapuava-PR. 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

14/12/2015 30/12/2018 Ministério das Cidades 

817299/2015 
Estruturação da rede serviços de proteção social 

especial - emendas parlamentares 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

21/12/2015 23/11/2017 
Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome 

831538/2016 

Esporte e Grandes Eventos Esportivos - Implantação 

e Modernização de Infraestrutura para Esporte 

Educacional, Recreativo e de Lazer  

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

25/05/2016 30/05/2018 Ministério do Esporte 

833704/2016 
Aquisição de máquinas, equipamentos e implementos 

agrícolas para o Município de Guarapuava-PR. 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

14/06/2016 30/12/2017 Ministério da Agricultura 

832741/2016 
Aquisição de equipamento e material permanente 

para unidade de atenção especializada em saúde 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

01/07/2016 01/07/2017 Ministério da Saúde 

829725/2016 

Obras de pavimentação asfáltica em CBUQ, galeria 

de águas pluviais, calçadas, sinalização viária e 

acessibilidade e mobilidade da rua Saldanha Marinho 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

31/08/2016 30/10/2019 Ministério das Cidades 
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Anexo I - Contratos de Repasse com recursos federais para Transferências para o Município de Guarapuava/PR (2013 E 2016). 

(Continuação) 

CONVÊNIO OBJETO SITUAÇÃO 
INÍCIO DA 

EXECUÇÃO 

FIM DA 

EXECUÇÃO 
ÓRGÃO VINCULADO 

834834/2016 

Pavimentação asfáltica em CBUQ, galeria de águas 

pluviais, calçadas, sinalização viária e mobilidade 

urbana no Município de Guarapuava-PR. 

Empenhado, 

publicado e 

assinado 

31/08/2016 30/08/2019 Ministério das Cidades 

832756/2016 

Aquisição de equipamento e material permanente 

para unidade de atenção especializada em saúde, 

para o hospital São Vicente. 

Não 

empenhado, 

publicado e 

não assinado 

01/09/2016 01/09/2017 Ministério da Saúde 

Fonte: Sistema de Acompanhamento e Controle de Investimentos do Ministério das Cidades. Base: 26/12/2016 (última atualização)  

Org. Prudentes, 2016.  

* Objetos de estudos nesta pesquisa 

 

 


