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 Iniciei minha trajetória acadêmica no curso de Geografia na Universidade do Vale 

do Paraíba no ano de 2003. A compreensão conceitual, o mundo acadêmico, 
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moradia, segregação residencial, bairros clandestinos, levaram-me a procurar respostas 

na leitura do Plano Diretor do Município em questão, e isso, a partir de então, gerou 

interesse por este tema. Por fim, na conclusão deste trabalho de graduação houve a 

necessidade de levantar a importância do orçamento participativo, como ferramenta 

para um caminho à solução destas questões sociais. O desenvolvimento deste trabalho 

de graduação que me trouxe a atenção e o interesse por estes temas que envolvem 

esta dissertação de mestrado. 

 O meu relacionamento com a professora Sandra é o fator-motor de toda esta 

história e estudo universitário. Desde o início de graduação houve o crédito dado por 

ela em relação ao meu potencial para o estudo acadêmico, e a resposta por cada 

desafio proposto de minha parte. O meu retorno ao curso, para a conclusão do 

bacharelado (pois me graduei em licenciatura a princípio) foi por parte da minha 

vontade e do incentivo da professora. A complementação em que obtive o bacharelado 

em Geografia foi extremamente importante na pesquisa, na elaboração de artigos, e no 

amadurecimento para prosseguir no mestrado acadêmico.  

 Foi neste momento de procura ao mestrado e no desenvolvimento de um projeto 

de pesquisa no qual fosse relevante e me identificasse, que procurei a professora 

Sandra novamente para mostrar-lhe o que estava pensando. Paralelo a isso, ela estava 

se preparando para o seu pós-doutorado, e começou a desenvolver uma nova área de 



pesquisa, que se trata das redes sociais das cidades pequenas do estuário do 

Amazonas.  

 Assim, ela me propôs o desafio de fazer parte de uma pesquisa maior, no qual, 

eu estudaria a temática do Plano Diretor Participativo no Município de Ponta de Pedras, 

pois foi uma de suas primeiras análises do objeto de estudo, este Documento 

sancionado em 2006. O Município tem um quadro peculiar, como são peculiares as 

cidades pequenas da Amazônia. 

 Para tanto, era necessário compreender o que são as cidades pequenas da 

Amazônia, o que é o urbano na Região, e a produção de uma cidade pequena, como 

também seus aspectos políticos e culturais. O desafio foi proposto e aceito. Como 

resultado, apresenta-se esta dissertação. E o agradecimento à professora Sandra por 

apostar em seus orientandos.  
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 PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO EM PEQUENAS CIDADES DA AMAZÔNIA: UM ESTUDO DE CASO 

NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS – PA 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma análise do Plano Diretor Participativo da cidade de Ponta 
de Pedras, no estado do Pará, o qual foi elaborado em 2006. O objetivo desta pesquisa 
foi Identificar os resultados do processo de participação popular estabelecido pelo 
Estatuto da Cidade e sua aplicabilidade no município de Ponta de Pedras. Para realizar 
esta avaliação, foram utilizadas informações levantadas junto à Prefeitura Municipal, 
entrevistas com funcionários públicos que tiveram participação no processo de 
discussão e elaboração do Plano, um questionário aplicado a 200 moradores urbanos, 
a qual procurou investigar se houve a participação popular na elaboração do Plano 
Diretor e a visão da população sobre o processo. Nesse sentido, foi constatado que não 
houve participação popular e apenas o cumprimento de uma norma estabelecida pelo 
Ministério das Cidades, segundo o qual os municípios com mais de vinte mil habitantes 
deveriam elaborar seu Plano até o final do ano de 2006. O Documento, por sua vez, 
apresenta uma redação generalista, pró-forma, que não corresponde à realidade 
municipal e nem às necessidades elencadas pela população, conforme constatado no 
questionário aplicado. Os desencontros das entrevistas com representantes do Poder 
Público, a análise das Atas das Audiências e os questionários aplicados à população 
propiciaram a constatação de que a participação popular na elaboração do Plano 
Diretor de Ponta de Pedras foi insignificante e comprova que, como o Documento não 
demonstra em seus artigos as vontades expressas por aqueles que vivem no local, 
aquele lugar é um espaço sem cidadãos, pois é como se as pessoas que ali vivessem 
não existissem, visto que foram ignorados como atores e co-gestores de sua própria 
cidade. O nome do município no Plano Diretor (Ponta de Pedras) pode ser substituído 
pelo nome de qualquer outro município da Ilha de Marajó ou de uma cidade ribeirinha 
da Região da Amazônia em sua primeira página que isso não seria percebido. O 
Ministério das Cidades estabelece a gestão democrática (Estatuto da Cidade, Lei 
10257/2001), entretanto o mesmo não criou mecanismos que venham a comprovar a 
participação popular num País que ainda está aprendendo a conviver com a 
democracia. 
 
Palavras-chave: Plano diretor, Participação popular, Amazônia, Ministério das 
Cidades. 
 



 

 

PARTICIPATIVE PLANNING IN SMALL CITIES OF AMAZON REGION: A CASE STUDY OF THE 

MUNICIPALITY OF PONTA DE PEDRAS 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents an analysis of Participative Master Plan of Ponta de Pedras 
Municipality, located at state of Pará, which was elaborated during 2006. The goal of 
this research was to identify the process of popular participation established by the 
Estatuto da Cidade and its applicability in the municipality of Ponta de Pedras. 
Considering this, we used information obtained at the Prefeitura Municipal, interviews 
with public servants who had participated in the process of discussion and preparation 
of the Plan, and a questionnaire applied to two hundred urban inhabitants, to investigate 
whether there was a popular participation during the process of discussion and 
elaboration of the Plan and the perception of the population about the whole process. In 
this sense, it was found out there was no popular participation and only a compliance of 
a standard established by the Ministry of Cities, which states that municipalities with 
more than twenty thousand inhabitants should prepare its plan until the end of the year 
2006. The document of Ponta de Pedras presents a generalist writing, following the 
official propose, and it doesn’t not match to the needs of the municipality detailed by the 
population, as surveyed in the questionnaire applied. The disaccords of the interviews 
realized with the governmental instances, the analyses of the documents of the public 
audiences and the questionnaires permitted to understand the popular participation did 
not happen during the process of elaboration of the Master Plan of Ponta de Pedras and 
it confirms, as a the document does not demonstrate in its articles the desires expressed 
by the population, that is a place without citizens because it is like the people do not 
exist there, they are not consider as actors or even co-managers of their own city. The 
name of the municipality in the Master Plan (of Ponta de Pedras) can be replaced by the 
name of any other municipality of the island of Marajó or a riverside town in the region of 
the Amazon in its first page that it would not be noticed. The Ministry of Cities defines 
the democratic management of cities and municipalities (Estatuto da Cidade, Law 
10257/2001), however it has not created mechanisms that will confirms popular 
participation in a Country that is still learning to live as a democracy. 

 
Keywords: Master Plan, popular participation, Amazon, Ministry of Cities. 
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INTRODUÇÃO 

 

Após a inserção do Brasil no sistema capitalista mundial, o país passou a ser um país 

predominantemente urbano em contraponto à suas características agrárias do período até 

1940. Atualmente, mais de 81% da população vive em área urbana (SANTOS, C., 2009), e se 

alcança não apenas a urbanização da sociedade, mas também a urbanização do território 

(SANTOS, M., 1993). Durante muitos séculos de sua História, o Brasil foi conhecido como um 

país agrário. Seu modelo agro-exportador, com sua economia em arquipélagos, fazia do 

território partes desconexas tanto social como economicamente, no qual havia relações ditadas 

pelo exterior e com subespaços evoluindo segundo lógicas próprias (SANTOS, M., 1993, p. 26).  

A industrialização, a qual prevaleceu a partir dos anos 1940, trouxe ao território brasileiro 

uma significação maior que o próprio termo, no sentido de atividades industriais (SANTOS, M., 

1993). É um processo social complexo, que implica na formação de um mercado nacional, de 

uma procura de integração territorial para o escoamento e circulação deste mercado e a 

aplicação de equipamentos neste território, um mercado consumidor, com um processo de 

terceirização, pois, a industrialização foi muito mais um processo social e de mudança de 

comportamento de consumo, ritmo de vida do que um setor que abrigou toda essa população 

nas cidades. 

Segundo Santos e Silveira (2004, p. 256), o território do país torna-se um espaço 

nacional de economia internacional. Compreende-se, assim, que o território brasileiro tem como 

elemento chave, paralelamente à esta economia internacional, seu processo de urbanização. 

Desta maneira, é uma urbanização seletiva, pois as diferenciações regionais de urbanização no 

país devem-se à lógica da divisão territorial de trabalho, causador destas disparidades e 

caracterização regional. Isto ocorre porque o meio técnico-científico-informacional não se impõe 

igualmente sobre o território. Por este fato, Santos e Silveira (2004, p. 268, 269) dividem o país 

no que denominam de “quatro Brasis”: Região Concentrada (que abrange as regiões Sudeste e 

Sul); Região Centro-Oeste; Região Nordeste e Região Amazônia.  

Na Região da Amazônia, o que se percebe é o crescimento de cidades pequenas. Entre 

1991 e 2000, das 760 cidades classificadas como sedes dos municípios localizados na 

Amazônia legal, 27% da população urbana da Amazônia viviam em 639 cidades (representando 

84% do total de cidades sedes de municípios), as quais possuíam menos de 20 mil habitantes. 

Essas cidades predominam em número e também exercem um papel importante dentro da 

perspectiva urbana da região. Nessas cidades “pulsam modos de vida que diferem 

significativamente do padrão caracterizado como urbano e predominante em outras regiões do 
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Brasil” (OLIVEIRA, 2006). Comparativamente, na Região Norte, composta por 449 municípios, 

tem aproximadamente 64% de cidades com número populacional com menos de 20 mil 

habitantes.  

 

Objetivos 

 

Neste aspecto, uma questão torna-se premente: dentro desta conjuntura social, como 

ocorre o processo de participação popular na elaboração de planos diretores? Com tantos 

problemas sociais, econômicos e ambientais, como os municípios da Amazônia Legal, com 

população urbana próxima ou inferior a 20 mil habitantes, têm lidado com a sugestão do 

Ministério das Cidades, a qual foi instituída pelo Estatuto das Cidades (2001), da adoção do 

Plano Diretor Participativo? Em uma Região dividida pelos conflitos de terra, problemas sociais 

e de infra-estrutura e ainda onde predomina o “coronelismo” como prática política, estas 

questões abrem perspectivas de análise importantes para compreender os desdobramentos do 

planejamento urbano e regional no País. Dentro desta temática, este trabalho se propõe a 

compreender o processo de elaboração do Plano Diretor Participativo em Ponta de Pedras, nos 

aspectos metodológicos a ser apresentados. 

 Para compreender o objeto de estudo em questão (Plano Diretor Participativo e 

Participação Popular), levantou-se, basicamente a respostas de duas perguntas: o que é o 

Município de Ponta de Pedras na sua área urbana e como ocorreu o processo de elaboração do 

Plano Diretor Participativo. Desta maneira, o trabalho seguiu em busca dos seguintes objetivos 

gerais: 

 Identificar o processo de participação popular estabelecido pelo Estatuto da Cidade e 

sua aplicabilidade no município de Ponta de Pedras, PA, enfocando especificamente a 

área urbana.  

E sobre a elaboração do Plano Diretor Participativo no Município de Ponta de Pedras, 

especificamente, preocupa-se esclarecer as respostas para as perguntas que se seguem: 

Houve participação? Como ela ocorreu na realidade? Qual o envolvimento da população? E, 

por fim: 

 Comparar os anseios da população com o Plano Diretor Participativo; 

 Estabelecer uma crítica sobre o planejamento participativo e o Plano Diretor Participativo 

estabelecido pelo Ministério das Cidades e a elaboração ocorrida na Região Amazônica às 

pressas.  
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Área de Estudo 

  

Este trabalho analisa uma pequena cidade da Amazônia, região que tem o processo de 

urbanização diferenciado das outras regiões do país. A Região Amazônica encontra-se dentro 

do contexto no qual, após a Segunda Guerra Mundial, houve a inserção definitiva do Brasil no 

sistema capitalista mundial (BECKER, 1985; 1997). Conhecida como Amazônia Legal, e 

composta pelos estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, 

Maranhão e Tocantins, passou por transformações muito mais intensas. Becker (2005) 

desmistificou a imagem sobre a Floresta Amazônica quando afirmou que ela é uma floresta 

urbanizada desde a década de 1980, embora o modelo de urbanização na região tenha sido 

diferenciado das outras regiões, motivo pelo qual muitos autores não a consideravam como um 

fenômeno urbano. 

Mas, diferentemente do processo de urbanização vinculado à industrialização do País, o 

que caracteriza o urbano na Amazônia são os fluxos econômicos, função adquirida no período 

da borracha (CASTRO, 2008, p. 18). Contudo, a população urbana concentrada nestes 

municípios não dispõe de serviços urbanos suficientes para atender suas necessidades, tais 

como água encanada e conexões de esgoto. Estes municípios também caracterizam-se pela 

predominância da área rural, embora cada vez mais a população migre para a área urbana 

devido ao apelo da modernidade que existe em morar nas cidades. 

São municípios que se multiplicaram, ainda que sejam pequenos núcleos emancipados 

e que dependem de repasses de recursos públicos do Governo Federal. Apesar de pequenos, e 

ter uma estreita relação com a área rural, existe a presença de uma psicoesfera urbana na 

Região (SANTOS, 1996, p. 32), pois existe a artificialização do meio ambiente acompanhado de 

crenças, desejos, vontade e hábitos que inspiram comportamentos urbanos, acompanhado de 

fortes ligações com a vida ribeirinha, o que dá um caráter peculiar para a Região, como a vida 

associada ao tempo da natureza e aos fluxos que são influenciados pelas marés (TRINDADE 

JÚNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, p. 32). Suas paisagens guardam diferentes estágios que 

designaram a ação de seus agentes produtores, e, ao mesmo tempo em que mantém algumas 

características homogêneas, são muito mais marcadas pelas relações sociais que lhes dão um 

sentido único (OLIVEIRA; SCHOR, 2008, p. 19). 

Na Ilha do Marajó, estas cidades completam a idéia de uma cidade ribeirinha, ou seja, 

aquela em que o rio é um elemento principal. O traçado da cidade tem em suas ruas ligação 

com o rio, pois vão ao encontro ou terminam nele, como também toda a dinâmica da cidade 

está ligada ao movimento das marés, ao tempo da natureza. Seu padrão de ocupação foi 
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rio/várzea/floresta. A cidade beira-rio desenvolveu-se de costas para o rio, como a cidade de 

Belém, e sua dinâmica está ligada aos fatores externos, às rodovias e a terra firme, com o 

padrão de ocupação rodovia/subsolo/terra-firme segundo Gonçalves (2005 apud, TRINDADE 

JÚNIOR; SILVA; AMARAL, 2008).   

Nesta Ilha flúvio-marinha, situada na foz do Rio Amazonas, habitada pelos índios há 

milênios e pelos portugueses desde o século XVII, localiza-se o Município de Ponta de Pedras, 

elevado à vila em 1737 com o nome de Vila de Mangabeira, e emancipado, como município, em 

1877 (Figura 1).  
 

 

Figura 1 – Croqui representativo da área de estudo: Município de Ponta de Pedras – Ilha de 
Marajó – PA.  
 

Suas atividades econômicas correspondem a vários períodos econômicos pelo qual 

passou historicamente a Região Norte: exploração da borracha, uso de produtos florestais, 

extração do palmito, produção da mandioca, produção bovina, e a recente produção intensiva 

do açaí. A economia refletiu várias fases e influenciou a dinâmica da população local. Da 

mesma maneira, seu processo de urbanização correspondeu a momentos de prosperidade 

econômica do município, crescendo sua população urbana (Gráfico 1).  
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Grafico 1 – População Urbana e Rural do Município de Ponta de Pedras  
Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano (2003). 

 
 
De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (2003), a população total 

em 1991 era de 16.500 habitantes e 10 anos depois foi para 18.694, significando um aumento 

de 13%. Mesmo tendo uma população predominantemente rural (10.053 habitantes), percebe-

se um aumento da população urbana, pois nestes 10 anos apresentados (1991-2000), houve 

um aumento de 10,67% da população urbana, apresentando uma taxa média anual de 1,45%. 

Entre 1960 e 2007, ou seja, em 47 anos, a área urbana da cidade de Ponta de Pedras cresceu 

em 0,89 Km², representando um acréscimo de 248%, comparado com área urbana de 1960. 

Isso corresponde a um crescimento de 9.367 habitantes na área urbana, de um total de 24.276 

em 2007, observado pelo IBGE.  

Inicia-se este século com a intensa produção sazonal do açaí, e está entre os municípios 

maiores produtores de açaí do país (COSTA; BRONDÍZIO, 2008). Desta maneira, atende uma 

demanda de exportação de ultrapassa as fronteiras do país ainda que faça parte de um 

mercado informal. Entretanto, a qualidade da infra-estrutura, acesso limitado a bens de 

consumo, carência de oportunidade de trabalho na cidade, levantam questões importantes 

quanto aos impactos sociais e ambientais de sua expansão e de carências de infra-estrutura, 

inseridas em uma economia informal. Contudo, apesar da precariedade de serviços e de suas 

habitações, Ponta de Pedras continua a atrair indivíduos e famílias para a vida na cidade: com o 

acesso a água encanada, rede elétrica, educação, e, principalmente, para a modernidade que o 

modo de vida urbano representa. 
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Metodologia 

 

 A realização deste trabalho se baseou em dois aspectos principais: revisão de literatura 

e pesquisa de campo na área urbana onde se levantou informações por meio de aplicação de 

um formulário1 para a população e entrevistas abertas com representantes do Poder Público e 

da sociedade civil (Figura 2).   

   

Figura 2 – Metodologia de Pesquisa 

 

Sobre a revisão de literatura, cumpriu-se a leitura, entendimento e embasamento teórico 

que compreendesse e identificasse as seguintes temáticas: 

a) Produção Social do Espaço Urbano: compreender a cidade é compreender os 

seus agentes produtores e o espaço urbano como campo de lutas, ação da 

produção capitalista; 

b) Produção Social do Espaço Urbano Brasileiro Contemporâneo: como se deu a 

urbanização brasileira após 1940 e os autores que discutem este processo, para 

se chegar a urbanização na Amazônia; 

                                                 
1 Formulário: é uma espécie de questionário que o próprio pesquisador preenche de acordo com as respostas do 

informante. Tem a vantagem de permitir esclarecimentos verbais às questões de entendimento mais difícil, e pode 
ser aplicado em informantes analfabetos (RUIZ,1979, p. 52). 
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c) Produção do Espaço Urbano Amazônico: se trata de uma urbanização centrada 

nos fluxos econômicos, diferente das outras regiões do país, com o crescimento 

de cidades pequenas.  

d) Planejamento, Plano Diretor e Participação Popular: como se deu a participação 

popular nas cidades do Brasil, e sua normatização em 2001 pelo Estatuto da 

Cidade, e a obrigatoriedade do planejamento participativo; assim como os 

pressupostos teóricos que defendem a participação como um processo 

realmente democrático. 

Para a realização da pesquisa de campo, em outubro de 2009, foi realizado um survey 

com duração de 10 dias na cidade de Ponta de Pedras (certificado no Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP da UNIVAP sob o número H120/CEP/2009 – Anexo A). Nesse formulário 

(apêndice A), foram levantadas informações sobre o perfil do morador urbano; local de 

nascimento, tempo em que os não nativos residiam na cidade; o grau de satisfação do morador 

urbano em relação aos serviços oferecidos pela administração municipal e a qualidade destes 

serviços. Ainda perguntou aspectos do planejamento urbano e do Plano Diretor Participativo 

para levantar se o morador acredita que o município tem planejamento; se ouviu falar no Plano 

Diretor Participativo de Ponta de Pedras; quais reuniões ou audiências ele participou; e o que 

ele considera mais urgente a ser realizado na cidade para comparar com os artigos 

estabelecidos no Documento sancionado em dezembro de 2006.  

Foram aplicados 200 formulários, o que correspondeu a 8% dos domicílios urbanos de 

Ponta de Pedras. O município possuía, em 2007, 2483 domicílios urbanos. Aplicação dos 

questionários seguiu uma amostragem aleatória simples, não estratificada.  

Levantou-se também cópia de Atas das Audiências Públicas; dados com a Secretaria da 

Educação sobre a escolaridade da população e o número das escolas públicas no município; 

dados da Secretaria da Saúde sobre serviços oferecidos; e entrevistas abertas com 

representantes do Poder Público e dos representantes da sociedade civil, para caracterizar a 

sociedade e obter mais materiais que permitam compreender os objetivos deste trabalho.  

A dissertação que ora apresenta-se está dividida em seis capítulos assim distribuídos: 

 Capítulo 1: trata da produção social do espaço urbano, seus agentes e a 

urbanização brasileira após 1940, e a configuração de um Brasil urbano; 
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 Capítulo 2: discute o que é o urbano na Amazônia, os aspectos históricos da rede 

urbana da Amazônia, aspectos conceituais e as pluralidades da vida urbana em 

relação ao ritmo da natureza e a percepção de uma cidade ribeirinha; 

 Capítulo 3: sobre planejamento no contexto da Amazônia, discute o conceito de 

participação popular na gestão democrática das cidades, os aspectos que 

envolvem a sociedade, a normatização implementada pelo Estatuto da Cidade, e 

levanta o número de municípios que têm seu Plano Diretor elaborado ou em fase 

de elaboração, assim como conselhos de política urbana na Região estudada; 

 Capítulo 4: apresenta o histórico do município de Ponta de Pedras em relação a 

história regional e a local, no qual o município se apresenta como um elemento 

chave para a compreensão do urbano nas cidades pequenas da Amazônia;  

 Capítulo 5: apresenta os resultados da pesquisa, acompanhado de uma 

discussão sobre a democracia direta e representativa, e a valorização do 

cidadão; 

 Considerações finais: um balanço do que foi discutido neste trabalho que 

compreende que esta análise não esgota a compreensão das várias Amazônias 

existentes em nosso território. 
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CAPÍTULO 1 

 O ESPAÇO, O HOMEM E AS TÉCNICAS: PRODUÇÃO PERMANENTE 

 

1.1 A Produção Social do Espaço  

 

 A produção social do espaço se dá no plano vivido, no lugar. E é a base de reprodução 

da vida e das identidades dos indivíduos. Sua produção é resultado da ação humana. Logo, se 

faz necessário compreender este objeto de estudo e sua produção social (CARLOS, 2007).  

O espaço é humano (SANTOS, 2002). Produto fabricado pelo homem em sociedade é 

transformado por ações sociais, que expressam uma cooperação, ainda que os níveis de ações 

sejam hierárquicos e diferentes em nossa sociedade no qual o sistema econômico baseia-se 

nas diferenças de classes e no lucro. O espaço é também considerado um dos objetos de 

estudo e base analítica do Planejamento Urbano e Regional, sendo produto material que se 

relaciona com outros elementos materiais (CASTELLS, 1983, p.182). Portanto, é produto do 

trabalho humano, histórico e social; uma vertente analítica para a leitura da sociedade 

(CARLOS, 2007). 

Quando Karl Marx propôs o estudo da Formação Econômica e Social para a 

compreensão da sociedade que determina e comporta os modos de produção, ele não levou 

em consideração o espaço como categoria primária no estudo, mas o colocou em segundo 

plano, apenas como palco onde ocorrem os acontecimentos sociais. Diante disso, Milton Santos 

formulou a teoria espacial, como categoria concreta e analítica da sociedade, que rompe com o 

dualismo homem-natureza (REIS, 2000, p.69). 

Portanto, o espaço não é apenas palco da sociedade, ele é instância (SANTOS, 1997, p. 

47), ou seja, ele constitui um produto social em permanente processo de transformação e define 

a sociedade, é dotado de várias características, expressando complexidade, uma vez que a 

sociedade é, da mesma forma, complexa.  

São várias as significações que se exprimem sobre o espaço humano que não se 

esgotam: ele é um fato social, uma vez que se impõe a toda a sociedade; histórico, quer dizer, 

seus conteúdos e significações não se restringem a um único momento; é um campo de forças, 

porque sua aceleração é desigual, motivo que justifica a evolução que não se faz de forma 

idêntica em todos os lugares (SANTOS, 2002, p. 163). É um sistema complexo, um sistema de 

estruturas, que tem relações, proporções e combinações desiguais que criam condições 

dialéticas de mudança, onde cada estrutura em particular afeta a totalidade. Portanto, o espaço 

está em evolução permanente, expressando os diferentes modos de produção (SANTOS, 1997) 
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 É o objeto que tem maior domínio sobre os homens, uma vez que está presente no 

cotidiano dos indivíduos: “A casa, o lugar de trabalho, os pontos de encontro, os caminhos que 

unem entre si estes pontos são elementos passivos que condicionam a atividade dos homens e 

comandam sua prática social” (SANTOS, 2002, p. 172). Isso justifica a afirmação segundo a 

qual que “o espaço é a matéria trabalhada por excelência”, porque é vinculado ao homem em 

toda a ação que determina e comporta os modos de produção, uma categoria vital para a 

compreensão da própria Formação Econômica e Social porque esta é tributária às imposições 

espaciais. Neste sentido, o espaço é também uma forma durável, e que é testemunho dos 

modos de produção, embora não se desfaça paralelamente a mudança dos processos, se 

adaptam às formas pré-existentes, enquanto novas são criadas por outros processos 

(SANTOS, 2002, p. 172). 

 O espaço é humano porque é reconhecido e produzido socialmente. Milton Santos 

(2002, p. 202) afirma que o ato humano de produzir é produzir espaço. O instrumento criado 

para esta produção são as técnicas e os instrumentos de trabalho. Isso supõe que o homem 

precisa tirar elementos da natureza que são considerados indispensáveis à reprodução da vida, 

e é um exercício de reprodução do espaço, algo com um objetivo antecipadamente concebido 

que se dispõe de meios de trabalho, vida em sociedade e divisão de trabalho.  

As técnicas também são uma variável e sua evolução e combinação dependem do 

tempo específico dos lugares. As técnicas em diversos lugares têm idades diferentes, e variam 

em função da estrutura e dos modos de produção concretos, dada pelas combinações 

particulares de capital e trabalho (SANTOS, 1997) 

 Desta maneira, pela produção, o homem modifica a Natureza Primeira socializando-a, e 

desta forma, o espaço é criado como Natureza Segunda, a natureza transformada. Assim já 

não existe natureza primeira – ela é humanizada, cada vez mais pela técnica (SANTOS, 2002, 

p. (203). Os objetos são distribuídos para a reprodução da própria vida em sociedade, o espaço 

e tempo são comandados (os lugares e o ritmo) de outros lugares, surgem localizações novas, 

uma reorganização espacial. O tempo já não obedece as distâncias físicas, e surge o espaço-

tempo, segundo Harvey (2003, p. 256), no qual o tempo parece suprimir o espaço geográfico. 

Porquanto, quando o “tempo social muda, o espaço muda igualmente” e torna-se global, ainda 

que desigual (SANTOS, 2002, p. 203).  

