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RESUMO: O Plano Diretor é a base do Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
de cidades brasileiras, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, 
com revisão a cada 10 anos para acompanhar as transformações das cidades. 
A participação popular se faz presente por meio de debates, oficinas e 
audiências públicas previstas na Constituição Federal do Brasil de 1988 e no 
Estatuto da Cidade, Lei Federal n° 10.257/2001. O Município de Porto Velho, no 
Estado de Rondônia, região norte do Brasil, teve seu primeiro Plano Diretor 
instituído em 1985, passando por alterações que se consolidaram com a 
aprovação da Lei Nº 933 de Dezembro de 1990 e posteriormente com a Lei 
Complementar Nº 311, de 30 de junho 2008, sendo o último documento 
instituído, com revisão prevista para 2018 e institucionalização em 2019. A 
relevância deste tema se justifica pela necessidade de verificar a intenção por 
trás da comunicação feita pela Gestão Municipal, que teve sua atenção voltada 
para o caráter participativo através de redes sociais como Facebook e 
Instagram e espaços para a discussão em comunidade, que mesmo estando 
presente em revisões anteriores, exibe em destaque o termo “participativo” nos 
textos, comunicados e na proposta de título final da Lei do Plano Diretor. A 
metodologia utilizada para a pesquisa é de análise do conteúdo divulgado pela 
Gestão Municipal de Porto Velho onde o termo “participativo” esteve em 
evidência. Além disso, conceituam-se termos importantes para a compreensão 
do tema, como Participação e seus diversos níveis apontados por Bordenave 
(1994), Comunicação, Política e Capital Social em Habermas (1989) e Matos 
(2009), além das mudanças ocorridas no Plano Diretor em decorrência do 
Estatuto da Cidade discutidas por Junior e Montandon (2011) e Blanc (2012). 
Esta pesquisa tem por objetivo associar os significados do termo “Participativo”, 
com o discurso feito pela Gestão Municipal de Porto Velho – RO durante o 
processo de revisão e planejamento do Plano Diretor entre 2018 e 2019. De 
acordo com Bordenave (1994, p. 29), o termo planejamento participativo, 
“quando implantado por alguns organismos oficiais, frequentemente não é mais 
que um tipo de participação concedida”, confirmando-se pela legislação 
brasileira que concede a participação popular inclusive na Política 
Urbana.  Portanto, cria-se a hipótese de que a proposta para o “Plano Diretor 
Participativo” pode ser compreendida como a intenção de ressignificar seu 
caráter democrático no qual os direitos dos cidadãos foram concedidos, 
apontando nesse sentido para o envolvimento das comunidades além-
constituição, utilizando estratégias de comunicação que favoreçam a imagem da 
Gestão Municipal e a construção de atores sociais inseridos neste processo. Por 
fim, a pesquisa demonstra como o uso das redes sociais por parte do poder 
público gera aproximação com a sociedade com fins de melhorar a visão que ela 
possui da Gestão Municipal. 
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