 

As transformações espaciais provêm da intervenção simultânea de redes de 
influência operando simultaneamente em uma multiplicidade de escalas, desde 
a escala local até a escala mundial. Chegamos, finalmente, a um mundo onde, 
melhor do que em qualquer outro período histórico, podemos falar de espaço 
total (SANTOS, 2002, pág 207) 
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Esta discussão pode ser sintetizada na figura 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – o espaço como objeto de estudo de acordo com Santos (1996; 2002; 2006ª)  
Organizado pelo autor 

 

Porque o espaço é o local onde a sociedade exerce seu poder, nos diferentes graus 

hierárquicos. É a materialidade da ação humana, que expressa sua organização, produção e 

consumo. Atualmente todos os espaços são espaços de produção e consumo, mundializado, 

com especificidade nítida. Gottdiener (1997) afirma que não se pode afirmar que as formas 

espaciais produzidas identificam os estágios distintos do capitalismo, entretanto Santos (1997) 

considera que, com o sistema capitalista, o aperfeiçoamento técnico tornou-se universal. Mas 

apenas recentemente é que se pode falar num meio técnico-científico, que se aplica a ciência 

ao processo produtivo e toda a natureza é passível de utilização, existe a expansão e 

predominância do trabalho intelectual, uma circulação do capital e uma concentração maior da 

economia, e deste modo, caracterizam, no espaço produzido, a vertente econômica da 

sociedade. 

Portanto, é no espaço urbanizado que a produção social se torna evidente, revela seus 

agentes e modifica toda a estrutura espacial da sociedade, porque até o que se conhece como 
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campo, ou área rural, é ligado à vida urbana. Segundo Santos (1993, p. 52), a cidade "torna-se 

o lócus da regulação do que se faz no campo", e vive do que é produzido no campo, se adapta 

ao campo. Compreende-se paralelamente, que existe uma sutil diferença conceitual, ao mesmo 

tempo em que se complementa, entre o urbano e a cidade. De acordo com Souza (1999, p. 34-

35), o urbano expressa o modo de produção, mundial e abstrato e a cidade é o concreto, a 

materialidade que permite a vida coletiva e um conjunto cada vez maior de pessoas coabitando. 

É, portanto, o local de atuação do mercado e dos agentes modeladores do espaço.  

 Corrêa (1993, p. 9) define espaço urbano como um espaço "fragmentado e articulado, 

reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas”. É fragmentado e 

articulado porque cada uma de suas partes mantém relações, ainda que invariáveis entre si. 

Refletem as ações realizadas no passado e as que se realizam no presente mostrando como o 

espaço urbano é mutável. Torna-se condicionante devido às obras fixadas que influenciam na 

reprodução das relações de produção. É um campo de lutas, pois reproduz as desigualdades. 

Este espaço urbano tem concentração de população, reproduz um sistema de valores e 

uma forma de organização no espaço, no qual seus agentes modeladores se apropriam e 

atuam de modo a contribuir com sua variação, fragmentação, forma e função. Ele se reproduz 

expressando as diferenças sociais e ao mesmo tempo, em que é objeto de especulação 

imobiliária, é reflexo de clandestinidade. Exemplo deste fato é a urbanização brasileira que 

revela a existência de duas cidades: a legal e a ilegal. A primeira é aquela que preenche os 

requisitos legais, as normas do Estado, a que paga imposto, e sofre com maior especulação 

imobiliária. A segunda é o resultado da segregação social, dos loteamentos clandestinos, 

muitas vezes vendidos por empresas imobiliárias. Essas discrepâncias também revelam o 

descontrole do Estado com o crescimento populacional, o desemprego, os baixos salários, a 

infra-estrutura digna para uma boa qualidade de vida, o qual gera mais conflitos e expressa um 

“apartheid” urbano segundo Scarlato (2000, p. 452). O processo de urbanização clandestina 

nas periferias das cidades é, na verdade, resultado de um processo de urbanização que 

transforma o espaço urbano em objeto da especulação imobiliária.  

Corrêa (1993, p. 12) e Gottdiener (1997, p. 198) explanam sobre os agentes e os 

processos de produção e modelagem do espaço urbano. Segundo Corrêa (1993), os agentes 

são os grandes industriais, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os 

grupos sociais excluídos. Eles são consumidores do espaço, o produzem e o reproduzem 

segundo seus interesses, e o Estado age como a principal instituição. O agente que sofre muito 

mais com os reflexos do que atua com força são os grupos sociais excluídos.  
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Em síntese, os grandes industriais são os grandes consumidores do espaço 

interessados por acessibilidade, e consequentemente, transformam as localizações e criam 

novos acessos; os proprietários fundiários atuam no sentido de obter valorização para suas 

terras e estão interessados na expansão urbana com o fim de valorização fundiária; os 

promotores imobiliários são aqueles que estão envolvidos com a especulação imobiliária de 

maneira mais clara; e os grupos sociais excluídos são aqueles que estão à margem no jogo de 

interesses que protagonizam os capitalistas. É a parcela enorme da população que sofre com a 

falta de habitação, a qual não consegue sequer pagar um aluguel, menos ainda comprar um 

imóvel.  

Para Gottdiener (1997, p. 201), a produção social do espaço urbano dá-se pelo 

surgimento da corporação global, que hoje administram a quilômetros de distância, e seu 

impacto vai à localidades distantes, como tentáculos, de acordo com a nova divisão 

internacional do trabalho. E existe a atuação do setor quartenário sobre o ambiente construído e 

seu design espacial, como também afeta da agricultura à produção industrial até a cultura de 

massa. Desta, maneira, o espaço urbano é produzido para certas funções sociais, 

principalmente as áreas centrais, que se articulam com política pública urbana, planejamento 

local e especulação imobiliária. A corporação global, enfim, não se restringe a esfera econômica 

apenas, mas também às políticas estatais e ações sócio-espaciais. 

   Dos grandes industriais segundo Gottdiener (1997, p. 204-205), pode-se acrescentar 

que sua função não atinge somente o seu entorno, e reflete sobre a distribuição demográfica 

em relação à segregação econômica. Assim, a indústria do conhecimento se articula com a 

atividade econômica, sendo que a inovação tecnológica é usada para substituir o trabalho, 

principalmente o semi-especializado, e intensifica a relação capital-trabalho na indústria. 

Considerando estes aspectos, a organização sócio-espacial demonstra as formas 

espaciais relacionadas à forças profundas, articuladas entre ação e estrutura, não determinada 

relativamente pela economia, contudo está aberta a uma contínua renegociação que as forças 

sociais –  sejam culturais, políticas e econômicas – que articulam no espaço. Estas mudanças 

espaciais são mudanças estruturais do capitalismo, chamado de capitalismo tardio, que se 

caracteriza pela acumulação e centralização de capital, e pela corporação multinacional que 

age de forma global e fragmentada em toda sua administração, produção, publicidade e venda, 

através de tecnologias sofisticadas, e interfere nas relações de trabalho, ajudada pelo Estado. 

Essa indústria livre, ligada a um fluxo, produziu a desindustrialização no sentido de que o capital 

é manipulado numa escala global, a qual, segundo Gottdiener (1997), administrados em 
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"cidades-fantasmas", cria no espaço comportamentos estranhos ao local de produção 

(SANTOS, 1997), e gera um exército de reserva.  

A produção do espaço, neste sentido, é capitalista  e sua reestruturação é dotada de 

ideologia sobre pró-crescimento e não crescimento, idéia fundamental para sua produção 

espacial, no qual impõem  uma luta desordenada entre os interesses, expressos nas coligações 

de crescimento, que podem ser o Estado (que atua com partidarismo e atende a reivindicação 

do cidadão), sindicatos de construção ou outros grupos de trabalhadores, que contribuem para 

manipulação do espaço e as próprias comunidades que permitem os interesses 

desenvolvimentistas em suas localidades – exemplo claro em bairros residenciais de alto 

padrão (GOTTDIENER, 1997, p. 223-224).  

De maneira somativa, os interesses monopolistas atuam sobre o espaço e forçam o 

setor imobiliário a superproduzir espaços de crescimento mútuos, como shoppings e ruas de 

lojas. São frações do capital que se interessam pela propriedade  e que sua atuação fora do 

capital competitivo é de interesse em obter localizações dentro da matriz urbana de 

desenvolvimento. Portanto, mais de uma rede atua para manipular os processos públicos e 

privados na transferência da terra e sofre oposição, o que resulta numa luta ideológica, seja no 

crescimento que afirma que o desenvolvimento urbano atrai pessoas e conseqüentemente os 

impostos são mais baixos, como uma ideologia contrária a esta idéia apresentada 

(GOTTDIENER, 1997, p. 221-223).  

As redes de crescimento atuam de maneira corrupta e revela-se na produção social do 

espaço, como políticos, funcionários públicos, que se deixam subornar em troca de um 

zoneamento favorável, e atua a favor de um grupo seleto de elites locais que se enriquecem 

com o favorecimento espacial. Políticos e comerciantes obtêm lucro na terra à custa do poder 

público. Corporações imobiliárias têm escritórios separados com serviços variados à 

especulação, design, relações públicas, e que empregam pessoas para ligações com os 

governos locais.  

O Estado é impelido, segundo Gottdiener (1997, p. 224), ao mesmo tempo, por forças 

não coordenadas, por negociações de frações de classes separadas. Conseqüentemente, o 

ambiente construído é produto destas ações e renegociações. Paralelamente, Corrêa (1993, p. 

24) afirma que o Estado atua diretamente como grande industrial, consumidor de espaço e de 

localizações específicas, proprietário fundiário e promotor imobiliário, sem deixar de ser também 

um agente de regulação do uso do solo e o alvo dos chamados movimentos sociais urbanos, e 

Gottdiener (1997, p. 224) aborda que ele age em fusão dos interesses públicos e privados, 

desde a produção em todos os setores econômicos, até as leis sociais e de auxílios para os 
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trabalhadores, como também estrutura as indústrias como a da habitação e a bancária. Sua 

intervenção no espaço construído baseia-se nos incentivos privados para os projetos, ações e 

formas, através do planejamento econômico urbano, “mercadófilo”, conforme expressa Souza 

(2008, p. 55).  

A produção social do espaço urbano se dá pela relação dialética entre ação e estrutura, 

como a articulação entre estruturas capitalistas tardias e as ações do setor de propriedade, 

especialmente os efeitos dos grupos escolhidos e do Estado na canalização do fluxo de 

desenvolvimento social para lugares e modelos específicos. Um movimento do espaço 

interligado entre o global e o local (GOTTDIENER, 1997, p. 198).   

 Ainda que em diferentes escalas, a produção social do espaço (que também é o reflexo 

do avanço da técnica), atinge o espaço total, haja vista o que Carlos afirma sobre a 

homogeneização dos lugares devido ao controle e processo de produção do trabalho, como 

uma planificação racional (CARLOS, 2007, p. 32).  

 Conseguinte, pode-se analisar, de acordo com esta base teórica a produção do espaço 

urbano brasileiro.  

 

1.2  O Espaço Urbano Brasileiro Contemporâneo 

 

A produção social do espaço urbano é compreendida pelo reflexo das ações humanas e 

pelo seu papel condicionante na ordem social. Observa-se, desta maneira, os agentes 

reguladores e estruturadores deste espaço, os quais imprimem suas ações nas formas já 

produzidas, enquanto novas são criadas.  

Algumas relações são estabelecidas nesta produção. São relações horizontais e 

verticais. Aqui, pode-se compreender relação horizontal como algo contínuo, territorial, com o 

que está ao entorno. Relações verticais são descontínuas espacialmente, mas o fator temporal 

proporciona simultaneidade dado pelas comunicações. O espaço urbano é produzido por ações 

locais, estritamente nacionais, mas também por ações globais impostas e/ou estabelecidas 

entre os territórios e as corporações (SANTOS, M., 1996). 

A produção do espaço urbano brasileiro segue esta afirmação. Mais de 81% da 

população vive em área urbana (SANTOS, C., 2009), e se alcança não apenas a urbanização 

da sociedade, mas também a urbanização do território (SANTOS, M., 1993). Durante muitos 

séculos de sua História, o Brasil foi conhecido como um país agrário. Seu modelo agro-

exportador, com sua economia em arquipélagos, fazia do território partes desconexas tanto 
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social como economicamente, no qual havia relações ditadas pelo exterior e com subespaços 

evoluindo segundo lógicas próprias (SANTOS, M., 1993, p. 26).  

Segundo Geiger e Davidovich (1961), a organização que existia nas cidades 

correspondente à estrutura colonial era inexpressiva, pois marcava-se por um predomínio da 

vida rural e uma precária economia citadina. Nas áreas rurais, a fazenda "representava um 

pequeno feudo", pois detinha em si a produção alimentícia e artesanal e não dava margem ao 

desenvolvimento dos centros urbanos importantes, nas zonas agrícolas. Assim, as cidades, 

eram apenas postos administrativos e residência temporária dos fazendeiros, onde abrigavam 

algumas atividades comerciais devido às festas religiosas e cívicas.  

 Somente a partir do século XVII que existe uma maior criação de cidades, embora o que 

se tem, segundo Santos (1993), é muito mais geração de cidades do que um processo de 

urbanização (que revela um estilo de vida, atividades diversificadas, técnica e consumo 

diferente), pois as cidades brasileiras eram subordinadas a uma economia natural e com 

relações vagas.  

Entretanto, a urbanização brasileira deu um grande salto no século XX, quando os 

índices de urbanização triplicaram, sendo que pouco se alterou entre o período colonial até no 

final do século XIX. Isso se deve não apenas ao crescimento natural da população, mas a 

enorme parcela de imigrantes que somaram-se à população neste período. Segundo Santos 

(1988), o fenômeno da urbanização é avassalador, porque neste momento, entre 1920 e 1940 a 

população urbana dos países subdesenvolvidos multiplica-se por 6, tomado como exemplo as 

cidades com mais de 20 mil habitantes. Em contraposição, neste período, é apenas multiplicada 

por 2,5 a população urbana dos países do Hemisfério Norte. O Autor, conclui que é uma 

verdadeira "revolução urbana" que acontece. O gráfico a seguir ilustra o crescimento da 

população urbana no Brasil paralelamente ao decréscimo da população rural (gráfico 2): 
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Gráfico 1 – População Rural e Urbana no Brasil de 1940 a 2000. 
Fonte: IBGE 
 
Todavia, o movimento de urbanização que se deu no Brasil entre e pós Segunda Guerra 

Mundial é um crescimento que atingiu vários países, não trata apenas de um fenômeno local, 

embora existam suas peculiaridades. No entanto, se caracteriza, genericamente, por um forte 

crescimento demográfico, que resulta de uma maior taxa de natalidade, diminuição da 

mortalidade devido aos progressos sanitários e medicinais, uma relativa melhora de vida e a 

própria urbanização (SANTOS, 1993, p. 30).    

Segundo Santos e Silveira (2004), a Segunda Guerra Mundial mostrou a situação do 

território brasileiro neste período: um isolamento de muitas regiões e lugares, para o qual, 

emerge a necessidade de encontrar uma solução, ou conforme os autores, um remédio. 

Despontam então, planos nacionais que se estabelecem no país e permitem ligações 

ferroviárias e rodoviárias, e que privilegia o desenvolvimento das telecomunicações.  

A partir de meados dos anos 1940-50 o Brasil vai conhecer uma urbanização mais 

acelerada que procura estabelecer dinâmicas internas a partir de um pólo central, o qual, São 

Paulo vai dirigir uma produção cafeeira que se estende pelos estados do Sul, incluindo toda a 

região Sudeste. Estas mudanças ocorrem devido a técnica aplicada no território, no qual, "de 

um lado, a implantação de estradas de ferro, a melhoria dos portos, a criação de meios de 

comunicação atribuem uma nova fluidez potencial a essa parte do território brasileiro" 

(SANTOS, 1993, p. 26).  

Portanto, a urbanização acelerada, no século XX, revela seus agentes fomentadores 

deste espaço: o Estado e as Corporações Transnacionais, as patrocinadoras das técnicas e da 

engenharia construída no espaço brasileiro.    
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Esta mudança no território brasileiro se deve à entrada do País no período técnico-

científico ou técnico-cientifico-informacional, em que se tem no território um conteúdo de 

ciência, de técnicas e de informação, o que viabiliza uma remodelação do território: o território 

se integra (ainda que desigualmente), as estradas de ferro são interligadas, constroem-se 

estradas de rodagem que liga o país à sua região polar, a mecanização do campo, o uso do 

território em produções hegemônicas, no qual, é uma nova materialidade que [...] 

 
[...] superpõe novos sistemas de engenharia aos já existentes, oferecendo as 
condições técnicas gerais que iriam viabilizar o processo de substituição de 
importações para o qual todo um arsenal financeiro, fiscal, monetário, serviria 
como base das novas relações sociais (incluído o consumo aumentado) que iriam 
permitir mais uma decolagem (SANTOS, 1993, p. 36).  
 

Isso significa que o país passa, neste momento, por um processo intenso de 

modificação em sua estrutura sócio-espacial. Além das produções industriais, da entrada da 

indústria automotiva nas cidades, tem-se um êxodo da população rural. Entretanto, o que muda 

na organização social da vida de parte destes trabalhadores do campo é sua morada. Existe 

uma mudança na população rural, que passa a ser uma população agrícola, pois sua residência 

é urbana, seu trabalho estacional e seu comportamento então citadino. Segundo Santos (1993, 

p. 65), a configuração é de um Brasil urbano e um Brasil agrícola, não mais um Brasil urbano e 

um Brasil rural. 

A urbanização, no Brasil, vai assinalar-se pela sua produção neste momento.  O urbano 

exprime-se pela sua produção material e não material, como a saúde, a educação, o lazer, a 

informação e até mesmo as esperanças. Existe um aumento do consumo de energia, por 

exemplo, em 1965 com 24.000 megawatts, passa-se a consumir 160.000 em 1984. Outro dado 

importante é que em 1970 transportava-se 5.000.000 de passageiros para 11.000.000 em 1980. 

Eram 3.800.000 automóveis circulando em 1973, são 10.500.000 em 1981 (SANTOS, 1993, p. 

39), possibilitando uma fluidez no território e uma maior integração. 

 A industrialização, a qual prevalece a partir dos anos 1940 traz ao território brasileiro 

uma significação maior que o próprio termo, no sentido de atividades industriais (SANTOS, 

1993). É um processo social complexo, que implica na formação de um mercado nacional, de 

uma procura de integração territorial para o escoamento e circulação deste mercado e a 

aplicação de equipamentos neste território, um mercado consumidor, com um processo de 

terceirização, pois, a industrialização foi muito mais um processo social e de mudança de 

comportamento de consumo, ritmo de vida do que um setor que abrigou toda essa população 

nas cidades.  
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 Grande parte da população na área urbana encontra-se no setor de serviços. Castells 

(1983, p. 86-87, 104), quando aborda a urbanização na América Latina, posiciona-se da 

seguinte maneira: nos países da América Latina a urbanização foi resultado muito mais da 

desorganização da sociedade rural do que o efeito da industrialização. Se fosse o fenômeno da 

industrialização que estimulasse a população do campo a migrar para as cidades, então o 

emprego industrial suportaria a todos, mas o número de empregos quase não mudou. O que na 

verdade aconteceu foi que algo no campo expulsou esta população. É a monocultura que 

abastece o mercado mundial junto com o latifúndio.  E quando o mercado "quebra", a 

população fica sem emprego e vai para a cidade, pois também não tem moradia no campo.  

De tal modo, não há emprego na indústria para grande parte de migrantes, então essa 

população vai procurar outra alternativa, uma vez que o desemprego industrial provocou o 

crescimento do setor de serviços. Santos (1993, p. 23), afirma que, nesse período, a população 

ocupada em serviços cresce mais depressa que o total da população economicamente ativa.  

 No campo, o país torna-se agro-exportador de produtos tradicionais como o café, por 

exemplo, e alcança novos produtos como o trigo. Esta modernização agrícola que alcança o 

campo, nos latifúndios, não necessita de trabalhadores rurais, o que resulta numa diminuição 

bem maior da população rural do que a população agrícola, uma vez que esta população 

agrícola mora nas cidades e são trabalhadores estacionais. Além disso, o crescimento em sua 

produção serve como impulsão à expansão industrial (SANTOS, 1993, p. 36).  

Conforme indica Geiger e Davidovich (1961, p.281), quando: 

  

[...] em 1940, o Brasil se emparelhava-se aos países de tipo agrícola, com uma 
porcentagem de 67,5% neste ramo; mas, em 1950, houve um decréscimo de 
10% no quadro agrícola e um aumento do setor terciário principalmente. O 
Brasil colocava-se no nível de países de economia agrícola, com atividade 
industrial subordinada. 

 
Como ressalva da afirmação acima, Santos (1993, p. 52) coloca que a cidade é o lócus 

da regulação que se faz no campo. Porque é a cidade que assegura a imposição da nova 

divisão do trabalho agrícola, porque é obrigada a se adaptar às exigências do campo, pois 

deve responder às demandas agrícolas. Realmente não se consome o que quer ou o que se 

fabrica ou produz, mas o que é feito e ditado no mercado agrícola. Apenas se consome o que é 

oferecido pelo mercado. Essa é a vida urbana.  

Neste sentido, as cidades “devem adaptar-se às demandas do mundo rural e das 

atividades agrícolas, no que refere tanto ao consumo das famílias quanto ao consumo 

produtivo, isto é, o consumo exigido pelas atividades agrícolas ou agroindustriais” (SANTOS, 
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1993, p. 65).  Assim, devido a esta evolução capitalista no campo, tem-se no território brasileiro, 

o que pode-se denominar de espaços agrícolas e espaços urbanos, e não mais uma área rural.  

Desta maneira, a urbanização brasileira seguiu uma cartilha do capital. Uma reprodução 

espacial que favorece corporações que se reproduzem no urbano, como as próprias 

construtoras, contribuindo para um processo de periferização, que atinge a classe trabalhadora, 

no qual resulta numa cidade espraiada. Conseguinte, tem-se, no território brasileiro, a formação 

das Regiões Metropolitanas, que é a amplificação do fenômeno da urbanização (SANTOS, 

1993, p. 77-78), devido a uma cidade pólo, como São Paulo, por exemplo, exercer um papel de 

atração, e aos próprios equipamentos que a cidade dispunha favorecendo a reprodução do 

capital. Conseqüentemente, atrai um aglomerado populacional, em busca de empregos, 

moradia e serviços sociais, nem sempre atendidos.  

Outra razão para a expansão da urbanização no Brasil foi a criação do BNH – Banco 

Nacional da Habitação, criado para coordenar a política habitacional e orientar a iniciativa 

privada, porém, foram as construtoras e os imobiliários que lucraram com o financiamento. O 

propósito era eliminar favelas, estimular a construção de casas populares, aumentar o 

investimento da indústria de construção e gerar empregos, porque a indústria de construção 

civil utiliza mão–de-obra em larga escala, que em sua maioria é mão-de-obra barata. De início, 

as classes populares foram favorecidas, mas no período de 1970 a 1975 caíram para segundo 

plano, quando os recursos foram destinados somente 18% para habitação. Com a falência do 

BNH, em 1986, uma inadimplência grande foi passada para Caixa Econômica Federal, e o 

maior montante desta dívida estava relacionado aos planos de desenvolvimento urbano e não à 

habitação, tendo como evidência que o maior inadimplente foi a Eletrobrás (RODRIGUES, 

1996, p. 62). 

Santos (1993) afirma que o BNH, embora tenha como discurso a melhoria das 

condições de moradia dos habitantes, tornou-se a instituição financeira estatal que se destinou, 

na verdade, a preparar as cidades brasileiras para exercer um papel nesta fase de capital 

monopolista que estava se implantando no país.Assim, tem-se, configurado no país uma 

urbanização corporativa, aquela que segue o interesse dos agentes modeladores, que se 

apropriam individualmente do espaço, mas o ônus é público.  

 

[...] mas a urbanização corporativa, isto é, empreendida sob o comando dos 
interesses das grandes firmas, constitui um receptáculo das conseqüências de 
uma expansão capitalista devorante dos recursos públicos, uma vez que estes 
são orientados para os investimentos econômicos, em detrimento dos gastos 
sociais (SANTOS, 1993, p. 95). 
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As cidades brasileiras, com urbanização caracterizada por ações corporativas, são 

produtoras de uma cidade espraiada, no qual a carência de infra-estrutura, problemas no 

transporte, periferização da população e aumento da pobreza são marcas em seu espaço 

urbano, destinado ao interesse de poucos (SANTOS, 1993, p. 95). Este processo de formação 

do espaço urbano brasileiro, neste início do século XXI tem apenas se intensificado. Os 

resultados obtidos pelo IBGE, segundo Santos, C (2009), é de uma taxa de urbanização de 

81% e fala-se de um alcance de 83 a 84%. É um cenário urbano no qual sobrevive quem pode 

pagar um local de especulação imobiliária, segregação e exclusão sócio-espacial.  

O processo de urbanização brasileira revela, em suas cidades, uma lógica de 

reprodução do capital global, na medida em que o espaço urbano atende, em sua infra-

estrutura, um mercado externo, com vias, infovias, e toda uma infra-estrutura de atração do 

mercado global, e até mesmo uma política de embelezamento, no qual, vende uma imagem ao 

que lhe é externo. O Estado regula e ordena reproduzindo a oposição centro-periferia dentro 

das suas metrópoles e cidades médias, refletindo no espaço uma ação seletiva (SANTOS, 

1993; CARLOS, 2007).  

 Este espaço é reflexo de um processo eminentemente global, o qual homogeneíza os 

lugares, implica em unificar o espaço mundial tendo como alvo o mercado mundial. Gera uma 

base urbana onde existe até equivalência no visível, e acarreta em si, uma homogeneização de 

hábitos, comportamento e valores programados pelo capitalismo devido ao controle e processo 

de produção do trabalho. Em conseqüência, o espaço urbano sofre relações de simultaneidade, 

que é o fato da existência de eventos interligados acontecendo em lugares diferentes. É algo 

que esclarece a articulação entre os diversos lugares do globo (CARLOS, 2007, p. 20). 

  Com esta presente globalização, segundo Santos e Silveira (2004, p. 256), o território 

de um país torna-se um espaço nacional de economia internacional. Compreende-se esta 

afirmação quando se entende que o processo de globalização no território brasileiro tem como 

elemento chave, paralelamente, seu processo de urbanização. Desta maneira, é uma 

urbanização seletiva, pois as diferenciações regionais de urbanização no país devem-se a 

lógica da divisão territorial de trabalho, causador destas disparidades e caracterização regional. 

Isto ocorre, porque o meio técnico-científico-informacional não se impõe igualmente sobre o 

território. Por este fato resultante, Santos e Silveira (2004, p. 268-269), divide o país no que 

denominam de “quatro Brasis”: Região Concentrada (que abrange as regiões Sudeste e Sul); 

Região Centro-Oeste; Região Nordeste e Região Amazônia.  

A primeira tem um espaço fluido, onde há maior difusão do meio técnico-científico-

informacional paralelamente a uma psicoesfera, ou seja, uma adequação comportamental de 
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interação entre tecnologia e valores sociais. São Paulo, como capital relacional, perde 

relativamente seu poder industrial, mas fortalece seu papel regulador, devido a sua 

concentração de informação, serviços e tomada de decisões. É uma metrópole onipresente em 

todo o território brasileiro pela sua função diretora, uma metrópole dissolúvel, no sentido de 

estar em toda parte do país, pelo seu papel de comando. Sua estrutura é de extrema 

importância, com capitais fixos (estradas, portos e etc.) e um capital constante, ou seja, tem 

grande maquinário, veículos, sementes, e etc.; e em seu entorno belts modernos que se 

destinam ao mercado estrangeiro, além dos Estados sulinos que perfazem uma agricultura 

moderna. A maior aplicação do meio técnico-científico-informacional permite maiores volumes 

de produtos em áreas mais reduzidas e em tempos mais curtos, uma aceleração no tempo da 

produção e do atendimento ao mercado globalizado. A Região Concentrada é onde existe uma 

maior mobilidade e integração econômica. A integração estabelecida nesta Região não é 

encontrada em outra parte do espaço brasileiro. Caracteriza-se, então, como um embrião de 

polarização. A capacidade para se desvencilhar do que é antigo e sempre se renovar a uma 

nova ação técnica e econômica é a condição mutável para os novos interesses (SANTOS; 

SILVEIRA, 2004, p. 269).  

O Centro-Oeste atende à produção agropecuária capitalista, local que se adequou a 

novas técnicas, apresentando receptividade a novos fenômenos de urbanização – e esta 

agropecuária é um fenômeno urbano – além de ter sido uma área praticamente virgem, onde 

não possuía infra-estrutura e investimentos no passado que pudessem dificultar a implantações 

de inovações. O que será diferente no Nordeste, que possui heranças materiais e culturais 

fortes, que funcionam como elementos resistentes a novas infra-estruturas espaciais e uma 

mudança técnica que refletisse até mesmo nos comportamentos sociais. E, com um espaço 

mapeado e cientifizado, no qual responde também a interesses de fronteira e interesses 

geopolíticos, a Amazônia é um espaço com sistemas de informação, hidrovias e estradas que 

atende interesses hegemônicos, sendo assim, urbana, enquanto parte de sua sociedade 

continua e viver em tempos mais lentos  (SANTOS e SILVEIRA, 2004, p. 271).  

O que foi apresentado acima é o adjetivo do processo de urbanização brasileira. 

Primeiro, houve uma urbanização aglomerada com o aumento do número da população nas 

cidades, seguida por uma urbanização concentrada, quando houve aumento das cidades 

intermediárias, para que se alcançasse um estágio de metropolização, com o aumento das 

cidades milionárias (SANTOS; SILVEIRA, 2004, p. 202).  

Hoje, alguns autores (SANTOS; C., 2009; SANTOS; SILVEIRA 2004) indicam o 

crescimento urbano no Brasil nas cidades médias. Elas funcionam como suporte logístico para 
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as áreas pólos na rede urbana. São dotadas de infra-estruturas e vem absorvendo o excedente 

populacional devido ao processo de desconcentração industrial, a oferta de serviços e produtos, 

e o comando dos aspectos técnicos da produção regional, ao mesmo tempo que desacelera o 

crescimento populacional nas metrópoles. Sua atividade urbana acaba sendo especializada, 

produtora de informação devido as próprias instituições de ensino que dispõem e tornam-se o 

ponto de intersecção entre horizontalidades e verticalidades.  

Nas grandes cidades e metrópoles, suas atividades adaptam-se às demandas de uma 

economia mais moderna, externa, global. Seu espaço construído se adequa às exigências 

numa pequena parcela de seu território, onde os custos são mais altos. Tornam-se uma colcha 

de retalhos entre infra-estrutura, modernidade e escassez de qualidade de vida em seu 

perímetro, haja vista os interesses econômicos que são atendidos prioritariamente, deixando de 

lado outras demandas, principalmente as de moradia, saneamento, e do estado de bem-estar 

para as populações. Aliás, as populações pobres são atraídas para estas cidades – ao mesmo 

tempo em que estas cidades criam pobreza – que oferecem alguma ocupação, mas nem 

sempre emprego.  

Entretanto, na Região da Amazônia, área de estudo deste trabalho, o que se percebe é 

que a urbanização na Região tem uma característica peculiar ao que se apresentou em outras 

partes do território brasileiro. Existem valores urbanos acrescentando-se à maioria de cidades 

pequenas, formando uma rede urbana com circulação de pessoas, serviços e produtos entre 

estas cidades que, em sua maioria, tem a população com até 20 mil habitantes, como pode-se 

perceber no município de Ponta de Pedras – PA. 

Segundo Villaça (2003), desta maneira, o Brasil está estampado em suas cidades, pois 

é nela que está toda a síntese dos avanços e dos problemas do país. Nas cidades brasileiras 

estão claramente reproduzidas sua problemática, desigualdade e carências, e é isso que se 

revela hoje na urbanização brasileira. O aumento da clandestinidade em contraposição ao 

encarecimento do solo urbano legal que se prolifera nos residenciais de alto padrão, um espaço 

produzido socialmente, mas apropriado individualmente é que caracteriza as cidades 

brasileiras.  

 Conforme afirma Santos (1996, p. 39; 2002, p. 256), o espaço é um conjunto 

contraditório, a casa do homem, mas também sua prisão. Nele se revela a sociedade, é ação e 

materialidade, portanto, um espaço reflexo, que exprime, no urbano, a vontade social, 

hegemônica, e suas conseqüências. Assim, a urbanização brasileira revela em suas formas, o 

seu conteúdo histórico, sua resultante, para benefícios ora externos, ora elitizados, e 

dificuldades e carências para a maioria da população.  



40 

CAPÍTULO 2 

O URBANO NA AMAZÔNIA 

 

O urbano é mais do que o espaço construído diferente do campo, ou concentrador de 

serviços terciários e aglomerado populacional. O urbano é um modo de vida e de pensamento 

da sociedade. No ano de 2008, mais de 50% da população mundial passou a viver em cidades, 

sendo que no Brasil, esta porcentagem atinge a taxa de mais de 81% (SANTOS, C., 2009). É 

uma urbanização do espaço e da sociedade (SANTOS, M., 1993). 

A urbanização brasileira atingiu grandes proporções após a Segunda Guerra Mundial, 

quando houve a inserção definitiva do Brasil no sistema capitalista mundial (BECKER, 1985; 

1997). A Região Amazônica (Figura 4), conhecida como Amazônia Legal e composta pelos 

estados do Pará, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, Maranhão e 

Tocantins passou por transformações muito mais intensas. 

 

 
Figura 4 – Amazônia Legal.  
Fonte: IBGE, 2009 

 

Becker (2005) desmistificou a imagem sobre a Floresta Amazônica quando afirmou que ela 

é uma floresta urbanizada desde a década de 1980, embora o modelo de urbanização na 

região tenha sido diferenciado das outras regiões, motivo pelo qual muitos autores não 
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consideravam um fenômeno urbano. A Autora afirma que novos valores foram incorporados à 

Região, valores urbanos, mesmo que naquele momento não tenha ocorrido o surgimento de 

grandes cidades. A Região Amazônica, sempre vista como “selvagem”, desconhecida, 

inexplorada, com baixa densidade demográfica em seus poucos aglomerados urbanos, foi 

incorporada nos estudos urbanos, vista como uma ação urbana de caráter mais geopolítico, do 

que um fenômeno espontâneo.  

Entre 1991 e 2000, na Região Amazônica, aumentou o número de cidades e diminuiu o 

tamanho das mesmas, em número de habitantes (OLIVEIRA, 2006). Por exemplo, nas 760 

cidades classificadas como sedes dos municípios localizados na Amazônia legal, 27% da 

população urbana da Amazônia vive em 639 cidades (que representam 84% do total de cidades 

sedes de municípios), as quais possuem menos de 20 mil habitantes (COSTA; BRONDÍZIO; 

MONTOIA, 2009). Não considerando as nove capitais, que concentram uma grande parcela da 

população urbana da região Amazônica (37% da população urbana), a porcentagem de 

pessoas vivendo em cidades com menos de 20 mil habitantes na Amazônia aumenta para 42%. 

Ou seja, as cidades pequenas, com menos de 20 mil habitantes, predominam em número e 

também exercem um papel importante dentro da perspectiva urbana da região. Nessas cidades 

“pulsam modos de vida que diferem significativamente do padrão caracterizado como urbano e 

predominante em outras regiões do Brasil” (OLIVEIRA, 2006, p. 27). 

Por sua vez, a Região Norte, composta de 449 municípios, tem aproximadamente 64% de 

cidades com número populacional com menos de 20 mil habitantes. O aumento dos municípios 

nesta Região pulverizou-se em cidades pequenas, conforme a tabela 1. 

Tabela 1 – Municípios por classes da Região Norte 

Municípios por classes Quantidade 
Até    5 000   87 

De      5 001 a   10 000   89 

De    10 001 a   20 000   112 

De    20 001 a   50 000   108 

De    50 001 a 100 000   34 

De  100 001 a 500 000   17 

Mais de 500 000   2 

Total de municípios   449 
 Fonte: IBGE, 2008 

 

Assim, tendo como concepção a existência do fenômeno urbano na região da Amazônia, 

este capítulo trata de duas linhas de abordagem: uma síntese da periodização da rede urbana 

na Amazônia, e o urbano e a urbanização na Amazônia.  
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2.1 Uma síntese da periodização da Amazônia: a Abordagem de Roberto Lobato Corrêa2   

 

 

Corrêa (1987, p. 40) propôs uma periodização para rede urbana na Amazônia, a qual 

permite colocar em evidência os “momentos diferenciados que caracterizam o processo de 

elaboração da organização espacial.”  

Desta maneira, o Autor, estabelece sete períodos que caracterizam a configuração espacial 

da região.  

O período inicial deve-se a fundação de Belém, com o início da conquista do território, 

quando Belém desempenhava poucas funções: era ponto de defesa do território e ponto de 

penetração e conquista, marcado historicamente pela busca das drogas do sertão, seguida pelo 

segundo período que foi a expansão dos fortes e criação de aldeias missionárias que seriam o 

embrião da rede urbana comandada por Belém.  

Conseguinte, existe a criação da Companhia Geral do Grão-Pará em 1755, a qual 

incentivou a produção de produtos tropicais como algodão, arroz e cacau com o intuito de 

infiltrar-se nos mercados europeus. Como conseqüência, verificou-se um relativo crescimento 

econômico na Região, diante das áreas já produtivas e não na expansão destas atividades 

econômicas pela região. Esse momento afetou a rede urbana amazônica, ocorrendo: a 

transferência da capital do estado do Grão-Pará e Maranhão (separados em 1772) de São Luís 

para Belém; o fim do poder eclesiástico nas aldeias missionárias; e a ratificação do sistema de 

aviamento, um mecanismo que permitia aos colonos importarem produtos manufaturados e 

pagá-los mais tarde. Algumas vilas foram elevadas para o nível de cidade, mas foi a capital 

Belém quem mais se beneficiou neste período, alcançando uma posição de importância 

econômica regional. Soma-se à importância de Belém, seus melhoramentos urbanos que fazem 

de sua paisagem urbana uma réplica da paisagem urbana portuguesa. 

No final do século XVIII até a primeira metade do século XIX, com a extinção da 

Companhia, paralela ao panorama mundial de desfavorecimento dos produtos tropicais, houve 

                                                 
2 Esta pesquisa, para a compreensão da configuração sócio-espacial da rede urbana da Amazônia, se baseia nesta 
periodização, estabelecida por Roberto Lobato Corrêa. Sabe-se que há uma crítica, como a estabelecida por 
Vicentini (2006, p. 31), a qual afirma que, apesar dos destaques fundamentais ao caráter das cidades da Amazônia, 
esta periodização se mantém superficial diante da construção do meio urbano sem apreendê-lo culturalmente, devido 
aos destaques dos ciclos econômicos e não aos sujeitos históricos. Machado (1999) também afirma que foi a 
economia da borracha que impulsionou a urbanização na Região, sendo, portanto, um erro empregar o termo 
urbanização para as formações iniciais do período colonial. Entretanto, não se pode negar que há mobilidade 
populacional e transformação espacial a partir destas mudanças econômicas na Região, refletindo-se em sua 
formação sócio-espacial e que esta urbanização instável, pelos ciclos econômicos, proporciona a compreensão da 
apreensão do que é o urbano para os seus sujeitos históricos.  
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uma estagnação econômica, o quarto período. No contexto mundial, havia o liberalismo 

econômico, motivo pelo qual os ingleses forçaram o governo português a um comércio 

internacional livre, e havia a queda do preço do cacau, principal produto exportado pela região 

da Amazônia.   

Neste período de estagnação, segundo Corrêa (1987), a rede urbana apresenta um padrão 

ribeirinho com a proeminência de Belém: 

[...] a rede urbana da Amazônia caracteriza-se pela proeminência de Belém, e 
por um padrão espacial predominantemente ribeirinho, centrado no eixo rio 
Amazonas. No litoral havia alguns poucos núcleos urbanos, outros poucos na 
zona guajarina e na Ilha de Marajó” (p. 47). 

  

Após esta estagnação econômica, existiu um revigoramento econômico e populacional 

devido a demanda externa da borracha, acontecimento que insere a Amazônia na divisão 

internacional do trabalho, a qual chega a contribuir com 90% da produção mundial, em 1890. 

Como conseqüência, existe a imigração nordestina induzida para a região para servir como 

mão-de-obra e a superação do sistema de transporte primitivo3 que também foi ampliado. 

Outros acontecimentos advêm deste momento, como um revigoramento demográfico, 

intensificação do sistema de aviamento, melhoramentos urbanos, o crescimento urbano de 

Manaus e a disputa econômica com Belém. Este período durou até o final da Primeira Guerra 

Mundial.  

O sexto período é marcado por uma estagnação devido a crise da borracha, a qual se 

estende até 1960. O imperialismo europeu que transformou o espaço asiático e africano em 

monoculturas que atendiam aos seus mercados causou esta crise na Região Amazônica, 

devido a transferência para a Ásia da produção da borracha, que ultrapassou de maneira 

significativa a produção brasileira, substituída no mercado mundial. Belém e Manaus foram as 

cidades mais afetadas com esta crise. 

Todavia, o investimento estatal na organização espacial nestas duas cidades, na fase áurea 

da borracha, permaneceu como cristalizações materiais em suas paisagens urbanas, o que 

contribuiu para a organização espacial atual.  

Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil é inserido no contexto capitalista mundial dos 

países do Terceiro Mundo como a industrialização tardia. Esta situação vai causar uma 

mudança econômica e urbana no país e vai marcar o 7º período desenhado por Corrêa (1987). 

O país vai passar por um período técnico e científico que vai criar e ampliar o mercado de 

trabalho, causar mudança na estrutura agrária em certas regiões, envolvendo o progresso 

                                                 
3 Os transportes primitivos eram pequenas embarcações que escoavam produtos e pessoas. 
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técnico, concentração de terras e deslocamentos populacionais para a periferia das grandes 

cidades e territórios periféricos. A Amazônia é transformada em “fronteira do capital”. 

Dada a dimensão territorial dos recursos – a floresta, a terra, o potencial 
hidrelétrico e os minérios – bem como dada a dimensão dos capitais 
disponíveis, o capitalismo criou na Amazônia uma fronteira ampla e 
extremamente diversificada que envolve uma variedade de agentes, propósitos 
e ações, bem como, conflitos também distintos (CORRÊA, 1987, p. 57).  

 
A Amazônia entrou na divisão territorial do trabalho, com os projetos de colonização, e a 

repressão aos conflitos de terra, como também suas capitais Belém e Manaus perderam sua 

influência econômica para São Paulo, diante da industrialização dos países do Terceiro Mundo 

e a agropecuária que atende esta indústria, com um progresso técnico e concentração 

fundiária.  

A Amazônia adquiriu uma urbanização concentrada, pois, apesar de, em 1960 possuir 

37,7% de sua população urbana, havia baixa densidade demográfica. Manaus tem um 

desenvolvimento industrial, e embora Manaus e Belém sejam metrópoles regionais, perderam 

as conexões intra-regionais, devido as ligações ao Centro-Sul do país.  

Na região, a abertura rodoviária proporcionou o surgimento de núcleos rurais. Esses são 

núcleos espontâneos, ocupado predominantemente por lavradores, posseiros expropriados e, 

neste momento, trabalhadores assalariados. São núcleos instáveis devido ao deslocamento 

populacional pelas frentes de trabalho. Havia uma população economicamente ativa engajada 

nas atividades primárias que variava de 25 a 60% do total.  

Este habitat rural se tornou uma prática na Amazônia, simultaneamente aos núcleos de 

povoamento, como agrovilas, agrópolis e rurópolis, tornando a rede urbana complexa, com uma 

maior divisão territorial do trabalho. 

 

2.2 O Urbano e a Urbanização da Região Amazônica: Aspectos Conceituais  

 

 

O urbano na Amazônia caracteriza-se pelas seguintes funções: controle de fronteira e 

ocupação de uma área desconhecida pelo Estado; uma maneira de silenciar conflitos de terra; 

uma fronteira agrícola; local de força de trabalho; local de entroncamento; alternativa de 

trabalhos artesanais, comerciais, e de formação de mão-de-obra; e uma articulação empresarial 

(BECKER, 1985). Torna-se a base da organização do mercado de trabalho, pois é ponto de 

concentração e redistribuição da força de trabalho. São pontos de aglutinação para a abertura 

da região, e tem a sua localização estratégica, isto é, situam-se, via de regra, as áreas de 
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desbravamento e entroncamento, como rodovias e núcleos urbanos antigos, mas sem estrutura 

fixa, o que permite inovações em suas funções (BECKER, 1985; 1997; SANTOS, 2004).  

Segundo Becker (1997), não se pode negar a dimensão ideológica de um Estado ditatorial 

(década de 1960-80), uma vez que a região da Amazônia tinha (e tem) uma visibilidade interna 

e externa, no sentido de ter uma fronteira vulnerável quanto ao dinamismo interno dos países 

vizinhos e à organização de focos revolucionários como no período da borracha, no início do 

século XX. Internamente, é vista como a Região capaz de solucionar os problemas na região 

nordestina que são de ordem social. Neste sentido, cuidar da fronteira, ocupando-a, 

estabelecendo atividades econômicas é importante para a sua proteção.  

Nas décadas de 1950 e 1960, houve a ocupação por frentes camponesas e por fazendeiros 

que se apossavam da terra espontaneamente, uma ocupação com caráter de fronteira agrícola. 

Mas é uma fronteira que já nasce urbana devido à migração intensa, pois a Amazônia não foi, 

neste período, um espaço vazio que estava sendo ocupado e absorvendo a população, antes, é 

um local ocupado que sofre a indução governamental para receber migrantes, porque esta 

migração não se constitui somente para o povoamento, mas para trazer força de trabalho para 

as áreas produtoras (BECKER, 1997). Esta população é uma população agrícola, que vai 

trabalhar nas áreas produtoras, mas suas moradias são nas vilas, nas pequenas cidades e 

núcleos rurais, onde outros procuraram diferentes maneiras de ocupação, como trabalhos 

artesanais e comerciais. 

Além disso, a urbanização na Amazônia serviu também como entroncamento, uma vez que 

a rede urbana constituída de pequenas cidades e vilas são a ligação com o Centro-Sul do país. 

Nessa perspectiva, a fronteira de ocupação amazônica já nasce urbana, pois esta é a base 

logística para o projeto estatal de uso da região. Foi a base local de uma cadeia de mobilização 

do produto em favor das metrópoles nacionais e internacionais (BECKER, 1985; 1997).  

A Região Amazônica é uma manifestação de um fenômeno urbano, de acordo com Becker 

(1985), e embora os critérios destes povoados fossem convencionalmente rurais, e móveis no 

tempo e no espaço, multiplicavam-se como residência de força de trabalho, pois exerciam um 

papel global de circulação do produto excedente socialmente designado. 

A Autora justifica sua posição, diferenciando dois níveis de urbanização no qual o Estado é 

o elemento definidor, uma vez que o urbano na Amazônia é resultado de uma ação intencional, 

pois o processo de urbanização e o planejamento estatal são ações sociais integradas. 

Primeiro, existe junto a uma integração econômica e uma coordenação de estoques e fluxos a 

difusão de valores, comportamentos, organizações e instituições urbanos, e em segundo e 

conseqüentemente, o crescimento dos núcleos urbanos em si.  
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Deste modo, percebe-se que o Estado é o agente principal envolvido na transformação do 

território. É o elemento definidor, gestor, que, mesmo em adventos globais, não perde sua 

função principal – algo que não é específico apenas na Região Amazônica, mas em todo o 

processo de urbanização do Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Neste sentido, Machado 

(1993) reconhece também as ações do governo local como um conjunto de estratégias que são 

elaboradas no nível local, pois, ainda que sejam poderosas as corporações multinacionais que 

estão neste processo, a dimensão institucional do território é de entidade político-legal daqueles 

que governam determinada área. Embora sem recursos financeiros, sem força econômica, o 

município é o responsável politicamente pela urbanização recente, uma vez que é a ação de 

seus representantes que transformam vilas em cidades, e que tem voz política na região. 

Outros agentes envolvidos são as empresas do agronegócio, além de madeireiras e pecuaristas 

que estão se firmando e expandindo (BECKER, 2005). Entretanto, conclui-se que quem define 

é o Estado em seus diferentes níveis, uma vez que ele é o canal para ações corporativistas. 

Ao mesmo tempo, o Estado tornou-se um agente contraditório, pois apresentou conflitos de 

ordem de interesses federais, estaduais e locais. A vista disso, houve os conflitos devido à 

socialização do espaço urbano, entre estas forças, e entre os interesses privados, diante dos 

projetos de ocupação do espaço de longo prazo, no qual suas relações são maiores que a vida 

regional e local, como a fronteira de recursos (BECKER, 1985).  

No período de 1970-80, a Amazônia apresentou taxas de ocupação mais rápida que do 

país, fenômeno este que é intrinsecamente ligado à urbanização (BECKER, 1997). Santos 

(1993) confirma este quadro quando escreve que a Região não possuía uma infra-estrutura de 

monta que pudesse dificultar inovações. Deste modo, estava totalmente a serviço da 

modernização de seu território para os sistemas técnicos. Embora seja a ultima região do Brasil 

a ampliar a sua mecanização, tanto na produção econômica quanto no território, tem seu 

espaço interligado por pontos servidos de aviação, pontos de circulação fluvial e terrestre 

(SANTOS, 2004). 

Sobre o fenômeno urbano na Amazônia, é possível distinguir as formas de urbanização, 

como: espontânea, a dirigida pelo Estado e a urbanização tradicional. A urbanização 

espontânea é aquela apenas induzida pelo Estado, como na Amazônia Oriental, local que 

predomina a apropriação privada de terras por empresas, grupos econômicos e fazendeiros 

individuais. As relações de trabalho apresentaram forte mobilidade, trabalho assalariado 

combinado, mecanizado e pagamento de renda, sem espaço ou pouco espaço para o 

campesinato, que ficou como força de trabalho para obras públicas, mineração, desmatamento 

e formação de pastagens (BECKER, 1985).  
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Outra forma de urbanização é a dirigida pelo Estado ou companhias privadas. Os projetos 

que colaboraram com este fenômeno foi a “colonização”, como a baseada pelo INCRA, o qual 

presume uma espécie de sistemas de núcleos rurais hierarquizados, as rurópolis, como um pólo 

integrado com agrovilas e agrópolis. A colonização teve como base as rodovias, e no caso, a 

Transamazônica, utilizando a circulação fluvial e terrestre (BECKER, 1985). 

A urbanização tradicional se refere à áreas onde a expansão de frentes e o crescimento das 

capitais estaduais são dinâmicos o suficiente para alterar o padrão tradicional do local no caso 

um centro regional, que é comandado por artérias fluviais (BECKER, 1985).  

Assim, o urbano tem importantes funções político-ideológicas na Região Amazônica. Não é 

apenas a presença dos aparelhos estatais com sedes nas cidades, mas o Estado como um 

sustentáculo para o espaço alternativo diante das tensões da população por terras. O urbano 

apresenta a solução de trabalho e moradia com a apropriação do lote urbano. É um Estado 

regulador, e embora a aquisição de lotes urbanos também se tornasse um foco de conflitos, a 

função ideológica permanece com a imagem que esta alternativa representa. A população por 

sua vez, é preparada para exercer seu papel com valores urbanos, com a busca de 

informações e meio de sobrevivência, por meio do consumo e da circulação. É um urbano como 

fator de mudança, no qual, os migrantes aprendem ocupações e ofícios para exercer tanto no 

campo quanto na cidade, ao mesmo tempo na conservação e na dissolução do campesinato na 

reprodução da força de trabalho (BECKER, 1985).  

Desta maneira, a Amazônia adquiriu uma estrutura com vários agentes de diferentes 

interesses. Desde os fazendeiros, agro-empresários, ao posseiro, e à população urbana, a 

Região se tornou uma área não mais como fronteira de expansão de forças exógenas. Tem 

uma sociedade civil como ator fundamental, tanto no campo, como na cidade e apresenta uma 

pluralidade de interesses e vidas. Os grandes agentes modeladores deste espaço contribuíram 

para a consolidação de uma sociedade que apresenta interesses diferentes aos seus, que 

reivindicam cidadania, e tornam a vida urbana-rural numa vastidão de olhares.  

 

 

2.3 O espaço na Amazônia: as cidades, os olhares e o rural-urbano 

 

As cidades na Amazônia sempre tiveram importância para o desenvolvimento regional. De 

início eram cidades portuárias, onde Belém e Manaus serviam como portos de exportação para 

o exterior. O local de produção eram os seringais, enquanto as cidades exerciam a função 
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comercial, o que caracteriza o urbano na Amazônia como local de fluxos econômicos, função 

adquirida no período da borracha (CASTRO, 2008, p. 18).  

Além da ação estatal marcante na Região, as cidades ganharam novas possibilidades de 

mercado e de trabalho, o crescimento urbano e surgimento de novas cidades independente do 

seu tamanho populacional, e um local de contradições sócio-econômicas, como as diferenças 

de distribuição de renda (CASTRO, 2008). Segundo a Autora acima, as cidades ainda 

mantinham uma posição importante pelos seguintes aspectos: infra-estrutura, serviços 

oferecidos, local de circulação de trocas materiais simbólicas, além das festas religiosas que 

movimentavam seu hinterland (CASTRO, 2008, p. 30). 

 Estas cidades se multiplicaram, ainda que sejam pequenos núcleos emancipados e que 

dependem de repasses de recursos públicos do Governo Federal. Em 1960, na Região Norte, 

eram 165 cidades, em 2000 passou para 449 cidades, e o tamanho médio destas cidades 

diminuiu: pois passou de 5,2 mil habitantes em 1991, à média de 2,07 em 2000. São cidades 

com fraca infra-estrutura, ausência de saneamento básico, e de serviços sociais que atendam à 

população, principalmente a população jovem (OLIVEIRA; SCHOR, 2008, p. 18).  

 As paisagens destas cidades guardam diferentes estágios que designaram a ação de 

seus agentes produtores, e, ao mesmo tempo em que mantém algumas características 

homogêneas, são muito mais marcadas pelas relações sociais que lhes dão um sentido único. 

A natureza é marcante e privilegiada, mas sua existência real se dão por estas relações sociais, 

e o que é natural “esvai-se e o que fica é construído artificialmente” (OLIVEIRA; SCHOR, 2008, 

p. 19). Estas cidades não comportam visões únicas sobre a realidade, não são um laboratório 

fechado, daí o fato, segundo Oliveira e Schor (2008, p. 19-20), que o urbano na Amazônia não 

está nas pautas das agências ambientais, sendo tratado como se não existisse.  

 Todavia, existe a presença de uma psicoesfera urbana na Região (SANTOS, 1996, p. 

32), pois existe a artificialização do meio ambiente acompanhado de crenças, desejos, vontade 

e hábitos que inspiram comportamentos urbanos, acompanhado de fortes ligações com a vida 

ribeirinha, o que dá um caráter peculiar para a Região, como a vida associada ao tempo da 

natureza, aos fluxos que são influenciados pelas marés, por exemplo, o que justifica no seu 

traçado urbanístico elementos herdados de diferentes épocas (TRINDADE JÚNIOR; SILVA; 

AMARAL, 2008, p. 32).  

 As cidades da Amazônia ainda se diferenciam pelo seu padrão espacial, segundo 

Trindade Junior, Silva e Amaral (2008, p. 37). Classifica-se em três padrões: o padrão ribeirinho 

orientado direta ou indiretamente pelo rio; o padrão espontâneo como os que não obedecem a 

uma orientação referencial devido sua construção aleatória que seguiu a necessidade e 
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interesses de apropriação espacial de seus diferentes agentes; e padrão pré-definido com as 

frações diferenciadas do espaço em relação a evolução histórica, geralmente loteamentos 

públicos ou privados. 

 Nem toda cidade é ribeirinha mesmo que seja margeada por um rio. A cidade ribeirinha tem 

seus traçados de ruas ligados ao rio, pois vão de encontro ou terminam nele, como também 

toda a dinâmica da cidade está ligada ao movimento das marés, ao tempo da natureza. Seu 

padrão de ocupação foi rio/várzea/floresta. A cidade beira-rio desenvolveu-se de costas para o 

rio, como a cidade de Belém, e sua dinâmica está ligada á fatores externos, às rodovias e a 

terra firme, com o padrão de ocupação rodovia/subsolo/terra-firme. As cidades ribeirinhas têm 

ligações identitárias com o lugar demonstrado em seu modo de vida, como a interação de seus 

habitantes com os cursos fluviais em vários sentidos: uso doméstico; fonte de recurso material; 

uso para o lazer; e representação simbólica. (TRINDADE JÚNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, p. 

39-40). O quadro 2.1 ilustra de maneira sintética a característica visual de uma cidade 

ribeirinha:  

Quadro 1 - Cidades Ribeirinhas da Amazônia 
CIDADES RIBEIRINHAS 

TIPOLOGIA VISUAL  
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Localizadas às margens 
dos rios 

 Considerada pelo atributo fisiográfico. 

Pequenas O tamanho populacional, seu formato territorial e funções 
urbanas. 

Locais Devido ao alcance de sua polarização, sua relação com o 
entorno e sua inserção regional. 

Tradicionais Devido ao seu ordenamento espacial intra-urbano. 
Adaptado de Trindade Júnior; Silva; Amaral (2008, p. 38)  

 

Um dos elementos urbanísticos que representam uma cidade ribeirinha é o porto, como 

local de partida e chegada. O trapiche compõe esta paisagem inicial, e depois vem a sensação 

do espaço caótico. Logo após, vem a feira, os fluxos, que juntos, marcam a dinâmica da cidade: 

 

A feira e o porto registram na paisagem a dinâmica da cidade, seja pela hora de 
chegada e de partida dos barcos, seja pela lógica e forma de seu 
abastecimento, com produtos e fluxos notadamente locais e regionais que 
chegam por esses espaços. Eles dizem, de forma muito sutil, a hora que a 
cidade acorda, a hora que a cidade tem maior fluxo, a hora que chegam e 
partem os barcos, a hora que a cidade faz a sesta e a hora que a cidade vai 
dormir. Como um relógio cotidiano, eles revelam o ritmo e o tempo da própria 
cidade e da própria natureza (TRINDADE JÚNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, p. 
40).  
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O movimento populacional é marcante pelo pedestre, num ir e vir constante devido a 

proximidade dos locais, dos serviços, a não ser em comunidade distantes, que dependem de 

pequenas embarcações para se deslocar, por uma, duas, três horas ou mais.   

 

A presença de carros não é muito freqüente. Em vez deles, as bicicletas, os 
carrinhos de mão e carroças estabelecem um ir e vir constante, disputando a 
apropriação da rua com a presença marcante do pedestre; este que geralmente 
faz das ruas, e não necessariamente das calçadas, o seu espaço cotidiano de 
circulação. A presença de mototaxis e mototaxistas, que buscam ser 
convincentes sobre a importância de seus serviços para facilitar o 
deslocamento sob o sol equatorial, ainda que a presença regular das chuvas 
amazônicas insinuem limitações desses serviços em uma região quente e 
úmida como a Amazônia (TRINDADE JÚNIOR; SILVA; AMARAL, 2008, p. 
36). 

 

Ainda, neste sentido do deslocamento, existe uma estreita ligação com as famílias nas 

áreas rurais, como também, atividades agrárias no meio urbano, com atividades de agricultura, 

como pode-se constatar em casas que em seus quintais cultivam produtos da floresta.  

 

Isso porque o urbano na Amazônia é heterogêneo: e uma mistura de estilos de 
vida rural e de vida na aglomeração, reforçada pela enorme diversidade de 
produtos extrativos que compõem o conjunto importante de bens que circulam 
no meio urbano. Para alguém de fora da região, isso evoca elementos 
tradicionais numa sociedade em processo de mudança (NUNES, 2008, pág 55) 

 

Entretanto, apesar de observarmos a Amazônia com a ausência de infra-estrutura, um 

aspecto de sua paisagem com aparência caótica, ou o rural-urbano, o modo de vida urbano é 

um elemento atraente para esta sociedade. Pode-se perceber, que num local que não sofreu as 

grandes transformações industriais, econômicas e políticas como na Região Sudeste, e ser uma 

área “virgem”, a Amazônia é uma região aberta ao novo, as novidades e o recebe facilmente 

(SANTOS, 2004, p. 273).  

Desta maneira, o olhar sobre a Região, ao invés de caos ou subdesenvolvimento, pode ser 

um novo olhar de vida, cidade, planejamento, ainda que a lógica global só permita enxergar 

lugares homogeneizados, modelos prontos, desenvolvimento à custa de uma cidade produzida 

para poucos e reproduzindo a cidade ilegal, como percebe-se atualmente.  

 

Na compreensão das cidades ribeirinhas da Amazônia, para além da paisagem 
aparente, é preciso atravessar o rio, pois do outro lado há sempre esperança. A 
complexidade da sociedade contemporânea não nos permite compreender a 
Amazônia apenas relacionado-a a crise, emersa no diagnóstico das carências, 
mas também como virtualidades e possibilidades (OLIVEIRA; SCHOR, 2008, p. 
23-24).  
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CAPÍTULO 3  

 

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO E A AMAZÔNIA 

 

Participação popular é a ação da população em intervir na realidade de seu município 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004, p. 13). É a ação da população como co-gestora da 

administração municipal. No sentido proposto por esta pesquisa, foi discutida a participação da 

população no processo implementado pelo Estatuto da Cidade (Lei 10257/2001), no que se 

refere à gestão democrática das cidades, 

A participação popular mais conhecida no Brasil é o orçamento participativo, o qual, 

segundo Souza (2008, p. 344), “consiste em uma abertura do aparelho do Estado à 

possibilidade de a população [...] participar, diretamente, das decisões a respeito dos objetivos 

dos investimentos públicos”.  E é a forma mais aplicada nos municípios brasileiros. Desta 

maneira, dividi-se a cidade em unidades espaciais para as quais a população debate e delibera 

sobre as prioridades de investimento para cada local. A função do Executivo é informar 

anualmente a disponibilidade de recursos para os investimentos e a prestação de contas sobre 

a execução do ano anterior.  

Segundo Pizzirani (2006, p. 2), o que contribuiu para que este processo se 

concretizasse em nosso país foi o período de redemocratização, e a Constituição de 1988, que 

reduziu o papel do Estado desenvolvimentista e centralizador e permitiu a descentralização do 

governo pós- ditadura. A figura do Estado interventor foi substituída, e seu papel marcado com 

uma nova articulação com a iniciativa privada, que segundo a Autora, essa descentralização do 

Estado tornou o governo local mais representativo. A população, ao mesmo tempo, encontra 

nas cidades a proximidade com as questões políticas e com a democracia representativa, até 

mesmo devido à desconfiguração de seus representantes políticos em outras esferas, que 

trabalham a favor de desejos que não refletem a necessidade da maioria.  

Este processo foi se aprimorando e o que mais encontrou destaque na política brasileira 

foi o orçamento participativo, com relevo para a cidade de Porto Alegre-RS, exemplo 

internacional.  Na gestão municipal de Belém – PA (1997–2001), houve um programa de 

planejamento participativo que se traduziu em ações e metas no planejamento estratégico com 

a participação popular como aspecto central, e seus instrumentos estabelecidos: orçamento 

participativo, congresso da cidade, audiências, conferências, entre outros, abrindo a 

participação a todos os segmentos sociais. O que se destacou, paralelo à participação popular 

neste processo, foi a ação da gestão municipal em empenhar-se a favor da coletividade. Por 
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fim, muitos destes projetos públicos estabelecidos na cidade de Belém foram divulgados pela 

imprensa devido a notoriedade que resultou em prêmios internacionais (COLLADO; CORBANI, 

2006, p. 24-26). Contudo, existem outras formas de participação popular, como conselhos 

temáticos, congressos da cidade e conselhos gestores que se ampliam pelas cidades 

brasileiras, nos quais são parte essencial do planejamento urbano (PIZZIRANI, 2006, p. 4).  

 

3.1 A idéia de Participação Popular 

 

Giddens (2006, p. 81), em sua obra intitulada “Mundo em Descontrole”, aborda que 

existe um enorme desinteresse por parte da população pela democracia representativa, uma 

vez que a população está descrente dos políticos, vistos como corruptos. Existe uma “desilusão 

generalizada”. Entretanto, cada vez mais, valores democráticos universais são apropriados pela 

população, como questões ligadas à ecologia, direitos humanos e políticas familiares. Isso 

significa que não acreditam em seus representantes e não propriamente com a democracia. 

Para tanto, deve acontecer, conforme Giddens (2006, p. 84-85), uma “democratização 

da democracia”, em que se pode aplicar, no sentido proposto por este trabalho, a participação 

popular. A partir do momento que a população se apropria de discussões do local onde vive, e 

existe o confronto de idéias, a autonomia alcança aos poucos graus de análise e liberdade, e a 

população torna-se parte da gestão municipal. 

Devido a isso, a participação popular torna-se um elemento importante na produção no 

espaço, na busca por uma sociedade autônoma. O espaço urbano continuará sendo um campo 

de lutas (CORRÊA, 1993, p. 9), mas no sentido de confronto de idéias, ampliação analítica da 

população, melhoria da qualidade de vida e da justiça social, como parâmetros subordinados à 

autonomia (SOUZA, 2008, p. 66).  

 A participação popular é uma ação inserida dentro de nossa democracia representativa, 

pois a população atua junto ao governo municipal na gestão da cidade. Dá ao cidadão, 

representado pela sociedade civil organizada e não organizada, uma voz diante das políticas 

públicas.  

 A participação popular, de acordo com Pizzirani (2006, p. 3), não rompe com o papel 

que o Estado exerce com promotores imobiliários nem com a funcionalidade do espaço urbano, 

visto como mercadoria, e não interfere na hierarquia dos lugares. Contudo, ela ameniza as 

diferenças de oferta e infra-estrutura e serviços entre os lugares da cidade. Apesar disso, a 

participação popular traz uma negociação de interesses distintos dos segmentos sociais, 

confronto de idéias, o que permite a criação de um ambiente de debate, e curiosidade pelo 
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conhecimento da cidade. Isso amplia a capacidade analítica do indivíduo (SOUZA, 2008), e 

confirma o que Maricato (2000, p.180) diz: "o processo de formulação participativa de um plano 

pode ser mais importante que o plano em si". Quando isso acontece, no Plano Diretor estarão 

expressos as reivindicações e os acordos entre os diferentes segmentos da sociedade e o 

Estado. Será apenas o reflexo de uma ação democrática.  

A participação popular é uma ação humanizadora do espaço, coletiva, que expressa 

desejos e anseios sobre o lugar que se vive. Portanto, ela é um elemento que deve ser 

incorporado ao espaço, uma ação da sociedade civil como instituição social. Segundo Souza 

(2008, p. 32), a democracia participativa é uma alternativa à submissão ao mercado e leva em 

consideração o pensamento castoridiano, em que a sociedade sofre um processo de 

autocriação.  

Souza (2008, p. 170-171, 175), baseia sua discussão com base nas idéias de Cornelius 

Castoriads, filósofo, que questionava a manutenção das sociedades ocidentais com seus 

regimes de democracia representativa, no qual, havia apenas a manutenção da sociedade feita 

pelos eleitos, e a alienação da maioria dos cidadãos, que são dirigidos. Castoriads via as 

democracias representativas como oligaquias liberais. As esferas decisórias destas sociedades 

são fechadas à participação do público e chamar isso de democracia e enfraquecer o 

verdadeiro regime democrático. Este regime vem a existir de fato, quando a separação 

institucionalizada entre dirigentes e dirigidos for abolida, e exista uma esfera pública com 

cidadãos conscientes, responsáveis e participantes, uma autocriação social, ou seja, uma 

reorganização da sociedade. É uma mudança social que Souza (2008, p. 52) denomina de 

dimensão sócio-espacial, se dá como um processo que considera os indivíduos livres e lúcidos, 

que vê o Estado e sua dimensão autoritária nas relações de poder nas sociedades capitalistas, 

e participa, assim, de sua gestão municipal.  

Portanto, todos os indivíduos são capazes de ter sua visão analítica ampliada e 

participar como um agente modelador, construtor do espaço onde vive. Isso causa um 

desenvolvimento urbano na medida que existe uma mudança social positiva. Souza (2008, p. 

60-61) define desenvolvimento como o aumento da qualidade de vida na crescente satisfação 

das necessidades materiais e imateriais; e o aumento da justiça social que dá aos cidadãos o 

tratamento de acordo com suas necessidades e permite o acesso a espaços e equipamentos 

urbanos de maneira diferenciada, livre e autônoma. Aliás, este desenvolvimento é completo 

quando a autonomia individual e coletiva são respeitadas. Autonomia individual é a capacidade 

do indivíduo de decidir com lucidez e, ao mesmo tempo, ter igualdade efetiva de oportunidades 

e acesso a informações, enquanto autonomia coletiva é a capacidade de defender instituições 
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da mesma maneira sem sofrer oposição de outro segmento, por exemplo. É uma mudança 

numa sociedade heterônoma4 como a nossa que vai, paulatinamente, alcançar graus de 

autonomia. Isso é desenvolvimento urbano, no qual, a melhoria da qualidade de vida e a justiça 

social representam muito bem este conceito, o que não pode ser confundido com construções 

novas em ambientes construídos deteriorados, por exemplo, ou uma reforma urbana.    

Não se pode negar que parâmetros de qualidade de vida e justiça social podem vir a 

existir em uma sociedade heterônoma, mas não será uma ação completa. Segundo Souza 

(2008, p. 64-65), estes parâmetros devem estar subordinados aos parâmetros subordinadores 

da autonomia individual e coletiva. Haver ganhos de qualidade de vida, por exemplo, sem 

avanço de dar o direito à escolha, à autonomia, não amplia os horizontes analíticos, pois, uma 

vez assessorados, os cidadãos são capazes de decidir sobre a coletividade que estão 

inseridos. É uma “infantilização dos dirigidos” (SOUZA, 2008, p. 71). Um desenvolvimento 

sócio-espacial existe, plenamente, quando estas formas de autonomia são respeitadas, e isso 

se dá pela participação popular. 

 A participação popular, uma conquista social, existia antes mesmo de ser normatizada 

pelo Estatuto da Cidade em 2001, tendo como exemplo o caso do orçamento participativo do 

município de Porto Alegre em 1989, e na gestão dos anos 1997 a 2001 na cidade de Belém. 

Atualmente, é uma prática adotada em várias cidades. É uma mudança cultural de duas faces: 

a mudança por parte da população que não se isenta das discussões públicas; e da mudança 

do poder público afastando-se de uma atuação autoritária, no qual atua como representante da 

população. E sua atuação se dá em conjunto em todo o processo, para garantir que as 

decisões sejam garantidas por parte do Legislativo.  

 

3.2 O Ministério das Cidades e a Participação Popular Implementada 

 

 O Ministério das Cidades foi criado em 1º de janeiro de 2003 pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva, com o intuito de promover a reforma urbana, uma reivindicação de movimentos 

sociais urbanos. Em sua pauta de discussão estão o desenvolvimento urbano, acesso à 

moradia, saneamento e o transporte, carências e necessidades a serem discutidas nas cidades 

brasileiras.  

 O Ministério das Cidades implementou a participação popular na gestão das cidades 

com ações estabelecidas desde sua elaboração até a aprovação, no Legislativo, instituído pela 

                                                 
4 Autoritária, no qual, o poder de decisão está nas mãos apenas dos representantes, que nem sempre atendem a 
real necessidade da maioria. São regras, normas impostas pela minoria (dirigentes) para a maioria, separando, 
institucionalmente os dirigentes e os dirigidos (SOUZA, 2008, p. 174). 
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Constituição e reafirmado no Estatuto da Cidade, em 2001. Para que ela ocorra, deve acontecer 

uma série de ações na composição do Plano Diretor Municipal, denominado de Plano Diretor 

Participativo.  

Este Plano é o produto final de ações conjuntas do poder público e da sociedade civil, no 

qual é permitido que os cidadãos repensem as cidades onde vivem e trabalham. Portanto, o 

Plano Diretor não é uma ação técnica-política, onde os gestores municipais sentam em seus 

gabinetes e discutem com uma equipe técnica, o que deve ou não ser feito na cidade. Ao 

mesmo tempo, não é da alçada dos vereadores tomarem para si a representatividade da 

população e decidir. O Plano Diretor é participativo, ou seja, resultado de uma ação em que 

todos os cidadãos são habilitados a participar e intervir na realidade de seu município sem 

restrições. 

Sua importância não deveria estar no produto final, mas em seu processo de elaboração 

com caráter democrático, garantindo o pleno exercício de cidadania. No parágrafo 4º, do art. 52, 

o Estatuto da Cidade profere que o prefeito incorre em improbidade administrativa se não 

garantir que ele seja cumprido. Diante disso, a gestão democrática da cidade deve ser, por 

parte do poder público, bem elaborada, para garantir a participação popular de fato, pois é 

reconhecido que este processo demanda uma mudança cultural para construir uma estruturada 

mobilização populacional. Para tanto, sua realização não deve apenas limitar-se às audiências 

públicas, mas à democratização da informação por meio de outras entidades sociais, como 

igrejas, sociedades de bairros, escolas, entre outras. E as regras para a participação devem ser 

claras para a compreensão geral do município, com uma linguagem acessível (MINISTÉRIO 

DAS CIDADES, 2004, p. 18-19).  

Este processo de aculturação também acontece por parte do poder público, que deve 

considerar, na elaboração do Plano, a realidade vivida pelos moradores, realizar em conjunto, a 

'leitura da cidade', espacializando a realidade de acordo com as questões da visão de quem 

vive, e trabalhar a importância deste Plano para resolver os problemas na organização sócio-

espacial da cidade. Neste momento é para espacializar o que a cidade é, não o que se 

pretende ter com o objetivo de promover a regularização fundiária, induzir o desenvolvimento 

urbano e combater a especulação imobiliária. Isso significa que é uma gestão que traz ao 

cidadão a responsabilidade pela vida na cidade, pelo espaço vivido (MINISTÉRIO DAS 

CIDADES, 2004, p. 48).  

 

O Ministério das Cidades estabelece etapas a serem seguidas no processo de 

elaboração do plano, elencadas no quadro 2  
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Quadro 2 - Etapas da construção participativa do Plano Diretor 
 

 ETAPAS DA CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DO PLANO DIRETOR ASPECTOS A DESTACAR 

1 Constituir o Núcleo Gestor Equipe de coordenação 
2 Preparar o processo As condições locais 

3 Lançar e divulgar Por que e como participar 
4 Capacitar  O que é um Plano Diretor 

5 Ler a Cidade (Leitura Técnica Comunitária) A cidade que temos 

6 Formular a estratégia A cidade que queremos ter 
7 Construir o Pacto e o Projeto de Lei O caminho para a cidade viável 
8 Discutir na Câmara Municipal, para aprovar A cidade que podemos ter 
9 Implementar projetos A cidade em transformação 

10 Monitorar Por e para uma cidade melhor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Ministério das Cidades, 2004 (p. 51) 
 

Assim, estas questões que atingem o coletivo cada vez mais interessam à população, 

que precisa apropriar-se deste processo democrático para que o espaço urbano seja 

caracterizado pelo lugar de vivência, não predominantemente como um mercado. Porque é no 

lugar onde existe o plano vivido (CARLOS, 2007, p. 17,20), onde as relações humanas ali 

estabelecidas caracterizam-se pelo valor de uso, pelo cotidiano, apropriado diferentemente do 

interesse de corporações imobiliárias, do próprio Estado como regulador do uso do solo, e 

daqueles que mercadejam seu lugar especulativamente.   

Democraticamente, o Planejamento Participativo traz, para a discussão popular, uma 

negociação de interesses distintos dos segmentos sociais e vincula-se à garantia dos direitos 

sociais e da possibilidade de redução das desigualdades e/ou do acesso ao espaço público e 

infra-estrutura digna nas diferentes áreas da cidade. Assim, a discussão em torno da vida na 

cidade gera conflitos, e, na medida que o planejamento é dialogado com uma linguagem 

acessível a todos, permite um ponto de partida para a democracia das políticas públicas 

(BRASIL, 2004). Desta forma, haverá, por parte da população, uma reivindicação atendida e 

expressa no documento final: o Plano Diretor.  

Pizzirani (2006) realizou um trabalho sobre o processo de participação popular no 

município de Rio Claro. A autora estagiou por 2 anos no Departamento de Desenvolvimento 

Urbano e Gestão Municipal da prefeitura municipal de Rio Claro e acompanhou a prática diária  

da secretária de planejamento, o que lhe possibilitou o contato com a prática diária da 

secretaria e o processo de orçamento participativo. O orçamento participativo foi uma política 

implementada no município no período de 1998 a 2004, acompanhado de várias análises e 

reuniões regionais com a participação da população.  
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Em 1997, foi realizada uma consulta junto à população para possibilitar um primeiro 

contato com a nova administração, e depois, efetivamente, em 1998, houve duas reuniões em 

cada um dos 120 bairros da cidade. Os moradores tiveram a oportunidade de opinar e indicar 

demandas para seus bairros e, posteriormente, estabelecer as principais prioridades das 

demandas indicadas.  

Em 1999, a administração dividiu a cidade em 16 regiões baseada em critérios 

socioeconômicos semelhantes para as regiões ter continuidade espacial, o que possibilitou uma 

visão mais ampliada e realista sobre a cidade. Atualmente, a cidade apresenta 17 regiões, 

criada em 2002, no qual são denominadas por um número e nome. Nestas regiões foram 

realizadas as reuniões com a população, que seguiu a leitura da cidade, cada morador expôs 

as necessidades, e depois, o estabelecimento das prioridades. Possibilitou assim, uma 

facilidade para a própria gestão municipal ter dados mais próximos e realistas sobre a 

população, para a aplicação das políticas públicas. Um processo democrático que trouxe 

benefício para ambos: a população e o Estado, no âmbito municipal. Houve uma visão sócio-

espacial, e conhecimento do lugar.  

No período da finalização de seu trabalho, a Autora concluiu que o orçamento 

participativo trouxe uma mudança no comportamento da população de maneira que agora é 

uma direção desejada. Entretanto, Rio Claro estava sob uma nova gestão que, segundo 

Pizzirani (2006) não valoriza a prática do orçamento participativo.  

 

3.3 A Amazônia no contexto do Ministério das Cidades 

 

 Conforme discutido neste trabalho, a Amazônia Legal (definida por nove estados) é uma 

região que apresenta grandes índices de urbanização. O contexto agora discutido sobre esta 

temática é justamente a participação popular instituída pelo Ministério das Cidades, no qual, 

tem como produto final a elaboração do Plano Diretor Participativo. Assim sendo, apresenta-se 

no gráfico 2, o percentual de municípios brasileiros por região que elaborou este documento até 

o ano de 2008. 
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Gráfico 2 – Percentual de municípios com Plano Diretor, segundo as Grandes Regiões – 2005/2008 
Fonte: IBGE (2008) 

 

Percebe-se que as regiões que os municípios apresentam a elaboração deste 

documento são: Sul, com 43,6% dos municípios e, logo em seguida, a Região Norte, com 

elevados 40,8%, sendo que esta última cresceu rapidamente a adesão dos municípios a este 

documento do ano de 2005 a 2008, com um acréscimo de 30,3% (IBGE, 2008).  

Entretanto, o que se questiona neste trabalho é exatamente a eficácia deste documento, 

devido a rapidez do processo, pois a elaboração deste documento exige formalidade condizente 

em qualidade, relativamente demorado, seja pelo número da população a ser alcançada para a 

participação, seja pelas etapas de divulgação, seja pela extensão dos municípios devido a baixa 

densidade demográfica, caso da Região Norte, mas também pelo cuidado com o processo. 

Para tanto, ressalta-se de acordo com o IBGE (2008), que: 

De acordo com o Art. 41 do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é obrigatório 
para cidades: 
I. Com mais de 20 000 habitantes; 
II. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 
III. Onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 
no § 4º 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. 

 
A seguir, apresenta-se um cartograma dos municípios brasileiros com mais de 20 mil 

habitantes que elaboraram este Plano Diretor.  
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Figura 5 – Cartograma dos Municípios com mais de 20 mil habitantes por implementação do Plano 
Diretor – Brasil – 2008. 
Fonte: IBGE, 2008 

 

Entretanto, o que se levanta neste trabalho são os municípios com menos de 20 mil 

habitantes que elaboraram este Plano, devido a interesses turísticos ou a empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental. Na Região Norte, com o crescimento de sua 

população urbana, as gestões municipais têm elaborado seus Planos Diretores, denominados 

participativos. O gráfico abaixo apresenta por estado, os municípios que tem seu Plano Diretor 

elaborado e em fase de elaboração (gráfico 3). 
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Gráfico 3 – Municípios com Plano Diretor por Estado da Região Norte em % 
Fonte: IBGE, 2008 

 

Como o Estatuto da Cidade define que o Plano deve ser elaborado por municípios que 

tenham mais de 20 mil habitantes, os municípios que tem classes de população menores, são 

incubidos de elaborar o referido Plano apenas por motivos de interesse turístico ou por algum 

empreendimento implantado que cause significativo impacto ambiental.  

Todavia, o que se questiona é a realidade sócio-espacial contemplada neste documento. 

Se realmente o processo de elaboração do Plano Diretor foi realmente participativo com todo o 

aparato necessário. E se as necessidades municipais estão estampadas em seus artigos, ou se 

eles são artigos generalizantes. Milton Santos (1987) afirma que quando não existe naquele 

espaço uma infra-estrutura e condições de vida para a população que ali reside, aquele local 

então é um espaço sem cidadãos. É como se as pessoas ali não existissem, porque 

estabelecem ações ignorando aqueles que deveriam ser atores e co-gestores de todo o 

processo – desde a elaboração do Plano até sua execução.  

Diante destes questionamentos e análises preliminares é que se levantam os municípios 

da Região Norte por classes de população segundo o IBGE (2008), para esclarecer tal 

realidade (gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Municípios da Região Norte por classe de população em % 
Fonte: IBGE, 2008 
 

A maioria dos municípios com mais de 20 mil habitantes tem seus Planos Diretores 

elaborados. O que se espera diante do que foi estabelecido oficialmente. Do total de 449 

municípios na Região Norte, existem 288 municípios de até 5000 habitantes até 20  mil. Destes 

288 municípios, 44 municípios apresentam o Plano Diretor elaborado (15,2%), com as razões 

apresentadas de maneira generalizada (observe o quadro 3 a seguir). 

 

Quadro 3 - Municípios de até 20 mil hab. 

Municípios de até 20 mil habitantes 

REGIÃO NORTE 
Total Com plano diretor Está elaborando o plano

    Municípios    449   183 86

Até 5 000   87   6 22

De      5 001 a 10 000   89   10 26

De 10 001 a 20 000   112   28 22

Fonte: IBGE, 2008 
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Da mesma maneira, a Região Norte apresenta em segundo lugar, como a região que 

tem o Conselho Municipal de Política Urbana implementado, conforme o gráfico a seguir 

(gráfico 5). É a região que com 11,4%, exibe o maior índice de crescimento em criação de 

Conselhos Municipais de Política Urbana, em relação aos anos 2005 a 2008. 

 

 
Gráfico 5 – Percentual de municípios com Conselho Municipal de Política Urbana ou similar, 
segundo as Grandes Regiões – 2005/2008 

 

O Conselho Municipal tem como função garantir a participação dos cidadãos na gestão 

democrática das cidades, como “colaboradores, co-gestores, prestadores e fiscalizadores das 

atividades da administração pública na área” (IBGE, 2008). Em contrapartida, segundo o IBGE 

(2008), houve o aumento dos Conselhos, mas um decréscimo de 2,4% da representatividade 

cidadã.  

Diante dos dados apresentados, consideram-se que, se foram elaborados os Planos 

Diretores e existem os Conselhos Municipais na Região Norte, logo foram realizadas a leitura 

da cidade e a participação dos cidadãos como fiscalizadores, existe a contemplação e 

execução por parte do legislativo, as necessidades da cidade, como saneamento, educação, 

saúde, entre outros.  

Porém, de acordo com Costa e Brondízio (2008), 64,1% da população urbana da 

Amazônia vive em cidades com menos de 20 mil habitantes, sendo que Manaus e Belém 

concentram 60% da população urbana. Somente 5% dos municípios têm suas casas 

conectadas a sistemas de águas com precários sistemas de esgotos, e 63% das cidades têm 

menos de 30% das casas localizadas em ruas pavimentadas. O acesso a eletricidade é 
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improvisado e o emprego é ligado ao setor público ou informal, sendo que este último tem 68% 

de trabalhadores, pois as cidades oferecem pouca oportunidade de empregos formais. Estas 

características se dão em municípios como os que produzem o açaí, como Limoeiro do Ajurú, 

Ponta de Pedras, Igarapé-Miri, Oeiras do Pará, Muaná, São Sebastião da Boa Vista, Mocajuba, 

Barcarena, Cachoeira do Arari, e Inhagabi são responsáveis por 53% da produção brasileira e 

61% do estado do Pará. Contudo, as condições das cidades atendem as reais necessidades de 

suas populações? As cidades que realizaram seus Planos Diretores possibilitaram uma real 

participação? Estão expressos em seus Planos a dimensão sócio-espacial municipal? 

Estas e outras questões são levantadas neste trabalho, pois acredita-se que em um 

Plano Diretor Participativo, se for elaborado com transparência, seus artigos estão expressos 

reivindicações de suas populações.  Este é o caso do município de Ponta de Pedras –PA, que 

realizou a elaboração de um Plano Diretor Participativo em 2006, e para o qual pretende-se 

reconhecer a sua validade em ações participativas ou não.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

CAPÍTULO 4   

 

O MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS NO CONTEXTO DA AMAZÔNIA 

  
 A Região Norte do Brasil é constituída por 449 municípios, e, desse total, 288 municípios 

possuem até 20 mil habitantes. Esse valor representa, aproximadamente, 4% dos municípios. O 

município de Ponta de Pedras se encontra neste contexto, ou seja, pertence ao conjunto dos 

municípios considerados pequenos em termos demográficos. Localiza-se na Ilha de Marajó, na 

região estuária da Amazônia Legal, aproximadamente a 60 km da capital Belém – PA (Figura 

6). Foi fundado em 1737 com o nome de Vila de Mangabeira, e emancipado, a município em 

1877. Suas atividades econômicas inserem-se nos vários períodos econômicos pelos quais 

passou, historicamente, a Região Norte: exploração da borracha, uso de produtos florestais, 

extração do palmito, produção da mandioca, produção bovina, e a recente produção intensiva 

do açaí. Sua economia refletiu-se e influenciou na dinâmica da população local.  

 

Figura 6 – Localização do Município de Ponta de Pedras – Ilhade Marajó – PA. 
Fonte: Costa, et al. (2010?). 
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Sua História é o reflexo dos períodos de ocupação da Região Amazônica, desde o 

período colonial, no século XVII, com a exploração das drogas do sertão e fundação de Belém. 

Com o objetivo de localizar-se na História macro do país, propõe-se, neste capítulo, apresentar 

a História do Município de Ponta de Pedras em quatro fases: Início da Ocupação da Amazônia; 

Período da Borracha; Século XX e a Urbanização Diferenciada; e Século XXI e a Contradição 

do Global e o Local.  

 

4.1 Início da Ocupação da Amazônia 

 

 A Amazônia começou a ser ocupada no século XVII, com a fundação de Belém e o 

surgimento de aldeias missionárias que mais tarde seriam o embrião de sua rede urbana 

regional. Nesse período a cidade de Ponta de Pedras foi fundada em 1737, início do século 

XVIII, acompanhando a expansão portuguesa pelo território, em função de sua localização 

numa ilha fluvial, ponto de embarque/ desembarque importante. Com a fundação da Companhia 

Geral do Grão-Pará em 1755, a qual vendia para o mercado externo produtos tropicais, houve 

uma relativa prosperidade na região que não se intensificou devido ao desinteresse pelos 

produtos tropicais no mercado europeu.  

Este período permitiu a elevação, entre 1755 e 1760, de 46 aldeias missionárias à 

categoria de vila. Ponta de Pedras foi elevada, em 1877, a município devido à importância que 

se dava às vilas que eram mais próximas de Belém, a capital regional. Existe uma estagnação 

da vida urbana no final do século XVIII e início do século XIX, causada pela estagnação 

econômica. Entretanto,  percebe-se que existe uma rede de vilas na Região que prevalece em 

função dos fluxos de mercadorias.  

 

4.2 Período da Borracha  

 

No final do século XVIII, a Região é marcada pelo período da borracha,  a qual 

impulsionou a vida urbana com obras urbanas, o surgimento de vilas, e a expansão da 

ocupação territorial para além de Belém (VICENTINI, 2006, p. 123-124). Neste período também, 

afirma Castro (2008, p. 13) que se estabeleceu a urbanização da Amazônia como local de 

fluxos econômicos. Corrêa (1987, p. 48) afirma que há um revigoramento urbano depois da 

estagnação com a extinção da Companhia do Grão-Pará.  

O Município de Ponta de Pedras também foi atingido pelo auge e declínio da produção 

da borracha, produto extrativista que teve grande importância para a Região e para o país, o 
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qual, gerou crescimento urbano, devido à migração de nordestinos para a região, 

melhoramentos urbanos, ampliação do sistema de transporte, entre outros. Essas mudanças 

atingiram o município causando um aumento de sua população urbana. Com o declínio da 

borracha, o município passou por sucessivas economias, que não foram expressivas, como a 

bovina e exploração dos produtos florestais. O Município reproduz o que a Região Amazônica 

tornou-se na divisão territorial do trabalho: fornecedor destes produtos. Como solução, por parte 

da população e do Poder Público, em relação a estas inconstantes atividades econômicas, o 

Município de Ponta de Pedras vai marcar-se pela busca do emprego público e do crescimento 

das atividades informais (COSTA; BRONDÍZIO; MONTOIA, 2009).  

 

4.3 Século XX e a Urbanização Diferenciada 

 

Em 1920, o município de Ponta de Pedras possuía 6683 habitantes e sofreu o impacto 

da falência da atividade econômica da borracha. Essa economia foi substituída pela economia 

bovina e houve um crescimento da população, com acréscimo de 72% em 1940, e um 

predomínio da população rural (89%). Ao longo da década de 1970, houve uma flutuação da 

população entre 10 e 15 mil habitantes, com predominância rural. No começo da economia do 

açaí, durante meados de 1970, houve um crescimento urbano e uma crescente migração 

populacional de Belém.  

No período de 1990 cresceu o perímetro urbano de Ponta de Pedras, entretanto sua 

população era ainda predominantemente rural. O número de domicílios urbanos e rurais 

aumentou, respectivamente, 53% e 130%. Contrário à tendência regional, em Ponta de Pedras 

houve um crescimento da população rural, e, ao mesmo tempo, não houve desmatamento 

apesar da expansão de produção motivada pela dinâmica da economia regional do açaí, uma 

vez que o açaí passou a ser uma atividade agrícola, não uma atividade extrativista 

(BRONDÍZIO, 2008).  

Entre 1960 e 2007, ou seja, em 47 anos, Costa, Brondízio e Montoia (2009) observaram 

que a área urbana da cidade de Ponta de Pedras cresceu em 0,89 Km², representando um 

acréscimo de 248%, comparado com área urbana de 1960 (Figura 9). Isso corresponde a um 

crescimento de 9.367 habitantes na área urbana, de um total de 24.276, em 2007, observado 

pelo IBGE (2009). A expansão é particularmente significativa entre 1991 e 2000, quando a área 

urbana cresceu 79% e a população 47%. O modelo espacial de seu crescimento urbano, 

durante esta época, envolve o aumento do número de ruas para além da área urbana, em áreas 

de terra firme e seguindo os igarapés, apresentando um crescimento espraiado.  
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Sua forma e modo de vida urbana são peculiares, e a cidade funciona, oara famílias das 

áreas ribeirinhas da região, como uma extensão de suas residencias. O crescimento urbano é 

caracterizado por casas precárias erguidas sob hastes de madeira, as chamadas “palafitas”, por 

ruas não asfaltadas e rede de esgoto a céu aberto. A disponibilidade de água encanada e rede 

de esgoto variam de acordo com o estágio de ocupação. De acordo com Costa, Brondízio e 

Montoia (2009), o sistema de esgoto atinge 20% dos domicílios urbanos, e somente 6,7% tem 

serviço de saneamento; 74% têm sistema de água, 30% dos domicílios estão em ruas 

iluminadas e com energia elétrica e 5% delas são pavimentadas, como pode ser observado na 

figura 7 

 

 
Figura 7 – Rua com casas de palafitas na Avenida Siqueira Martins 
Fonte: autor (2009) 

 

Entre muitas das casas existentes na área urbana, ao longo da várzea, há açaizais 

como se fossem jardins. Nas áreas de várzea, o uso do solo urbano é marcado por construções 

mistas (de madeira e alvenaria) ao longo de estradas escurecidas pelo açaí disperso. A 

urbanização, de uma maneira geral, ocorreu espontaneamente, sendo observadas áreas de 

ocupação regular e áreas irregulares. Estas áreas ilegais recebem água encanada e energia 
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elétrica das agencias estatais, atraindo novos moradores e investidores, com uma infra-

estrutura precária (Figura 8). 

 

 
Figura 8 – Encanamento de água exposto na Avenida Siqueira Martins. 
Fonte: autor (2009) 
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Figura 9 –Representação do crescimento da área e população urbana da cidade de Ponta de Pedras, 
entre 1969 e 2007.  
Fonte: Costa, Brondízio e Montoia (2009) 
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4.4 Século XXI e a Contradição do Global e o Local 

 

No Município de Ponta de Pedras, se intensifica, neste século com a produção do açaí. 

Ponta de Pedras está entre os municípios que são os maiores produtores de açaí do país 

(COSTA; BRONDÍZIO, 2008). Desta maneira, atende uma demanda de exportação que 

ultrapassa as fronteiras do país ainda que faça parte de um mercado informal.  

Da riqueza do açaí à pobreza da população, existe um crescimento urbano  espraiado e 

a não regularização das ocupações urbanas que refletem-se no Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU), coletado pelo governo municipal, o qual representa somente 0,04% 

(aproximadamente 4 mil reais) da arrecadação anual municipal. De acordo com a informação da 

Prefeitura Municipal, essa situação é o resultado da ação do governo local que, devido a 

interesses eleitoreiros, ao que se sabe, nunca cobrou IPTU; a população, por sua vez, tem, em 

sua cultura, a negligência com o IPTU.  

A população da cidade de Ponta de Pedras exerce, predominantemente trabalhos 

informais (Tabela 10). Os que se encontram nos trabalhos formais, majoritariamente, estão no 

emprego público – que corresponde a 95% dos trabalhadores registrados (COSTA, 

BRONDÍZIO; MONTOIA, 2009). Esta situação foi constatada por Milton Santos, o qual afirmou 

que a manutenção da população, nestas áreas da Região Norte, deu-se pelos empregos 

públicos, haja vista que a instabilidade econômica tende a expulsar a população. 

  

Na Amazônia, [...] faltavam-lhe densidade econômica e densidade 
demográfica para permitir o surgimento de sólidos organismos urbanos 
locais fora dos pontos de nucleação mais importantes, representados pelas 
cidades onde estava sediado um poder político-administrativo associado a 
funções especulativas com certo relevo. Os empregos públicos e privados 
assim criados por essas atividades de relação, garantiam a essas 
aglomerações privilegiadas um fermento de vida, enquanto a inter-
dependência local de funções assim criadas assegura a tais cidades a 
continuidade de sua importância relativa junto as respectivas áreas de 
influência, ainda que sua população e seu movimento econômico estagnem 
ou baixem, tanto em termos absolutos (SANTOS, 1993, p. 59). 

 

  Com baixa arrecadação fiscal, o município depende de subsídios do Governo Federal. 

O emprego público é alvo de barganha política, para a criação de alianças e favorecimento, 

particularmente nos anos de eleição. A informalidade, e a agricultura são os trabalhos que 

geram renda, além da renda adicional derivada de trabalhos como comércio ambulante, venda 

nas ruas, artesanato e venda de pirataria de Cd’s, DVD’s e eletrônicos, e vendas diretas de 

produtos de catálogo como Avon, Hermes, Natura e outras companhias. O rendimento famíliar 
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é de aproximadamente R$2000, embora 55% da renda média familiar é de 1 salário mínimo e 

meio, o que  atesta a capacidade de improvisação para o acréscimo da renda de uma maneira 

impressionante. Assim, uma vez que as ações governamentais são ineficientes para gerar 

empregos formais, a tendência é o crescimento deste comércio informal (BRONDÍZIO, 2008).  

Apesar da precariedade de serviços oferecidos e de suas habitações, Ponta de Pedras 

continua a atrair indivíduos e famílias para a vida na cidade, principalmente, pela modernidade 

que o modo de vida urbano representa. As cidades ribeirinhas tradicionais, como Ponta de 

Pedras, apresentam um meio técnico-científico-informacional ainda de maneira tímida 

(TRINDADE JUNIOR; ROSÁRIO; COSTA, 2009), entretanto, atrai indivíduos para a vida na 

cidade, seja com a pouca infra-estrutura como energia elétrica, ou a comunicação pelos 

celulares e a internet, mas presentes e crescentes na vida cotidiana dos Pontapedrenses. 

 

Tabela 2 – Postos de trabalho no município de Ponta de Pedras, PA, segundo o setor de atividade 
econômica 

SETORES DO IBGE 1985 % 1990 % 1995 % 2000 % 2005 %

Extrativa mineral 0 0.0 0 0.0 174 77.0 0 0.0 0 0.0

Industria de transformacao 2 1.3 7 2.7 0 0.0 7 1.5 0 0.0

Servicos industr de utilidade publica 8 5.0 10 3.8 12 5.3 3 0.7 4 0.3

Comercio 1 0.6 1 0.4 0 0.0 6 1.3 11 0.8

Servicos 13 8.2 14 5.3 8 3.5 6 1.3 17 1.2

Administracao publica 135 84.9 231 87.8 0 0.0 415 91.4 1,343 95.5

Agropecuar, extr vegetal, caca e pesca 0 0.0 0 0.0 32 14.2 17 3.7 31 2.2

Total 159 100.0 263 100.0 226 100.0 454 100.0 1,406 100.0

Fonte: RAIS / MTE, Brasil.

SETORES DO IBGE 1985 % 1990 % 1995 % 2000 % 2005 %

Extrativa mineral 0 0.0 0 0.0 174 77.0 0 0.0 0 0.0

Industria de transformacao 2 1.3 7 2.7 0 0.0 7 1.5 0 0.0

Servicos industr de utilidade publica 8 5.0 10 3.8 12 5.3 3 0.7 4 0.3

Comercio 1 0.6 1 0.4 0 0.0 6 1.3 11 0.8

Servicos 13 8.2 14 5.3 8 3.5 6 1.3 17 1.2

Administracao publica 135 84.9 231 87.8 0 0.0 415 91.4 1,343 95.5

Agropecuar, extr vegetal, caca e pesca 0 0.0 0 0.0 32 14.2 17 3.7 31 2.2

Total 159 100.0 263 100.0 226 100.0 454 100.0 1,406 100.0

Fonte: RAIS / MTE, Brasil.  

 

4.4.1 A Paisagem Urbana: Multicores – entre a Floresta e a Vida na Cidade de Ponta de 

Pedras 

 

A cidade de Ponta de Pedras encontra-se a, aproximadamente, 60 km da capital. O 

acesso é por embarcações como a “voadeira” que parte de Belém, de um porto antigo (Figura 

10), o qual chega em Ponta de Pedras em uma hora e meia, ou com o barco que pode 

transportar até 300 pessoas e o percurso demora 3 horas (Figura 11). Há apenas duas barcas 

que atendem o município diariamente, as quais, devido as marés, não podem sair ou chegar à 
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noite na cidade. Sai da cidade às 6 horas da manhã e retorna às 16 horas (sai 13 horas de 

Belém). Não existe o serviço aos domingos.  

 
Figura 9 – Porto em condições precárias em Belém onde embarca para o Município de Ponta de 
Pedras e outros municípios da Ilha de Marajó e Macapá, localizado próximo ao Veropeso. No centro 
da imagem, um trabalhador carrega para a embarcação a bagagem de um passageiro.  
Fonte: autor (2009). 

 

 
Figura 10 – Embarcação usada para transporte de pessoas e mercadorias para os municípios da 
Ilha de Marajó.  
Fonte: autor (2009). 

 

Ao longo do caminho, entre Belém e Ponta de Pedras, é possível observar casas e 

igrejas ribeirinhas, todas de madeira, com um pequeno porto improvisado (Figura 12). Ainda é 
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possível observar crianças e adultos atravessando o rio Marajó-Açú com pequenos barcos que 

suportam de 5 a 10 pessoas. Estes pequenos barcos flutuam ao ritmo das ondas causadas por 

embarcações maiores. Quando se está próximo à cidade, existe uma ilhota com a placa “Bem-

vindo a Ponta de Pedras”. Logo em seguida, observa-se o trapiche/porto (Figura 13), as casas, 

comércios e o hotel à beira-rio, e a entrada para a cidade na área central.  

 

 
Figura 11 – Casas ribeirinhas ao longo do percurso.  
Fonte: autor (2009) 
 

 
              

Figura 12 – Trapiche. Entrada para Ponta de Pedras.  
Fonte: autor (2009) 
 

Quem entra na cidade observa que, apesar da infra-estrutura quase ausente, ela tem 

uma característica peculiar. Ao mesmo tempo, reflete carências que atingem muitos municípios 

brasileiros.  
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Na entrada da cidade, pelo rio, há uma praça com um palco de shows chamado “Casa 

Cabocla” (Figura 14) que, em períodos de férias, recebe bandas locais. A praça principal, em 

reforma (Figura 15), pode ser observada quando se está no trapiche desembarcando, mas 

também cercada em suas laterais por comércios, próxima à Igreja, um velho prédio histórico e 

um cartão postal da cidade (Figura 16). O lema do Município está pintado na frente da igreja: 

“Bem-vindos e vejam que as pedras que somos não estão de ponta mas ligadas entre si”. A 

praça em reforma é a única obra realizada pela atual gestão da prefeitura municipal e sem uma 

placa com os gastos ou o período que vai durar a reforma.  

 
Figura 13 – Palco de shows “Casa Cabocla” 
Fonte: autor (2009) 
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Figura 14 – Praça da cidade em reforma. Círculo vermelho destacando a Igreja Central.  
Fonte: autor (2009) 
 

 
Figura 15 – Igreja Central.  
Fonte: autor (2009) 

 

 

Nesta área central, observa-se a presença de pequenos estabelecimentos comerciais, 

como lanchonetes, lojas de armazéns, hotéis, bares, lan house, camelôs,   restaurantes, 

farmácias, e mercado de frutas e verduras, como também açougue com condições de higiene 

duvidosas (Figura 17). Esta é a área comercial da cidade, pois quando se adentra para as áreas 

mais periféricas, pode-se perceber que vai diminuindo o número de estabelecimentos 

comerciais de produtos alimentícios. Entretanto, é uma área central com a presença de casas, 

uma vez que se trata de uma cidade pequena e não existe um zoneamento específico, pois não 
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consta no Plano Diretor Participativo de Ponta de Pedras os mapas de zoneamento, é publicado 

apenas um mapa com o traçado das ruas da área urbana. 

  

 
Figura 16 – Comércio na localidade.  
Fonte: autor (2009) 
  

 

As ruas são calçadas, já deterioradas e em algumas partes com ausência de limpeza 

pública, e quase ausência de carros. Da mesma maneira, as casas estão deterioradas, sem 

reforma. Existe a presença de pedestres, bicicletas, e a presença de motos circulando pela área 

central, sem nenhuma sinalização. ,  

Percebe-se, ainda, poucas casas em reforma, e, no meio da área central, casas de 

madeira em condições precárias ao lado de casas de alvenaria. Em seus quintais pode-se 

observar açaizais, o que demonstra a importância da base alimentar da população (Figura 18). 
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Figura 17 – Casas com açaizais nos seus quintais.  
Fonte: autor (2009) 

 
Mais adiante, uma área verde aponta a área da diocese (Figura 19A) e nas 

proximidades, casas em estilo arquitetônico, mas sem manutenção (Figura 19B). São 

propriedades particulares. Ainda existem árvores sem respeitar limites de calçadas, e não dá 

para saber se estão na rua ou na calçada.  

 

 
19B 19A 

Figura 18A e B - Propriedade da diocese e casa com estilo colonial.  
Fonte: autor (2009) 
 

 Há um prédio antigo de uma escola que agora funciona como departamentos das 

secretarias da prefeitura, o Centro Cultural Bertino Boulhosa. Boulhosa, Tavares e Malato são 

famílias tradicionais da cidade que nominam escolas e instituições.  A presença de várias 



78 

instituições marca a cidade: associações de deficientes físicos, Instituto Pestalozi, escola de 

música com apoio do Programa Criança Esperança, entre outros (Figura 20).  

 

 
Figura 19 – Instituições na cidade.  
Fonte: autor (2009) 

  

Avenidas sem asfalto com buracos cobertos pela água da chuva são comuns na cidade. 

Ao mesmo tempo, com pouca infra-estrutura, a cidade tem a aparência de novidade, e a 

impressão da população aceitar esta condição física. No meio dessa paisagem deteriorada, 

comércios novos, lan houses, e construções de prédios comerciais, demonstram a 

receptividade ao novo pela Região Amazônica (Figura 21).  
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Figura 20 – Lan house, ruas alagadas, avenida principal Siqueira Martins.  
Fonte: autor (2009) 

  

A rua com a melhor situação da cidade em relação a infra-estrutura, é a avenida 30 de 

Abril onde fica o Correio, a garagem do único ônibus que circula na cidade (Mangabeira), e a 

casa do Promotor Público onde as casas e o calçamento dessa rua são bem conservadas, 

comparativamente com os outros locais (Figura 22).  
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Figura 21 – Paisagem da Avenida 30 de Abril.  
Fonte: autor (2009) 

 
No final de cada rua e avenida, que estão em áreas de terra firme, inicia-se a área de 

igarapés (Figura 23), com casas de palafitas, com o encanamento da água exposto, presença 

de matos, e muitas árvores nos quintais das casas. Nesses locais, as ruas são pontes de 

madeira que conectam a entrada das casas. Algumas casas têm telhados de zinco e outras de 

sapê. No local, há ausência de saneamento básico, com apenas o encanamento da água em 

péssimas condições. Em algumas casas, as pessoas lavam suas roupas nas áreas de igarapés. 

Constatou-se, na localidade, postes-padrão para energia elétrica do Programa Luz Para Todos 

datado do ano de 2006.  
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Figur
a 22 – Casas de palafitas em áreas de igarapés.  
Fonte: autor (2009) 
 
 Outras características observadas são elencadas: o lazer da cidade resume-se a 

passeios na praça central e à praia de Mangabeira, com suas águas rasas e quentes do calor 

equatorial, considerada atração turística e muito visitada nos finais de semana; há presença de 

táxis e mototáxis na cidade (apesar do calor e das chuvas freqüentes); o mercadão, sem 

higiene, vende frutas e especiarias; os açougues sem refrigeradores vendem as peças de carne 

que ficam penduradas ao ar livre; as lanchonetes vendem sucos e sorvetes de frutas regionais; 

há escolas de ensino fundamental de 1ª a 4ª série (muitas pequenas, de madeira, sem área de 

lazer ou pátio para as crianças ficarem na hora do intervalo, com salas lotadas com 40-50 

alunos sem merenda). Ressalta-se a novidade da internet via rádio e tecnologia 2g (há um ano 

ou um ano e meio na cidade), a chegada dos celulares há 6 meses, lojas de celulares; e 

aproximadamente 4 lan houses (Figura 24).   
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Figura 23 – Comércio, mototáxis, Instituição Pestalozi e escolas de ensino fundamental.  
Fonte: autor (2009) 

 

A religiosidade é marcante na cidade, não apenas pelo catolicismo, mas pela presença 

de igrejas evangélicas, como as igrejas Assembléia de Deus (34 congregações no município) e 

a Igreja do Evangelho Quadrangular (Figura 25).  

 
Figura 24 – igrejas evangélicas em Ponta de Pedras.  
Fonte: autor (2009) 

 



83 

 A receptividade da população é positiva. Apesar das dificuldades, demonstra afetividade 

pela cidade, seja porque é “filho da terra”, seja porque é acostumado a viver no local. Ainda que 

demonstre algum grau de insatisfação com a ausência de alguns serviços, é uma população 

aberta ao novo. A população é, em sua maioria, nativa do município.  

 Em sua cultura, o açaí é a base da alimentação. O artesanato com argila do Marajó 

inspira os artesãos. Festas do Boi, festas de aparelhagens de som são as atrações do povo, e 

ao andar pelas ruas, escutar músicas em alto som nas casas é comum na cidade (Figura 26).  

 

 
Figura 25 – Praia de Mangabeira, Festa do Boi, tecnobrega e paneros de açaí. 
Fonte: autor (2009) 

 

 E por fim, o clima, a natureza, é um fator importante. As marés influenciam o movimento 

das pessoas na saída ou chegada da cidade, como no transporte de mercadorias para a feira, e 

o clima condiciona os horários. No calor equatorial do meio dia às quinze horas, os comércios 

fecham para a sesta, e abrem novamente no final da tarde. Desta maneira, a cidade segue o 

ritmo diferenciado de outras regiões do Brasil, seguido por hábitos populares diferentes, 

acompanhado pela Natureza, no qual tem um papel não apenas geográfico, nem tampouco um 

empecilho, mas um acréscimo ao estilo de vida amazônico, rodeado pela Floresta, mas urbano.  
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 O município de Ponta de Pedras é o local das virtualidades e das possibilidades, ou 

seja, neste momento, ao invés de observar a Amazônia como um local de carências, pode-se 

observar como uma nova possibilidade de planejamento, de estilo de vida urbano, ainda que a 

influência global permita enxergar apenas os mesmos modelos de desenvolvimento (OLIVEIRA; 

SCHOR 2008, p. 24). Assim, o Brasil permanece entre o global e a identidade do local em toda 

a sua pluralidade e belezas naturais (Figura 27). 

 

 
Figura 26: Por-do-Sol de Ponta de Pedras  
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CAPÍTULO 5 

O ESPAÇO SEM CIDADÃOS E A DEMOCRACIA COMO UM DISFARCE 

 

Na maioria dos países ocidentais, os níveis de confiança nos políticos caíram nos 
últimos anos. Menos pessoas comparecem para votar do que anteriormente, em 
particular nos EUA. Um número cada vez maior de pessoas declara não ter 
interesse em política parlamentar, especialmente entre as gerações mais jovens. Por 
que os cidadãos de países democráticos estão ficando visivelmente desiludidos 
com o governo democrático, ao mesmo tempo em que este se espalha por todo o 
resto do mundo? (GIDDENS, 2006; p. 81).  

 

O Brasil é considerado um país democrático, com direitos inalienáveis estabelecidos na 

Constituição de 1988. O fim da Ditadura Militar trouxe esperança à luta por um país mais justo, 

no qual todo cidadão usufruiria de direitos conquistados com tanta dificuldade. Entretanto, sabe-

se que há um desinteresse por parte da população relacionado à Política, especificamente em 

relação ao ato de eleger uma pessoa para representá-lo. Sabe-se, também, que, paralelamente 

a este desinteresse, surge o interesse por questões políticas de caráter universal, como as 

Questões Ambientais, Direitos Humanos, entre outros (GIDDENS, 2006). Apesar das questões 

relacionadas à cidade permitirem maior proximidade com os representantes políticos e a luta 

por um espaço socialmente mais justo, ainda há um longo caminho a percorrer, seja porque a 

cidade é fragmentada e a população não percebe que é de seu interesse o que ocorre em toda 

a sua extensão, seja porque é propício aos agentes produtores deste espaço que todos 

pensem desta maneira. Assim, o que ocorre em nossas cidades é a apropriação individual do 

que é público, tornando-o privado. O indivíduo, estabelecido com seu ethos no local onde habita 

fica cada vez mais alheio ao seu entorno. O entorno, por sua vez, é cada vez mais indiferente à 

realidade da maioria da população com o aval do Poder Público. 

A participação popular na gestão democrática das Cidades, conforme o Estatuto da 

Cidade (Lei 10.257/2001), em seu Art. 43, deve garantir, então, o pleno exercício da cidadania. 

Na elaboração dos Planos Diretores, deve-se garantir a participação da população em 

audiências e reuniões locais no que tange às necessidades da cidade. Acredita-se que este ato 

garante o exercício da democracia representativa associada à democracia direta, uma vez que, 

o próprio Ministério das Cidades oferece às prefeituras municipais sugestões e instrumentos 

para isso acontecer, conforme apresentado neste trabalho, no Capítulo 3.  

 Constata-se, todavia, a distância entre a Lei e a sua execução, entre o resultado de um 

produto democrático e a sua elaboração. No ano de 2006, foi realizada a elaboração do Plano 

Diretor Participativo do Município de Ponta de Pedras, aprovado pela Câmara, sancionado 
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como a Lei Nº 463/2006. O Documento denominado participativo, registrado em Ata apresenta 

elementos contrários ao que foi constatado na pesquisa deste trabalho.  

Em outubro de 2009, foi realizado um survey na cidade de Ponta de Pedras (certificado 

no Comitê de Ética em Pesquisa – CEP da UNIVAP sob o número H120/CEP/2009), em que foi 

levantado o conhecimento da população urbana sobre a elaboração do Plano Diretor (uma vez 

que o mesmo foi documentado participativo), e de outro instrumento de caráter participativo 

estabelecido no Documento: o COMCID – Conselho Municipal da Cidade, e compara as ações 

a serem elaboradas estabelecidas no Plano com o que existe na realidade e com a os desejos 

da população. Se de fato houve uma participação popular na elaboração deste Plano, a 

vontade da população estará expressa em seus artigos.  

O formulário elaborado (apêndice A) procurou estabelecer um diálogo com o 

entrevistado, sem chegar à pergunta chave (Você já ouviu falar em Plano Diretor Participativo 

do Município de Ponta de Pedras?), com o objetivo de fazê-lo lembrar de situações ocorridas na 

cidade (como as reuniões regionais, como o próprio Plano), para que ele falasse do assunto, se 

possível, antes da pergunta-chave.  

Os resultados obtidos apresentam-se conforme os objetivos específicos deste trabalho, 

como se segue: Na elaboração do Plano Diretor Participativo de Ponta de Pedras houve 

participação? Como ela ocorreu na realidade? Qual o envolvimento da população da área 

urbana? 

Seguida a estas respostas, procura-se, portanto:  

 

 Conhecer o perfil do morador urbano; 

 Comparar os anseios da população com o Plano Diretor Participativo; 

 Estabelecer uma crítica sobre o planejamento participativo e o Plano Diretor Participativo 

estabelecido pelo Ministério das Cidades e a elaboração ocorrida na Região Amazônica às 

pressas.  

Estes e outros aspectos importantes para compreender a participação popular são 

abordados na cidade de Ponta de Pedras nesse capítulo. 

 

5.1 Perfil do Morador 

 

“Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, 
consumidor, cidadão depende de sua localização no território. Seu valor vai 
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mudando, incessantemente, para melhor ou para pior, em função das 
diferenças de acessibilidade (tempo, freqüência, preço), independentes de sua 
própria condição. Pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma formação, 
até mesmo o mesmo salário têm valor diferente segundo o lugar em que vivem: 
as oportunidades não são a mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais, ou 
menos, cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se 
está. Enquanto um lugar vem a ser condição de sua pobreza, um outro lugar 
poderia, no mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e 
serviços que lhe são teoricamente devidos, mas que, de fato, lhe faltam.” 
(SANTOS, 2000, p. 81). 

 

O morador de Ponta de Pedras é receptivo, carismático e esperançoso. Uma população 

predominantemente jovem, segundo dados do IBGE, correspondente ao ano de 2001 (gráfico 

6), a qual, dentro de suas limitações, procura alternativas para sobreviver, é receptivo ao novo e 

tem um quadro escolar diferente da média geral da Região Norte (Tabela 3). Este morador 

percebe o seu entorno, busca sua cidadania e não perde a esperança diante das dificuldades. 

Aponta as necessidades, contudo, valoriza a cidade em que mora porque é “filho da terra”.  

O pontapedrense recebeu muito bem a chegada dos celulares e da internet na cidade, 

há aproximadamente um ano e meio. A população jovem mais receptiva ao novo, é mais 

presente nas quatro lan houses da cidade.  
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Gráfico 6 – População por classes de idade em % ( IBGE, 2004) 

 

Tabela 3 - Escolaridade Média Região Norte nos anos de 2000 a 2005 

Escolaridade Média geral nos anos de 2000 a 
2005 

Estados 2001 2002 2003 2004 2005 
NORTE  6,05 6,18 6,34 5,9 6,44 

Acre  5,92 6,23 6,04 5,46 5,97 

Amapá  7,33 6,64 6,79 6,79 7,68 

Amazonas  6,45 6,63 6,88 6,49 7,12 

Pará  5,81 5,97 6,04 5,56 6,11 

Rondônia  5,81 6,1 6,24 5,95 6,19 

Roraima  5,82 6,16 6,75 6,55 7,02 

Tocantins  5,21 5,4 5,73 5,82 6,31 

Fonte: SEAE, 2009 
 

A população da cidade de Ponta de Pedras apresenta um nível educacional acima da 

média da Região Norte (Tabela 4). 29% dos entrevistados possuem o ensino médio e 12% 

ainda não o concluíram, característica que se diferencia da população da Região Norte que 

possui 6,55 anos de estudo, e do estado do Pará, com 6,31 anos estudados. Na cidade de 
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Ponta de Pedras existe apenas uma escola de Ensino Médio, e percebeu-se que os moradores 

apresentam interesse em continuar seus estudos após a conclusão do Ensino Médio, mas 

precisam ir para a capital Belém. Duas faculdades de ensino superior a distância se instalaram 

na cidade com o curso de Pedagogia que, segundo alguns entrevistados, a mensalidade é de 

aproximadamente duzentos reais, valor que ainda cria dificuldades para o acesso da população 

devido a sua renda (Tabela 5). 

 

Tabela 4 – Escolaridade dos entrevistados 

Escolaridade 
 

% dos 
entrevistados
 

Analfabeto 3

Ensino Fundamental Completo 9

Ensino Fundamental Incompleto 28,5

Ensino Médio Completo 29

Ensino Médio Incompleto 12

Técnico Completo 1

Superior Completo 2,5

Superior Incompleto 1

Não respondeu 14
 

 

Tabela 5 – Renda da população segundo os entrevistados 

 

Renda em salário 
 

% dos 
entrevistados

 

Sem rendimento 2

Não respondeu 4,5

Até 1/2 7,5

Até 1 32,5

Entre 1 e 2 29,5

Entre 2 e 3 1

Entre 3 e 4 17

Entre 5 e 6 3

Mais de 6 2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maioria dos entrevistados (70,5%) declararam receber, em média, até dois salários 

mínimos (930 reais), mas as principais fontes de renda dos entrevistados relacionam-se às 

atividades informais, entre as quais: produção e venda de açaí, empregadas domésticas, 

vigilantes, vendedor de produtos Avon e Natura, construção civil, marcenaria, no comércio da 
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localidade (sem vínculo empregatício), pescadores aposentados, entre outros. Dos 

entrevistados, 21% são funcionários públicos e 10% vivem de aposentadoria. A população faz 

da informalidade o caminho alternativo diante da ausência de empregos formais, e o Programa 

Bolsa Família do Governo Federal, tem sido, para muitos dos atendidos com o Programa, a 

única renda fixa, o que permite, para esta população, obter crédito no comércio local e 

aquisição de bens, tais como celulares e motocicletas. Em 2009 eram 2352 pessoas atendidas 

no município com o programa, mas existem 4344 pessoas cadastradas, segundo a Secretaria 

de Assistência Social do Município de Ponta de Pedras (2009). 

Outro dado que chama atenção é a característica da população no que diz respeito a 

sua naturalidade. A população é, em sua maioria, natural da cidade de Ponta de Pedras (65%), 

23% moram a mais de dez anos na cidade e 12% vivem a menos de dez anos na cidade 

(Tabela 6). Segundo Costa et al (2010?), esta é uma situação típica das cidades da Região 

Norte e do estado do Pará, em que, respectivamente, 11 e 10% da população urbana nasceram 

em outro município.  

 

Tabela 6 – Período em que o entrevistado reside na cidade 

Período 
 

% dos 
entrevistados

Sempre 65

Até 1 ano 2,5

Mais de 2 anos 3

Mais de 5 anos 6,5

Mais de 10 anos 6,5

Mais de 15 anos  13,5

Mais de 20 anos 3
  

 

A população entrevistada que migrou para a cidade de Ponta de Pedras, ou seja, 35% 

dos entrevistados (Figura 28), 16% são da Ilha do Marajó e 45% da Região Metropolitana de 

Belém. Uma das razões pela qual a maioria da população optou por viver em Ponta de Pedras, 

segundo os entrevistados, deve-se ao fato de a cidade ser considerada “mais calma”, “um lugar 

tranqüilo para se viver”. 
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Figura 27 – Croqui representativo do local de origem dos entrevistados 
Fonte: Costa et al (2010?)  
 

Para este morador foi perguntado “se estava satisfeito em morar na cidade”, e 91,5% 

responderam “sim”, 6% responderam “não” e 2,5% declararam não ter certeza, ou seja, o grau 

de satisfação do morador, apesar das dificuldades de infra-estrutura, saneamento, entre outros, 

é majoritário. Apesar de ser uma cidade pequena, é “melhor para se viver”.  

Outro dado significativo é sobre o deslocamento populacional dentro do próprio 

município: 34% dos entrevistados residiram na área rural do município. Foi perguntado qual a 

relação que ele tem com a sua família da área rural: do total dos entrevistados, 69% possuem 

parentes na areal rural, em comunidades como Antonio Vieira, Fortaleza e Marajó-Açú  (60% 

dos entrevistados). 41% dos entrevistados fornecem apoio aos seus familiares na área rural. 

Perguntou-se aos entrevistados o “tipo de apoio” e a “freqüência” (Gráficos 7 e 8). Os apoios 

mais freqüentes estão entre enviar recursos e pousada para consultas médicas na cidade ou 

em Belém. Entre os recursos estão: cesta básica, remédios e roupas.  
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Gráfico 7 – Que tipo de apoio oferece aos parentes da área rural? 
Fonte: Costa et al (2010?)  
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Gráfico 8 – Qual a frequência desse apoio? 
Fonte: Costa et al (2010?)  

 

Apesar de ser uma cidade pequena, tem uma população com uma taxa de natalidade 

alta. Chegam a nascer 2,3 pessoas por dia e em média 30 pessoas por mês (informação 

obtida em entrevista com o Coordenador do Hospital Municipal e a Enfermeira-padrão), com 
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um número considerável de adolescentes segundo dados da Secretaria da Saúde (2009). 

Assim é a população da cidade Ponta de Pedras: uma população receptiva, que se 

encanta pelo modo de vida urbano, com a chegada da internet e dos celulares, com morar 

na cidade e em terra-firme, com nascer na área urbana, ou migrar para lá.  

Um de seus poetas retrata a graça de morar na cidade: 

 

Eu, com meus nove anos, certa vez li na minha certidão de nascimento: 
“nascido a 17 de julho... na cidade de Santana do Arari. Foi um orgulho essa 
descoberta; passei a ser menino da cidade e não de vila, de comunidade. Era 
diferente então dos meninos do Tartarugueiro, do Crairu, de Santa Maria, de 
Porto Santo, porque eu nasci numa cidade, e eles pertenciam a suas 
comunidades. Comunidade de Santana do Arari (FURTADO, 2007, p. 39). 

 

Entretanto, ele veio a descobrir que o homem do cartório errou, ele não nasceu numa 

cidade, mas em uma comunidade de Ponta de Pedras, chamada Santana do Arari. Muitos 

já reclamavam dos erros que o “homem do cartório” cometia até ao errar como se escrevia 

os nomes das pessoas que registrava. Conformado com esta novidade, o poeta então 

confessa: 

 

Depois, fui mesmo aceitando o fato. Santana é só uma vila, uma comunidade 
do município de Ponta de Pedras. Aliviava-me por não ter debochado dos 
meninos do Tartarugueiro (FURTADO, 2007, p. 40). 

 

Aliviado o poeta ficou. Mas o deslumbre de morar na cidade, de superar suas 

dificuldades socioeconômicas, de estudar, de viver, participar, ainda continuam nos anseios 

dos pontapedrenses. 

 

5.2 Participação Popular: A negação do fato. 

 

Ser “cidadão de um país”, sobretudo quando o território é extenso e a 
sociedade muito desigual, pode constituir, apenas, uma perspectiva de 
cidadania integral, a ser alcançada nas escalas subnacionais, a começar pelo 
nível local.  Esse é o caso brasileiro, em que a realização da cidadania reclama, 
nas condições atuais, uma revalorização dos lugares e uma adequação ao seu 
estatuto político (SANTOS, 2006, p. 113).  
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O discurso da globalização ilude quando nos torna condicionados a pensar fora do 

nosso lugar de vivência, e nos afasta do que está próximo. Isso é resultado de duas coisas: ao 

mesmo tempo em que o mercado global exige a democracia, e este sistema cresce nos países 

devido ao liberalismo econômico, a população fica cada vez mais afastada deste processo. E se 

não há um cidadão global, pois é uma promessa distante (SANTOS, 2006, p. 113), a 

revalorização do indivíduo torna-se o discurso esperado, pois são ações locais que completam 

o que é global. A participação popular, na elaboração dos Planos Diretores Municipais, tem 

importância quando se deseja um instrumento, um “estatuto” que reclama a cidadania e a 

participação política. Isso foi implementado pelo Governo Federal, contudo foi um resultado de 

ações iniciadas pela própria população organizada, uma vez que, por exemplo, a ação 

antecedeu a normatização, como o caso do Orçamento Participativo, em Porto Alegre. 

O Plano Diretor Participativo de Ponta de Pedras, sancionado pela Lei nº 463/2006, tem 

93 artigos decorrentes de ações físico-territoriais, políticas urbanas, ambientais, sociais, 

caracterização do uso e ocupação do solo (Macrozoneamento) e os instrumentos de 

planejamento urbano. Do artigo nº 79 até o artigo nº 87 estão explanadas as ações do 

planejamento urbano e os instrumentos de gestão democrática. 

No Capítulo IV, que dispõe sobre os instrumentos de gestão democrática, em seu artigo 

79, se afirma que a gestão democrática do território municipal dar-se-á mediante os debates, 

audiências e consultas públicas, além de conferências e conselhos. A gestão democrática se 

dará apenas por ações formalizadas, o que restringe sua ação e popularização. A oportunidade 

dada à população, segundo este documento, é por meio de um Conselho Municipal da Cidade 

– COMCID, no qual a sociedade organizada poderá atuar.  

No processo de elaboração do Plano Diretor as ações a serem seguidas pelo Poder 

Público e a chamada sociedade civil organizada e não organizada deve atingir o maior número 

possível de pessoas em todo o espaço municipal. Considerando estes e outros aspectos, o 

questionário aplicado aos moradores da cidade de Ponta de Pedras, conforme explanado na 

metodologia, objetivou também pesquisar como ocorreu o processo de elaboração do Plano 

Diretor Municipal, o envolvimento da população nesse processo, entre outras questões 

relacionadas à elaboração do Plano. Foi perguntado se os moradores haviam ouvido falar em 

Plano Diretor Participativo (Tabela 7): 

 
Tabela 7 – Porcentagem dos entrevistados que ouviram falar no Plano 
Diretor Participativo do Município de Ponta de Pedras. 

 Sim 32%

Não 68% 
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Não há, por parte da maioria da população, conhecimento do Documento. Entretanto, se 

é um Plano aprovado com caráter popular, esta deveria ser uma ação antes de sua redação 

final. Na área urbana, apenas 32% da população afirma alguma informação sobre o Plano. Dos 

entrevistados que disseram sim, procurou-se verificar o perfil dessa população que ouviu falar. 

Percebeu-se que a maioria é funcionário público (37,5%), sendo que eles foram convocados a 

participar das reuniões. Mesmo assim, alguns apenas ouviram falar do Plano, mas nem 

participaram efetivamente, ouviu em seu local de trabalho, mas nem se inteirou (Tabela 8). Em 

sua maioria 50% possui Ensino Médio Completo (Tabela 9). 

 

Tabela 8 – Profissão dos entrevistados que responderam Sim 

PROFISSÃO % 

Funcionário público 37,5%

Comércio 29,7%

Outros 29,7%

Desempregado 3,1%
 

Tabela 9 – Escolaridade dos entrevistados que responderam Sim 

ESCOLARIDADE % 

Ensino Fundamental Completo 6,3%

Ensino Fundamental Incompleto 21,8%

Ensino Médio Completo 50%

Ensino Médio Incompleto 4,7%

Ensino Técnico 3,1%

Ensino Superior Completo 3,1%

Ensino Superior Incompleto 1,6%

PRÓ-JOVEM 3,1%

Não respondeu 6,3%
 

O Plano Diretor, o qual dever ter caráter participativo, estabeleceu um órgão de 

participação popular, o COMCID – Conselho Municipal da Cidade, um conselho de política 

pública estabelecido no Plano Diretor em seu Art. 83, 85 e 86, com as seguintes funções: 

 Fiscalizar as leis urbanas, inclusive o Plano Diretor; 

 Indicar as prioridades das ações que foram estabelecidas no Plano Diretor; 

 Propor estudos e alterações nas Leis; 

 Opinar sobre os casos omissos; 
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 Encaminhar propostas para o orçamento participativo. 

Os participantes do COMCID seriam compostos por membros da sociedade civil 

organizada, por Conselhos já existentes na cidade (como Conselho Tutelar, Conselho Municipal 

de Saúde, entre outros) e membros do Poder Público, dos órgãos Executivo e Legislativo, todos 

nomeados pelo prefeito.  

Aos entrevistados que responderam conhecer o Plano Diretor, perguntou-se a respeito 

do COMCID (Tabela 10) e a mesma pergunta foi dirigida a todos os entrevistados (Tabela 11). 

O que se percebe é a ausência deste órgão, e a ausência sobre o conhecimento do COMCID 

para aqueles que afirmaram conhecer o Plano Diretor. Ou seja, será que a população que 

afirma conhecer o Plano Diretor teve acesso a este Documento? Ou melhor: participou do 

processo de elaboração? Os que participaram, acompanharam todo o processo, até a Câmara, 

em sua aprovação final? A cada resultado apresentado, outras questões surgem. 

 

Tabela 10 – Para os que disseram “Sim” – Você tem conhecimento de 
que se trata o COMCID – Conselho Municipal da Cidade? 

 
RESPOSTAS % 

Sim, tenho conhecimento do que se trata  9,40% 

Sim, ouvi apenas falar  23,46% 

Não, não tenho conhecimento do que se trata  67,18% 

 

 

 
 
 
 

Tabela 11 – Para todos os entrevistados – Você tem conhecimento de que se 
trata o COMCID – Conselho Municipal da Cidade? 

 
ENTREVISTADOS % 

Sim, tenho conhecimento do que se trata  3,5% 

Sim, ouvi apenas falar  12% 

Não, não tenho conhecimento do que se trata  84% 

Não respondeu 0,5% 

 

 

 

 
 

 

Nos dois casos apresentados acima, a respeito do COMCID, a maior parte “não tem 

conhecimento do que se trata”. Quando se observa que na elaboração do Plano Diretor a 

gestão municipal alcançou 32% dos entrevistados (Tabela 7), como eles não têm conhecimento 

dos artigos do produto final? Em 2006 foi aprovado o Plano, e em três anos como foi a atuação 

do COMCID? 
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Quando o município está em fase de elaboração do Plano, este deve ser divulgado para 

toda a população obter conhecimento, e este anúncio deve chegar por meio de todas as 

instituições e organizações da cidade, como igrejas, sociedades de amigos do bairro, escolas, 

entre outros. Na tabela 12 pode-se, observar como a população que afirmou ouvir falar do 

Plano Diretor chegou a este conhecimento de que maneira? 

 

Tabela 12 – Onde ouviu falar sobre o Plano Diretor? 

MEIO DE INFORMAÇÃO % MEIO DE INFORMAÇÃO % 

Outro lugar 42,19% TV 3,13% 

Rádio 26,56% Não sabe responder 3,13% 

Reunião com a prefeitura 9,38% Câmara Municipal 1,56% 

Escola 6,25% Igreja 1,56% 

Centro comunitário 4,69% Não respondeu 1,56% 
 

A aparência esconde a essência. Nas alternativas acima, a Rádio apareceu como um 

elemento importante na divulgação do Plano Diretor, pois 26,56% dos entrevistados afirmaram 

ouvir sobre o Plano Diretor por este órgão. Entretanto, a maioria dos entrevistados, ou seja, 

42,19% ouviram informalmente, seja no trabalho, na rua, ou por conversar com alguém e este 

assunto ser comentando superficialmente. Isso atesta o fato que, apesar de 32% saber do 

Plano Diretor, poucos, ou um número irrisório acompanhou de fato o processo. Foi apenas um 

comentário na cidade, sem uma significação maior. Aos 32% dos entrevistados que afirmaram 

conhecer o Plano perguntou-se se havia participado de alguma reunião ou audiência pública 

sobre o Plano Diretor Participativo (Tabela 13). 

Tabela 13 – Você participou de alguma reunião ou 
audiência pública sobre o Plano Diretor Participativo? 

 
PARTICIPAÇÃO % 

Sim  20,3%

Não  78,1%

Nunca aconteceu  1,6%

 

 

 

 
 

Apenas 20,3% afirmaram participar de alguma reunião realizada pela gestão municipal, 

ou seja, poucas pessoas participaram do processo de elaboração do Plano Diretor. Não se 

pode esquecer que apesar de 32% ser um número considerável, visto que a população não tem 

a cultura de participação política, deste total, somente 20,3% estiveram em alguma espécie de 

atividade denominada pública, envolvendo o planejamento participativo na elaboração do Plano 

Diretor. Considerando todo o processo, os resultados são piores, pois esta margem de 20,3% 
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que afirmaram participar de alguma reunião ou audiência pública sobre o Plano Diretor, não 

estiveram presente nas reuniões regionais e depois em audiências públicas, mas em apenas 

uma parte deste processo decisório (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Se participou, foi em que momento? 

PARTICIPAÇÕES % 

Na audiência pública apenas 30,7%

Nas reuniões regionais apenas 30,7%

Em ambos ajuntamentos 38,5%
 

 

O município possuía, em 2007, 2483 domicílios urbanos. Esta pesquisa atingiu  8% dos 

domicílios urbanos. Um processo democrático na elaboração do Plano Diretor deveria ser muito 

mais eficiente numa cidade pequena, principalmente na área urbana, pois há proximidade 

espacial. Destarte, a participação popular na elaboração do Plano Diretor do Município de Ponta 

de Pedras é apenas uma frase no texto do Documento.  

Villaça (2003) afirma que o Brasil está estampado em suas cidades. Pode-se inferir que, 

uma vez que o país é democrático, isso deveria ter reflexo na política da cidade. Apesar das 

conquistas em muitas cidades brasileiras, o Plano Diretor apresenta uma importância muito 

mais no processo (que seria um ato democrático, uma vez que seria popular) do que o 

Documento em si, todavia, não é este o caso da cidade de Ponta de Pedras. Conseguinte, 

parte-se para o próximo objetivo deste trabalho, que procurou compreender como ocorreu na 

realidade. 

 

5.3 Como Ocorreu a Participação Popular? Qual o envolvimento da população? – Abrindo 

as Páginas do Livro 

 

As burocracias – estilo brasileiro – nos tratam como se fôssemos objetos... 
(SANTOS, 2000, p. 19). 

 

 Como o processo de elaboração do Plano Diretor de Ponta de Pedras ocorreu? A 

primeira parte foi apresentada: foi irrisória a participação popular, ou não houve esta 

participação.  Entretanto, esta pesquisa procurou conhecer o processo de elaboração do Plano. 

Para este fim, pessoas vinculadas do Poder Público e que estiveram envolvidas foram 

entrevistadas, como secretários, funcionários e o prefeito atual; as Atas das Audiências 

Públicas e o Plano Diretor Participativo foram analisados com este fim. 
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5.3.1 As Atas das Audiências: registros sem atestados  

  

De acordo com o Poder Público Municipal, foram realizadas audiências públicas em 

todas as comunidade urbanas e rurais do município de Ponta de Pedras, em cada uma foi 

registrada com Ata. Para essa análise, foram utilizadas as Atas das audiências públicas 

realizadas na cidade, pois este é o foco da pesquisa. 

As Atas registraram a leitura da cidade, atendendo à formalidade do processo. Descreve 

a apresentação do Núcleo Gestor e a sua composição. Logo em seguida, descreve a 

apresentação formal do que é o Plano Diretor Participativo às pessoas presentes na audiência, 

e a apresentação do mapa urbano, sendo que para cada bairro ou localidade, onde ocorreu a 

audiência, os componentes do Núcleo Gestor apresentaram à população o que é o bairro e 

suas necessidades. Os presentes, por sua vez, fizeram algumas correções. De uma maneira 

geral, as correções foram somente uma rua ou travessa que não foi mostrada no mapa ou um 

equipamento urbano, como telefone público não mapeado. De acordo com a Ata, percebe-se 

que as necessidades expressas pela população sempre estiveram ligadas à ausência de 

energia elétrica ou abastecimento de água em alguma localidade, e/ou, por exemplo, que tenha 

atendido parcialmente a área. Não existiu, na área urbana, expressa na Ata, outra necessidade 

ou realidade expressa da localidade (Quadro 4).  

 

Quadro 4 - Síntese das Atas da área urbana 

Atas/Local Nº dos 
presentes 

Postura do Poder Público Colocações da população 

Bairro do 
Carnapijó 38

Apresentou os objetivos do PDM que traría 
melhorias para o bairro e que foi a chance 
da população de opinar. As melhorias fora 
analisadas, discutidas e avaliadas para virar 
Lei. Não se trata de política partidária. 
Apresentaram o mapa do bairro para a 
população fazer as correções necessárias.  

Disseram que o mapa urbano não estava 
dentro da realidade e apresentaram as 
necessidades: a estação não está completa, 
apesar de ter tubulação não chega até o 
final da rua Antero Lobato; o esgoto não tem 
tratamento; a tubulação da água é fraca e 
foi retirada a tubulação da área de igarapés 
devido aos barcos que navegam na área; na 
rua Siqueira Mendes a energia elétrica não 
vai até o final da rua e não existe água 
tratada e toda a sua extensão.  E, próxima à 
delegação existe uma lixeira que não consta 
no mapa apresentado pelo Núcleo Gestor.  

Bairro da 
Estrada  22

Apresentou os objetivos do PDM para a 
melhoria da população, decididas pelos 
próprios moradores. Mostrou o mapa da 
localidade para os presentes alterar 
conforme necessário.  

Uma senhora observou que lamentava a 
pouca participação da população. E 
alterações como: ramificações das pontes e 
alamedas que não constam no mapa; um 
vereador presente fez a colocação de que a 
Vila Sorriso não tem energia elétrica e a 
Rodovia Mangabeira e a Avenida Itaguary 
tem uma camada fina de pixe. 
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Bairro do 
Mutirão 29

Apresentou o Núcleo Gestor, explanou 
sobre a importância da construção coletiva 
do Plano Diretor do Município. Apresentou o 
mapa urbano do bairro. 

Uma moradora questionou sobre o sistema 
de abastecimento de água e energia 
elétrica, que não vai até o final da rua do 
Mutirão. Numa 2ª travessa do Mutirão há 
água e energia elétrica, mas não estavam 
constando no mapa. Algumas travessas não 
estava constando no mapa e a energia 
elétrica e água encanada não chega até o 
final de cada uma delas. Na Alameda das 
Pedras constava iluminação pública, energia 
e água encanada, mas a rede de esgoto 
está a céu aberto.  Na rua Joaquim Noronha 
havia abastecimento de água feito pelos 
próprios moradores. Citava ainda outras 
ruas que apresentava os mesmos casos 
como ausência de energia elétrica e 
abastecimento de água.  

Bairro do 
Campinho 35

Apresentou a importância do PDM e a 
construção coletiva, e o mapa urbano do 
bairro. 

Ausência de energia elétrica no final de 
algumas ruas, e abastecimento de água do 
sistema da prefeitura na rua Belém é 
“inadequada para o uso humano” (porque a 
cidade tem abastecimento de água da 
concessionária COSANPA em parte da 
cidade e outra parte o sistema é fornecido 
pela prefeitura).  De uma maneira geral, nas 
ruas a energia elétrica e o abastecimento de 
água não chegava até todos, principalmente 
na área de igarapés. 

Bairro 
Centro 24

Fez uma colocação de que o Plano Diretor 
viraria Lei e que era importante a 
participação da população em sua 
construção, por isso, os presentes deveriam 
ser multiplicadores do Plano Diretor, pois 
este deveria acontecer segundo a vontade 
da população. Mostrou o mapa do Centro 
para os moradores fazerem as correções. 
Declarou que é responsabilidade de todos a 
buscar por soluções para cidade. 

Um morador lamentou a ausência dos 
moradores da Travessa Cupertino Vilar pra 
questionar onde não consta água e energia. 
Outro morador também lamentou a 
ausência da população e colocou que 
necessitava de lombada e segurança no 
cruzamento da rua Bernardino dos Santos 
com a Princesa Izabel, além do esgoto 
transbordar quando chove.  

 

 Um aspecto se faz presente em todas as Atas: a necessidade de correção. Sempre há 

algo desconhecido pela administração municipal, como ruas ou travessas habitadas que não 

constam no mapa apresentado. Que levantamento prévio foi realizado? A própria prefeitura 

desconhece a materialidade do espaço urbano, como a quantidade de ruas, domicílios e 

moradores. Nas Atas sempre são citadas colocações de dois a três moradores apenas. Quanto 

tempo durou estas reuniões? Essa informação não é apresentada e há, em duas Atas, existe a 

colocação de algum morador que lamenta a ausência dos moradores na audiência, pois a 

divulgação deveria ser maior. Várias necessidades levantadas pelos moradores e presentes 

nas Atas fora apontadas pelos entrevistados como prementes na cidade.  

 As reuniões aconteceram num intervalo curto de tempo. A impressão que se tem é que 

as reuniões já aconteciam com situações decididas, bastando apenas os participantes 
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assinarem. Numa entrevista realizada com o radialista da cidade, professor Valois, durante o 

trabalho de campo, obteve-se a seguinte informação:  

 

“Não houve participação popular. Nos conselhos a prefeitura indicou a maioria. 
Eles levavam o mapa pronto, mostrava como iria ser e pegava a assinatura da 
população. Divulgaram para dar amparo jurídico (neste caso, a divulgação da 
rádio – grifo ao autor). Audiência é ouvir o povo. Mas eles compõem a mesa e 
só 2 pessoas do público conseguiram falar” (informação verbal). 

  

 Não há registrado entre as Atas alguma diferença significativa que mereça ser pontuada, 

apenas as que se seguem: 

a) Sobre o início da reunião com a colocação do senhor Ricardo de Souza Franco, membro 

do Núcleo Gestor e atual secretário do meio ambiente, na Ata da reunião no Bairro do 

Carnapijó, Rua Antero Lobato, dia 24 de maio de 2006 às 17h30min:  

“... mencionou que esta reunião não se trata de política partidária, nem são 
integrantes da prefeitura que estão elaborado, digo, elaborando o PDM, mas 
membros da comunidade com poderes delegados pelos órgãos competentes”. 
 

b) Sobre a colocação de pessoas que participavam das reuniões: 

i) Reunião no Bairro do Carnapijó, Rua Antero Lobato, dia 24 de maio de 2006 às 

17h30min: 

“A senhora Waldirene Oliveira Ferreira, informou que o esgoto não tem 
tratamento e foi retirada a tubulação por causa dos barcos que navegam nos 
igarapés próximo a casa do senhor Waldemir. Com relação a água tratada da 
rua Antero Lobato existe a tubulação, mas a água é fraca em toda a sua 
extensão e a partir do ponto que completa a artéria a água chega ainda mais 
fraca e em horários determinados, isto é, horários que não são de pico e os 
moradores têm que cavar buracos na rua para conseguirem um pouco de água 
(...)”.  

 
ii) Reunião no Bairro da Estrada, Rua Siqueira Campos, 31 de maio de 2006, no 

Templo da Igreja do Evangelho Quadrangular, às 17h30: 

“A senhora Leocí Ferreira fez uso da palavra comentando que ficou triste pela 
pouca participação dos moradores e pediu que fosse feita mais divulgação para 
uma melhor participação da população (...)”. 

 

 Foram 5 reuniões na área urbana. O número de pessoas que assinaram a Ata, e, 

respectivamente, a porcentagem de pessoas que responderam ao questionário aplicado para 

esta pesquisa referente ao Plano Diretor (Já ouviu falar no Plano Diretor Participativo de Ponta 

de Pedras?), podem ser visualizadas na tabela 15. 
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Tabela 15 – Assinantes das Atas por Local e pessoas que afirmaram ouvir falar do Plano Diretor 

 

 
Ouviu falar em Plano Diretor Participativo de Ponta de 

Pedras? 

Local das reuniões 
 
 

Qde de 
assinaturas 
na Ata em nº 
absolutos 

Sim 
 

Não 
 

Bairro do Carnapijó 38 37,3% 62,7%

Bairro da Estrada  22 23,7% 33,3%

Bairro do Mutirão 29 7,1% 92,9%

Bairro do Campinho 35 27,8% 69,7%

Bairro Centro 24 41,1% 58,9%

 

 Embora a tabela 5.2 não possibilite perceber a real dimensão populacional dos bairros, 

pode-se perceber que a maioria desconheceu quando foi perguntado se ouviram falar do Plano 

Diretor Participativo. Todavia,  existem outros aspectos que reforçam a irrisória participação 

popular, ou seja, o cumprimento apenas jurídico do Plano Diretor Participativo, ignorando a 

importância da democracia no processo de elaboração. Aparenta ser um ato em nome da 

obrigatoriedade disfarçado de democracia.  

 

5.3.2 As entrevistas com representantes do Poder Público: Desencontros e Justificativas 

  

A consciência humana se alarga a partir de situações concretas adversas, 
ainda que essa ampliação da consciência seja desigual, segundo os indivíduos. 
(...) Um modelo cívico, sobretudo em um país como o nosso – em que a figura 
do cidadão jamais teve apreço verdadeiro – exigirá, como premissa 
indispensável, essa coragem de ser que a nossa civilização parece coibir e até 
proibir (SANTOS, 2000, p. 99) 

 

Santos (2000) afirma que é mais fácil ser consumidor do que cidadão no Brasil. É mais 

fácil o Poder Público propagar o consumismo, seja das coisas, seja do próprio espaço, do que 

permitir a amplitude da consciência do cidadão. Isso acontece quando a autonomia individual e 

coletiva são respeitadas (SOUZA, 2008, p. 84-85), e o planejamento seja participativo de fato. 

Neste caso, ficou estabelecido pelo próprio Governo Federal a participação na elaboração do 

Plano Diretor, no qual, pode-se considerar que é um acordo mútuo entre as diferentes classes 

da sociedade entre si e com o Poder Público, entretanto, ainda parece uma ação difícil de se 

consolidar em muitos municípios do Brasil uma vez que, historicamente, muitas ações 
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populares foram coibidas, proibidas, e, ainda, o Poder Público não está acostumado a pensar 

coletivamente, principalmente em um país com a dimensão espacial e de contrastes sócio-

econônomicos. 

Nas entrevistas abertas realizadas com representantes do Poder Público, houve a 

informação de que as reuniões contavam com a presença de um número de pessoas 

considerável, com uma média de 30 a 40 pessoas. Entretanto, foi enfatizado que as reuniões 

que contavam com um maior número de pessoas foram em comunidades distantes da área 

urbana. Um dos representantes do Poder Público afirmou que, apesar da participação da 

população e das reivindicações feitas, o Plano Diretor de Ponta de Pedras ficou com uma 

característica pró-forma, quer dizer, apesar das reivindicações e das necessidades que a 

própria população colocou, no momento da redigir o Documento, não fora levados em 

consideração.  

Muitos representantes do Poder Público atual que participara da elaboração do Plano 

apresentavam um discurso diferente, de mudança, compreendendo a necessidade da 

conscientização da população na construção da cidade, visto que a cidade sofre, por exemplo, 

com a inadimplência do IPTU, com uma cultura do funcionalismo publico em que o indivíduo 

não cumpre as oito horas de trabalho (não é exigido aos funcionários públicos 8 horas de 

jornada. Eles trabalham 5 horas/dia. Essa prática é herança de um período que os funcionários 

públicos não recebiam o salário em dia, apenas “vales”, havia desvio de dinheiro, atraso no 

pagamento dos funcionários). Assim, como  exigir algo? Muitos representantes do Poder 

Público, como alguns Secretários entrevistados, apresentaram um maior interesse e uma maior 

sinceridade em relação a questão pública.  

Por outro lado, foram encontradas contradições nas entrevistas, uma vez que houve três 

declarações diferentes, a respeito do Plano Diretor Participativo: 

a) Entrevista com o atual Secretário da Administração Ângelo de Castro Pereira, parcerista 

na administração anterior (informação verbal): 

(i) Sobre O Plano Diretor Participativo de Ponta de Pedras: 

“O Plano Diretor se tornou genérico. É pro – forma. Houve capacitação, mas... 
(...)”  
“As reuniões em média davam 30 e 40 pessoas”.  
“Muitos acreditam que não vai dar em nada o Plano Diretor. As reuniões foram 
feitas em várias comunidades, mas com pouca participação”. 
 

(ii) Como foi a preparação para a elaboração do Plano? 

“Associações trouxeram pessoas para capacitar (de Brasília) e foi elaborado por 
servidores da prefeitura (...).” 



104 

“Existiram algumas pessoas com educação superior, como advogados, 

odontólogos, juiz, etc. (...).” 

 

b) Entrevista com o atual Secretário do Meio Ambiente Ricardo Volgran de Souza Franco, 

Secretário de Administração na época (informação verbal): 

(i) Sobre a participação das reuniões regionais: 

“Todas as audiências com exceção de uma ou duas no interior, foi maciça. Na 
cidade, no centro, não houve interesse (por parte da população). Na periferia 
todos participaram, mais ou menos em média sessenta, setenta pessoas”. 

 
(ii) Como foram feitas as reuniões:  

“Expor o que é o Plano e o resto a população falou. Pouca participação dos 
vereadores, um ou dois”.  

 
(iii) No momento da aprovação na Câmara dos Vereadores: Houve alguma 

resistência ou adequação do Documento para ser aprovado? 

“Não houve resistência e nem adequação. Aprovaram o projeto integralmente”.  
 

(iv) Sobre o Plano Diretor:  

“É uma Plano aberto para daqui há 10 anos ser mais específico. Deixar o Plano 
aberto (generalista) é uma recomendação da CNM para poder negociar. “O 
COMCID não está atuando onde eu sei”. Pode ser feita uma adequação se 
convocar a equipe e a comunidade se houver alguma necessidade”.  

 
(v) Como foi a preparação para a elaboração do Plano? 

“Houve um ano de preparação e execução. Primeiro treinaram a equipe em 
Belém. Muitos acharam que era uma questão política e quando perceberam 
começaram a se afastar. A redação do Plano teve apoio do AMAM (Associação 
dos Municípios do Arquipélago do Marajó), que fizeram a redação com a 
participação da equipe técnica”.  

 

 

c) Entrevista com o Prefeito Pedro Paulo Boulhosa, na época Vice-prefeito (informação 

verbal): 

(i) Sobre a elaboração d o Plano Diretor:  

“O Plano Diretor Participativo foi feito por meio de uma associação – CNM. 
Técnicos em Belém deram cursos (para 5 pessoas). Houve a participação de 
mais ou menos 80 municípios”. 
“Para as reuniões regionais havia dificuldade de se locomover em Ponta de 
Pedras. Em Ponta de Pedras houve reunião em todas as comunidades”. 

 
(ii) Quantas pessoas participaram? 
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“50 pessoas. Houve divulgação na rádio e convite. Nem sempre havia 
participação dos vereadores”.  

 
(iii) Sobre a redação do Plano: 

“Infelizmente havia adequações. As pessoas queriam construção de escolas, 
mas colocavam investimento em educação (fugiam da proposta porque comprar 
caneta é um investimento)”.  

 
(iv) Sobre o COMCID: 

“Não tem. Existe. Não funciona”.  
 

(v) Característica e reajuste do Plano Diretor: 

“O Plano é generalista. Por lei, o Plano não pode ser modificado em 10 anos”. 
 

Os secretários e o Prefeito afirmaram que existiram pessoas nas reuniões regionais; 

estas pessoas foram ouvidas e isso foi registrado em Ata, mas se contradisseram no que diz 

respeito à redação do Plano. O Secretário de Administração afirmou ter existido a participação 

popular, mas assumiu que o Plano ficou genérico, pró-forma, ou seja, um documento já pré-

formatado, com artigos generalizantes para o cumprimento jurídico da Lei. O Secretário do Meio 

Ambiente, que fazia parte do Núcleo Gestor na época afirmou que foi orientação da AMAM 

(Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó) que os artigos ficassem genéricos, o 

que permitia mais ações, por exemplo, ao invés de colocar que a Rodovia Mangabeira precisa 

ser asfaltada, melhor seria colocar “implantar, estruturar e promover melhorias urbanísticas nas 

vias sob jurisdição do Município” (Parágrafo I do Art. 10º).  Apesar de aparentar certa razão 

nesta posição, o Plano Diretor é um Documento que é resultado de ações que devem ser 

elencadas de uma maneira que comprometa o Poder Público a realizá-la, pois diante desse 

fato, a administração municipal pode fazer um reparo numa avenida e afirmar que cumpriu uma 

melhoria urbana de acordo com o que rege o Documento. Mas, qual seria o impacto na 

estrutura urbana de fato? Um ato “para inglês ver”, ou, no caso atual da política brasileira, para 

o Ministério das Cidades ver.  

Souza (2008, p. 404) afirma que o Plano Diretor é de escala mesolocal. Para cidades de 

grande porte é importante um planejamento microlocal. O Plano Diretor seria aproximativo, 

enquanto o plano local seria de detalhe. Entretanto, numa cidade pequena, com 24 mil 

habitantes, e uma área urbana que embora seja espraiada, é mais concentrada no centro, o 

Plano Diretor já devia ser o plano microlocal, uma vez que todos compartilham do espaço 

urbano cotidianamente sem uma visão tão fragmentada da cidade. Portanto, artigos 

generalistas apenas demonstram que o Plano seguiu uma receita generalista, sem considerar 
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as realidades locais, elencá-las, nomeá-las, e se comprometer com seu cumprimento. Em 

entrevista, o atual Prefeito Pedro Paulo Boulhosa afirmou que o plano se tornou genérico para 

ter a aceitação dos vereadores, entretanto, “como eu participei de todo o processo, vou fazer a 

vontade do povo”.  O Prefeito ainda se encarregou de dar um exemplo desse caráter 

generalista do Plano ao afirmar que, por exemplo, eles colocaram no Plano “investimentos em 

educação”, embora a população deseje a construção de escolas, mas, “colocar investimento em 

educação” ao invés de especificar, permite que a ação de comprar uma caneta já seja um 

investimento. Cumpriu-se o Plano!  

 

5.4 O Plano Diretor Participativo: a que município pertence este Documento? 

 
"... não pode simplesmente ignorar os saberes locais e os mundos da vida" 
(SOUZA, 2008, p. 37). 

 

Segundo o Ministério das Cidades, em sua publicação “Plano Diretor Participativo – guia 

para a elaboração pelos municípios e cidadãos (2004, p. 50-51)”, o Plano Diretor não pode ser 

“um planejamento fictício”, e, quanto maior a participação do Legislativo neste processo, maior 

é a probabilidade de que o Projeto discutido com a população torne-se Lei sem ser 

descaracterizado. Percebe-se que o projeto em Ponta de Pedras já iniciou descaracterizado, 

seja pela insignificante participação popular, seja pelo baixo número de registros apresentado 

na Ata das discussões regionais, seja pelas afirmações contradizentes do Poder Público. 

Entretanto, é patente a ausência dos vereadores nas reuniões. Em uma Ata há o registro da 

presença de um vereador. Em entrevista, o Vereador Emiliano, do Partido dos Trabalhadores 

(PT), oposição na cidade, afirmou que embora ele sempre tente fazer o orçamento da prefeitura 

participativo, não participou da elaboração do Plano Diretor, não esteve presente nas reuniões 

regionais, portanto, não soube afirmar se houve ou não uma participação popular na elaboração 

do Plano. Entretanto, afirmou que, quando o Documento final chegou à Câmara para ser votado 

não houve tempo para discussão. Atualmente, segundo ele, não há na Câmara discussão sobre 

o Plano Diretor, e muito menos fiscalização sobre as propostas aprovadas (informação verbal). 

O Vereador não tem conhecimento do COMCID e afirma que a ação da administração 

municipal é heterônoma, uma vez que, por exemplo, muitas coisas na Câmara são aprovadas 

com relatórios, sem documentação, porque ocorre por decurso de prazo.  

Avaliando os artigos do Plano Diretor, percebe-se que existem poucas ações claras, 

datadas, e efetivamente realizadas. Consta, nas Atas, que a população fez observações sobre 

as necessidades de energia elétrica e abastecimento de água. Deste modo, o Plano deveria 
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colocar a execução dessas obras mais clara, precisa e pontual. Esta pesquisa assume que a 

elaboração do Plano Diretor deve realmente expressar a vontade popular, obviamente ter a 

participação popular em todo o processo, e que seu produto final seja um Documento de 

execução, de compromisso social, pontuado, esclarecido. A partir do momento que o Plano 

segue esta caracterização esperada, cabe ao Poder Público mostrar efetivamente o que é 

capaz de fazer, o que está ao seu alcance no seu orçamento, ou seja, se tornará mais 

transparente o processo de implementação do Plano, com comprometimento de um Documento 

real, e não apenas usá-lo como propaganda eleitoral ou, conforme já assinalado, um 

cumprimento jurídico para não incorrer em improbidade administrativa. Mas não há, em seus 

artigos, o esclarecimento do cumprimento desta necessidade, conforme segue: 

 

Art. 11 – São diretrizes setoriais para o sistema de energia elétrica: 
I – estimular a ampliação, na totalidade, da cobertura da energia elétrica no 
Município; 
II – estimular a estruturação nas áreas urbanas o melhoramento da iluminação 
pública (Lei Nº463/2006) 

 

Sobre o abastecimento de água, apesar de entrar na diretriz do saneamento ambiental 

proposto no Plano (art. 13 – parágrafo único), não há menção pontual sobre o abastecimento 

deficiente da cidade. No art. 5, parágrafo II afirma que a universalização dos equipamentos 

públicos, embora não sejam caracterizados e nem especificado onde deverão ser colocados, no 

Plano não é apresentada a atual situação municipal, assim como não consta nas Atas nada 

sobre isso.  

Foram encontrados artigos que estabeleciam prazos para a implementação de obras 

(Quadro 5). Estes prazos, em sua maioria, deveriam ser executados na próxima gestão, e não 

na gestão em que o Documento foi elaborado, pois o Documento foi aprovado em dezembro de 

2006. Os prazos para as execuções são fixados até o ano de 2009, e a gestão do atual prefeito 

Pedro Paulo Boulhosa (PDT), iniciou-se em 2008. Não foi encontrado, no levantamento 

realizado para esta pesquisa, o cumprimento destes artigos, tal qual, o COMCID que deveria 

entrar em vigor após sessenta dias após a promulgação do Plano Diretor não existe na prática. 

 

 

 

 

 

 



108 

Quadro 5 – Artigos do Plano Diretor com prazos estabelecidos 

Artigo Prazo O que diz: 

Art. 15, 
parágrafo 
V 3 anos 

Elaborar, no prazo de 3 (três) anos, a contar da publicação desta lei 
complementar, o Plano Diretor de Resíduos Sólidos de Ponta de Pedras, 
instrumento responsável pelo planejamento integrado do gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos; 

Art. 16, 
parágrafo 
II 3 anos 

Realizar levantamentos técnicos na Zona Urbana onde não foram efetivadas para 
viabilizar a construção de rede de águas pluviais no prazo de 3 (três) anos, 
contados a partir da publicação desta lei complementar. 

Art. 22, 
parágrafo 
III 3 anos 

Criar políticas de tombamento do patrimônio ambiental do Município, que é uma 
área de proteção ambiental - APA, de acordo a Lei Estadual de 
Macrozoneamento Ecológico Econômico do Estado do Pará e possui áreas 
naturais como Campos, Praias, Manguezais, Sítios arqueológicos (tesos 
indígenas) e Igarapés que estão sendo degradados, no prazo de 3 (três) anos, 
contados a partir da publicação desta lei complementar; 

Art. 92 

60 dias 
após a 
publicaç
ão do 
Plano 

Fica criada a comissão de mobilização para a eleição dos membros do COMCID, 
composta pêlos delegados presentes a conferência da cidade, a qual deverá, em 
articulação com o Poder Público, realizar a eleição do referido conselho no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação desta lei. 

 

Outros artigos, apesar de não ter data, e dar a idéia de ser sugestivo, tratam de ações a 

serem cumpridas (Quadro 6). O Plano, contudo, não apresenta ações a curto, médio e longo 

prazos, não há um diagnóstico, muito menos prognóstico.  

Marcelo Lopes de Souza (2008, p. 36) esclarece alguns pontos básicos do planejamento 

urbano ao pontuar alguns elementos: “pensamento orientado para o futuro; escolha entre 

alternativas; consideração de limites, restrições e potencialidades; consideração de prejuízos e 

benefícios; possibilidade de diferentes cursos de ação, que dependem de condições e 

circunstâncias variáveis”. Todo o processo de elaboração do Plano e de sua redação não 

demonstram planejamento, mas um cumprimento a uma determinação federal.  

Santos (2000, p. 108) afirma que o Estado deve ter um planejamento a curto e longo 

prazo, e deve levar em consideração as pessoas que moram no lugar, que ali vivem. O 

planejamento deve levar o cotidiano local em consideração e não da lógica global, pois é neste 

cotidiano que “o homem redescobre a consciência e busca ampliá-la”, pois considera-se a 

essência humana. 

 

Quadro 6 – Artigos sugestivos, mas que demandam execuções mesmo sem prazo estabelecido 

Artigos Setor  O que diz: 

Art. 14, 
parágrafo 
III 

Saneamento 
Básico 

Estimular programas de cooperação técnico-financeira com o setor público 
e/ou privado, e/ou organizações não governamentais (ONG’s) para a 
realização de estudos técnicos viabilizando a construção do sistema de 
coleta, transporte, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários, bem 
como das redes e águas pluviais de forma a atender as necessidades 
presentes, à saúde ambiental, a sustentabilidade ambiental das bacias 
hidrográficas e as formas de uso e ocupação do solo indicadas nessa leia.  
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Art. 18, 
parágrafo 
II 

Habitação em 
áreas de risco 

Realizar estudos técnicos para áreas a serem definidas como propícias para 
o remanejamento de pessoas que estejam fixadas em áreas de risco a 
saúde, priorizando as Comunidades ou Vilas que se encontram em áreas de 
risco a saúde; 

Art. 22, 
parágrafo 
II 

Matadouro 
Municipal 

Realizar estudos técnicos para área propícia à criação do Matadouro 
Municipal, bem como adequar sua criação as normas da Agência Nacional de 
"Vigilância Sanitária - ANVISA. 

Art. 24, 
parágrafo 
II 

Transporte 
escolar 

Garantir a ampliação do sistema de transporte escolar para atendimento em 
todo o Município; 

Art. 28, 
parágrafo 
II 

Criação de um 
centro para 
Assistência 
Social 

Criar e/ou estimular, quando existente, através do órgão competente, o 
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, Conselho municipal de 
Assistência Social, Programa de atendimento à gestante, à criança, a 
juventude e ao idoso do Município de Ponta de Pedras 

Art. 31, 
parágrafo 
V 

Construção 
nas orlas das 
praias 
Mangabeira e 
Praia Grande 

Estimular programas de cooperação técnico-fmanceiro com os setores 
público e/ou privado e/ou organizações não governamentais (ONG'S) que 
possam contribuir para a construção de orla e centros de lazer na Praia da 
Vila de Mangabeira e na comunidade da Praia Grande 

 

Há no Plano de Ponta de Pedras alguns artigos que demonstram, aparentemente, ser 

específicos (Quadro 7). Mas nota-se, que, encaixa-se a realidade de qualquer município da 

Amazônia, ou da Ilha de Marajó. Citam-se comunidades, vilas, trapiches, aeródromo, e apenas 

o mais específico que é o da Vila de Mangabeira e da Praia Grande. Mas, se mudar a 

localidade no artigo, não será possível perceber diferença.  

 

Quadro 7 – Artigos aparentemente específicos 

Artigo Local citado O que diz: 

Art. 10, 
parágraf
os II; III; 
V 

Vilas, 
Comunidades, 
aeródromo, 
trapiche 

II – estimular mecanismos de cooperação técnico-financeiro com setores 
governamentais e/ou privados, e/ou organizações não governamentais (ONG’s) 
que garantam a acessibilidade da população das Vilas e Comunidades fácil 
mobilidade entre elas, à Sede do Município, como também aos outros Municípios 
/ III - estruturar via de acesso ao aeródromo municipal para melhor atendimento a 
população e facilidade na mobilidade de passageiros e enfermos / V  -  promover  
a  recuperação   de  terminais   hidroviários   (trapiches) existentes ou a 
construção de novos que se adeqüem às necessidades básicas de uso 

Art. 12, 
Parágraf
o II 

Vila de 
Mangabeira 

Promover as ações necessárias junto aos órgãos competentes para a 
ampliação de postos dos Correios no Município, priorizando-se o da Vila de 
Mangabeira. 

Art. 22, 
parágraf
o III 

Praias, 
Manguezais, 
tesos 
indígenas, 
Igarapés 

Criar políticas de tombamento do patrimônio ambiental do Município, que é 
uma área de proteção ambiental - APA, de acordo a Lei Estadual de 
Macrozoneamento Ecológico Econômico do Estado do Pará e possui áreas 
naturais como Campos, Praias, Manguezais, Sítios arqueológicos (tesos 
indígenas) e Igarapés que estão sendo degradados, no prazo de 3 (três) 
anos, contados a partir da publicação desta lei complementar 

Art. 31, 
parágraf
o V 

Praia da Vila de 
Mangabeira e 
Praia Grande 

Estimular programas de cooperação técnico-fmanceiro com os setores público 
e/ou privado e/ou organizações não governamentais (ONG'S) que possam 
contribuir para a construção de orla e centros de lazer na Praia da Vila de 
Mangabeira e na comunidade da Praia Grande 
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Há no Plano a repetição formal de algumas ações como “garantir padrão arquitetônico” 

nas seguintes instituições: as escolas, da saúde, das redes de equipamentos de assistência 

social. No Art. 9, que trata das diretrizes da política urbana, no parágrafo VIII, afirma-se que 

haverá a “regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por populações 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”. Como será feita esta regularização? Onde estão estas populações de baixa renda?  

O Plano Diretor é formado por palavras que estão no infinitivo: criar condições, apoiar a 

atividade, estimular a estruturação, otimizar ações, garantir, reservar, orientar, etc... São verbos 

no infinitivo que dão a idéia de ação ou estado sem vinculá-los num tempo, modo ou pessoa 

específica. Compreende-se, então, que são artigos genéricos, à parte de um diagnóstico 

preciso da realidade municipal, e da ausência de um orçamento participativo caracterizando as 

reais necessidades da população. A sua elaboração e o documento final, aprovado pela 

Câmara Municipal, em 2006, deixam muitas questões abertas e a sensação do cumprimento 

apenas formal de uma obrigatoriedade. O Plano é intitulado participativo, mas demonstra ser 

generalista e poderia ser alterado o nome do município para outro qualquer que não seria 

percebido sobre a qual local se refere. 

O Plano Diretor do município de Ponta de Pedras reflete uma dimensão sócio-espacial 

imaginária. Esconde, em seus artigos, o que é a cidade, e não determina claramente o que será 

feito, porque ações tão gerais ”podem ser tudo ou nada”. Assim, o espaço público torna-se 

privado, porque ele não atende a quem nele está, mas quem usa determinados locais, ou seja, 

a apropriação individual com ônus público. E ainda que o Poder Público apresente um 

documento com ações que demonstram, mesmo que genericamente, qualidade de vida, ele 

está tomando para si a delegação de fazer escolha para os outros, sem ouvi-los. Isso é um 

“infatilização dos dominados”, porque não permitiu que esta população ampliasse seus 

horizontes analíticos (SOUZA, 2008, p. 71), uma vez que ignorou a necessidade de sua 

participação. Tampouco, será cumprido estas diretrizes genéricas, porque o Plano Diretor 

atende o cumprimento jurídico e um interesse do mercado: a atividade turística. Assim, ele 

seguirá suas tendências, sem disciplina ou controle das ações corporativistas.  

Milton Santos (2000, p. 43,47), conforme já discutido anterioremente, afirma que 

podemos identificar diferenças partindo do local, onde a vida acontece realmente e as 

diferenças tornam-se inerentes ao grupo social ali inserido. É no lugar e no acesso a ele de 

maneira legal que está a cidadania. Entretanto, quando há desigualdade, quando existem áreas 

desprovidas de serviços essenciais à vida social e individual, onde há problemas de moradia, 
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habitações indignas, quando não existe em um determinado lugar uma infra-estrutura e 

condições de vida para a população que ali reside, aquele local então é um espaço sem 

cidadãos. É como se as pessoas ali não existissem, porque estabelecem ações ignorando 

aqueles que deveriam ser atores e co-gestores de todo o processo. Essa negação do espaço 

humano pode estar expresso em um Documento que ignora a vontade da maioria. O espaço da 

cidade torna-se um espaço democrático, um espaço que reconhece todos como cidadãos ali 

pertencentes, quando o planejamento participativo acontece de fato. Dá ao indivíduo ao direito 

ao entorno e o torna discutível.  

 

 

5.5 Da Dimensão Sócio-Espacial Imaginária à Dimensão Real: A Avaliação da Cidade e os 

Anseios da População 

 

 

Assim, a possibilidade de cidadania plena das pessoas depende de soluções a 
serem buscadas localmente, desde que, dentro da nação, seja instituída uma 
federação de lugares, uma nova estruturação político-territorial, com a 
indispensável redistribuição de recursos, prerrogativas e obrigações. A partir do 
país como federação de lugares será possível, num segundo momento, 
construir um mundo como federação de países (SANTOS, 2006b, p. 113).  

 

 Pensar em federação de lugares é pensar nas pessoas, nos modos de vida, no espaço 

vivido, no espaço banal como espaço de todos, sejam empresas, instituições e pessoas 

(SANTOS, 2006b, p. 108). Não significa que todos tomarão consciência juntos. É bem mais 

provável que comece pouco a pouco, cada pessoa chegue a um estágio de consciência 

democrática dando lugar a uma multiplicidade de consciências. Entretanto, ainda que a 

alegação seja de que não está na cultura do brasileiro a participação política, de qualquer 

maneira, é direito de todos serem ouvidos, terem suas necessidades atendidas e procurar toda 

forma para se chegar ao cidadão para obter conhecimento de seus desejos para seu bairro e 

sua cidade. As audiências públicas não são suficientes. E nem as reuniões regionais, conforme 

se percebe nesta pesquisa. O Poder Público, na maioria das vezes tão alheio à realidade da 

maioria, deve propor todas as formas e abrir caminhos para todos. Entretanto, se não há 

vontade do Poder Público, ainda existem vozes que se erguem, se organizam, questionam e 

lutam. A Universidade também é uma voz que descortina a realidade, e que faz de sua 

pesquisa um serviço para o cidadão, com os cidadãos, porque também é composta por 

cidadãos que lutam por sua cidadania.  
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 Cada vez mais há o desinteresse por questões políticas dentro do próprio país e 

aumentam os interesses por questões políticas de caráter global (GIDDENS, 2006), todavia, é 

apenas o começo de uma tomada de consciência, pois quando que se pensa no espaço total, 

se descobre que a cidadania está no local (SANTOS, 2006b, p. 13). Conseguinte, o espaço 

deixa de ser alienação, quer dizer, o homem começa a compreender o seu entorno ainda que 

de maneira fragmentada, contudo, o espaço vivido começa a ter mais sentido, saindo da escala 

de sua casa e até mesmo de sua rua, e quando o cidadão é “dotado de sensibilidade, busca 

reaprender o que nunca lhe foi ensinado” (SANTOS, 2000, p. 60). É o início de um processo 

intelectual.  

Para tanto, esta pesquisa se propôs a levantar as necessidades da população. As 

perguntas se basearam no Plano Diretor. Todos os artigos apresentam ações a serem 

realizadas, portanto, perguntou-se à população a sua percepção e avaliação da realidade local. 

A realidade, portanto, é composta por estas ações “realizadas” e o que a população avalia de 

cada uma delas. O grau de satisfação dos entrevistados com o Poder Público em relação aos 

serviços prestados encontra-se no nível razoável (55% dos entrevistados), e bom (20,5%), 

sendo que a minoria classifica os serviços prestados pela prefeitura como ruim (14,5%) ou 

muito ruim (7,5%), como consta na tabela 16. Existe uma satisfação com o Poder Público 

devido ao aumento do número de escolas, embora muitas destas escolas seja pequenas, e 

suportam entre 40-50 alunos, e, no período desta pesquisa, as escolas estavam com falta de 

merenda, e pagamento dos funcionários públicos em dia. Ao mesmo tempo, quando se 

perguntou a satisfação com os serviços públicos, houve um certo temor por parte de algumas 

pessoas, principalmente no momento em que assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido do Comitê de Ética da Universidade do Vale do Paraíba, no caso de algum 

representante do Poder Público viesse a ter ciência das respostas de cada indivíduo .  

 
Tabela 16 – Como você classificaria os serviços prestados pela prefeitura? 
 

CLASSIFICAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS PELA 
PREFEITURA 

% 
 

Muito bom 1%

Bom 20,5%

Razoável 55%

Ruim 14,5%

Muito ruim 7,5%

Não soube responder 0,5%

Não respondeu 1%
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Da mesma maneira, quando foi perguntado se o entrevistado “acredita que o município 

tem planejamento”, a maioria afirmou “Sim” (47%), (Gráfico 9). Há, contudo, uma variação de 

respostas quando perguntou-se “o que é planejamento para você?”. Uma pergunta aberta que 

encontrou várias respostas, entre as quais: “planejar é chamar a população, perguntar o que 

precisa”; “planejar é fazer obras na cidade”; “planejar é gerar empregos”; “é fazer programas de 

geração de renda”; “trazer fábricas pra cidade”; “fazer a cidade se desenvolver”, “aterramento 

das ruas e construção de obras”; “obras de asfalto”. Houve uma afirmação de que o município 

tem planejamento porque “o prefeito vai às rádios falar dos projetos” (em campanha eleitoral). 

Um rapaz de vinte anos, em entrevista, afirmou que “planejamento seria definir estratégias para 

o crescimento da cidade”, entre outras respostas. Em sua maioria, parte-se do princípio que 

governar já é planejar. 

 
Gráfico 9 – Você acredita que este município tem planejamento? 

 

A maioria dos entrevistados afirmaram que gosta de residir em Ponta de Pedras porque 

nasceu lá, porque é “filho da terra”, porque é um lugar mais seguro em relação a cidades como 

Belém. A cidade é mais calma. Entretanto, para alguns, a cidade não é mais a mesma. Alguns 

apontaram insatisfação devido à fábrica de polpa de fruta que nunca funcionou, ou porque 

existiam muito mais atividades na cidade, como olarias e madeireiras que faliram devido à 

inabilidade da administração municipal em impulsionar as atividades regionais. O rapaz de vinte 

anos, citado acima, afirmou que “observou que não há cooperativas no município e que a 
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criação destas associadas à vinda de outras empresas pro município, poderia aumentar o grau 

de empregabilidade”.  

Contudo, apesar do grau de satisfação com os serviços da prefeitura ser muito mais 

positivo, percebe-se que há uma dissociação da realidade municipal, dos equipamentos e 

serviços urbanos com a administração municipal, sendo que, muitas das mazelas da cidade são 

históricas e estruturais, como a falta de emprego, a crescente atividade informal, e até mesmo a 

falta de cobrança do IPTU, que se tornou um dos problemas de arrecadação de receita, mas 

que nenhum prefeito cobrou até hoje pois teme a animosidade da população. Quando foi 

perguntado se “houve mudança no período em que você mora aqui?” percebeu-se que houve 

uma aparente afirmação, mas não significa uma mudança positiva (Gráfico 10.). 

 

 
Gráfico 10 – Houve mudança no município no período em que você mora aqui? 

 

 Os entrevistados, em sua maioria, afirmaram que “Sim” (78%), houve mudança no 

município. Mas esta mudança não se relaciona com a satisfação dos serviços prestados pela 

prefeitura, como pode, a princípio, aparentar. Foi perguntado “onde ele percebeu esta 

mudança”. Esta pergunta teve como base os serviços elencados no Plano Diretor, entretanto, 

enquanto a pesquisa foi realizada, percebeu-se a necessidade do acréscimo de algumas 

opções citadas que não estavam no questionário, nem eram claramente citadas no Plano 

Diretor. As opções apresentadas foram: preservação do meio ambiente natural e construído; 

serviços de esgotamento sanitário; a coleta e disposição de resíduos sólidos; moradia da população 

de baixa renda;  áreas comerciais; aeródromo; vias para ciclistas; terminais hidroviários; 
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iluminação pública; sistema de energia elétrica; rede pública de ensino; sistema de abastecimento 

de água tratada; serviço público de saúde; transporte público; oferta de empregos; áreas de lazer e 

áreas verdes. As opções acrescentadas foram: segurança; manutenção das ruas; crescimento da 

cidade; obra na praça central; pagamento dos funcionários públicos em dia e universidade 

(Tabela 17). 

 

Tabela 17 – Onde você percebeu esta mudança? Afirmação dos entrevistados. 

PERCEPÇÃO DAS MUDANÇAS % 

Outros 10,3% 

Ensino 10% 

Áreas comerciais 9,6% 

Trapiche 6% 

Iluminação pública 5,9% 

Energia elétrica 5,7% 

Saúde 4,9% 

Coleta e disposição dos resíduos sólidos 4,8% 

Oferta de empregos 4,6% 

Segurança 4,2% 

Moradia da população de baixa renda 4,05% 

Manutenção das ruas  3,7% 

Transporte 3,7% 

Abastecimento de água 3,5% 

Crescimento da cidade/populacional 3,5% 

Preservação do Meio Ambiente 3,5% 

Esgotamento Sanitário 3,1% 

Áreas de lazer 3% 

Obra da praça central 2,5% 

Pagamento dos funcionários públicos em dia 2,2% 

Universidade 0,9% 
 

Segundo os entrevistados, houve melhorias na cidade, do ensino, das áreas comerciais, 

e do trapiche (porto). Mais construções de escolas de ensino primário, aumento do comércio, 

ainda que informal, e reforma do trapiche principal da cidade (obra do Governo do Estado do 

Pará). Alguns moradores perceberam o crescimento populacional (3,5% dos entrevistados), o 

aumento do número de residências, e o crescimento da área urbana. Alguns apontaram a obra 

da praça central como mudança, pois, a reforma ocorreu no período da aplicação do 

questionário. A chegada do Ensino Superior foi colocado como mudança por 0,9% dos 

entrevistados. A Universidade chegou ao Município, apesar de ser à distância.  Um dado 

curioso, apesar de ter sido apontado por 2,2% como mudança, é sobre o pagamento dos 
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funcionários públicos em dia desde a gestão da prefeita anterior, Consuelo Maria da Silva 

Castro. Há muitos anos, no Município, os funcionários públicos não recebiam seu pagamento 

em dia. Eles recebiam apenas “vales” o que, no final do mês, não correspondia ao valor total de 

seu salário (a maioria dos funcionários públicos entrevistados recebe um salário mínimo). Esse 

problema na cidade se deve a muitos fatores, e um deles é o próprio desvio de dinheiro público. 

Esse quadro, de acordo com entrevistados, mudou na gestão da prefeita anterior. Os 

funcionários começaram a receber na data certa e os salários hoje não são menores que o 

salário mínimo nacional. Esta situação de pagamento em dia, é obrigação do empregador, mas 

é apontado como um diferencial da gestão anterior. Devido a isso, a popularidade da antiga 

prefeita é grande na cidade.  

Outras mudanças apontadas têm o caráter negativo, como a saúde (4,9%) e a 

segurança (4,2%). Os entrevistados quando apontaram estas duas variáveis deixaram claro que 

se tratava de “uma mudança para pior”. Aumentou, na cidade, a comercialização de drogas e o 

alvo são os jovens; como conseqüência aumentou os pequenos furtos para a compra do 

entorpecente (segundo entrevistados). Muitos entrevistados afirmaram que há a necessidade 

de se combater isso e de se criar uma clínica de recuperação para viciados em entorpecentes.  

Entretanto, não se perguntou aos entrevistados apenas onde foram percebidas as 

mudanças. Solicitou-se também, a avaliação que cada entrevistado fazia sobre cada serviço. 

Percebeu que, apesar da maioria declarar estar satisfeito com os serviços da prefeitura, (55% 

aponta que é razoável), quando estes serviços foram apresentados, para serem avaliados, 

nota-se quais são as maiores insatisfações da população e a satisfação em alguns serviços 

devido à ausência total dos mesmos, não significando, portanto, que o serviço apresente uma 

excelente qualidade.  

Foi perguntado: “para cada opção dos serviços oferecidos avalie em muito ruim, ruim, 

razoável, bom, nunca usou, não tinha conhecimento que existia”. Foram obtidas, também, as 

respostas “não respondeu”; “não soube responder” e “não tem” (ausência do serviço). Esta 

última pergunta avalia os seguintes serviços baseado no Plano Diretor: preservação do meio 

ambiente natural e construído; abastecimento de água; serviços de esgotamento sanitário; 

coleta e disposição de resíduos sólidos; áreas comerciais; áreas de lazer; trapiche (porto); 

iluminação pública; sistema de energia elétrica; rede pública de ensino; serviço público de 

saúde; transporte público; oferta de empregos (Tabela 18). Os resultados obtidos nesta 

pergunta vão ao encontro da pergunta “o que é mais urgente a ser realizado na cidade”, sendo 

possível perceber a necessidade da população e o discernimento das prioridades.  
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Tabela 18 – Avaliação dos serviços públicos oferecidos 

Preservação do 
meio ambiente 

natural e construído 
% 
 

Serviço de 
esgotamento 

sanitário 
% 
 

Coleta e 
disposição de 

resíduos sólidos 
% 
 

Razoável 39,5% Muito ruim 29,5% Bom 62,5%

Bom 24,5% Ruim 27,5% Razoável 21%

Ruim 21% Razoável 2% Ruim 7%

Muito ruim 7,5% Bom 19% Muito bom 4,5%
Não tinha 
conhecimento 3% Não tem 2% Muito ruim 4%

Não respondeu 2,5% Muito bom 1%
Não tinha 
conhecimento 1%

Muito bom 1% Não respondeu 1% Nunca usou   
Não soube 
responder 1% Nunca usou   

Não soube 
responder   

Nunca usou   
Não tinha 
conhecimento   Não respondeu   

Não tem    
Não soube 
responder   Não tem   

 
 

Áreas comerciais 
 

% 
 

Áreas de lazer 
 

% 
 

Terminal fluvial 
 

% 
 

Bom 65,5% Bom 33,5% Bom 73%

Razoável 20,5% Razoável 28,5% Muito bom 8,5%

Muito bom 5,5% Muito ruim 15,5% Razoável 6,5%

Ruim 5% Ruim 15% Não respondeu 4,5%

Não respondeu 2% Muito bom 5,5% Ruim 3,5%

Muito ruim 1% Não respondeu 1% Muito ruim 3%
Não soube 
responder 0,5% Nunca usou 0,5%

Não tinha 
conhecimento 0,5%

Nunca usou   
Não soube 
responder 0,5%

Não soube 
responder 0,5%

Não tinha 
conhecimento   

Não tinha 
conhecimento   Nunca usou   

Não tem    Não tem   Não tem   
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Tabela 19 – Avaliação dos serviços públicos oferecidos (continuação) 

 
Iluminação 

pública 
% 
 

Energia elétrica
 

% 
 

Ensino 
 

% 
 

Razoável 36% Bom 37% Bom 75,5%

Bom 25,5% Razoável 29,5% Razoável 13,5%

Ruim 18,5% Ruim 17%
Não 
respondeu 5,5%

Muito ruim 17,5% Muito ruim 14% Muito bom 3,5%

Muito bom 2% Muito bom 2%
Não soube 
responder 1%

Não tem 0,5% Não tem 0,5% Muito ruim 0,5%

Nunca usou   Nunca usou   Ruim 0,5%
Não tinha 
conhecimento   

Não tinha 
conhecimento   Nunca usou   

Não soube 
responder   

Não soube 
responder   

Não tinha 
conhecimento   

Não respondeu   Não respondeu   Não tem   
 

 
Abastecimento de água 

 
% 
 

Transporte público 
 

% 
 

Bom 26,5% Muito ruim 27,5%

Ruim 23% Bom 26,5%

Razoável 23% Razoável 20,5%

Muito ruim 2% Ruim 15,5%

Muito bom 5,5% Não respondeu 7%
Não tinha 
conhecimento 1% Nunca usou 2,5%

Não respondeu 1% Não soube responder 0,5%

Nunca usou   Muito bom  

Não soube responder   Não tinha conhecimento   

Não tem    Não tem   

 
Do quadro acima, ficaram classificadas como “muito ruim” os serviços de esgotamento 

sanitário (29,5% “muito ruim” e 27,5% “ruim”) e transporte público (27,5% “muito ruim” e 15,5% 

“ruim”). O esgotamento sanitário é deficiente na cidade visto que ainda é lançado nos rios, 

conforme constatou-se nesta pesquisa, apesar do Plano Diretor afirmar que deveria “assegurar 

à população sistema de coleta, tratamento e disposição adequado dos esgotos sanitários, como 

forma de promover a saúde e a qualidade ambiental (Art. 14, parág. I)”. 

Sobre o transporte público, o que se constatou é que existe apenas uma linha de ônibus 

que vai para a Vila de Mangabeira. Existem transportes alternativos clandestinos que funcionam 

nos finais de semana e mototáxis, mas com preço inviável para o poder aquisitivo local. 

Consideram-se também as embarcações que transporta a população de Ponta de Pedras à 
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Belém, para a qual existem apenas duas embarcações ao um custo de R$13,00 a viagem. O 

Plano Diretor sobre este tema, Art. 10, afirma que a administração municipal, em acordo com 

setores públicos e/ou privados deveria garantir melhor acessibilidade, seja para ciclistas, 

mobilidade na cidade, estruturar o aeródromo para mobilidade de passageiros e enfermos, 

estruturar vias para pedestres (inexistente na cidade em várias ruas), e recuperar outros 

terminais hidroviários, isto é, os trapiches, e até a construção de novos.  O plano, sancionado 

em 2006, deveria ter sido colocado em prática. Aparenta perceber a realidade, explicitados nos 

verbos “estruturar”, “promover”, “implantar”, “estimular”, mas em que período? São artigos que 

não se encaixam em alguma certeza de execução, ficam sem base, ou diretriz de uma 

execução mais clara. 

Sobre a preservação do ambiente natural e construído, este obteve a avaliação “bom” 

para 39,5% dos entrevistados. Isso vem a confirmar o que Nunes (2008, p. 56) escreve: “O 

discurso ambientalista, por exemplo, originário dos meios intelectuais urbanos, impregna na 

região, mas, em vários momentos, parece estar deslocado da realidade, é exótico para os 

habitantes locais”. A convivência com o meio natural é tão intrínseca que a população não 

percebe a questão ambiental com a urgência que a lógica global impõe, pois apesar de conviver 

com lixos nas áreas de igarapés, água sem tratamento ou o esgoto sendo lançado no rio, a sua 

percepção sobre estas situações é menor. Isso não significa que é um elemento ignorado, 

significa apenas que a maneira como a população convive com esta realidade é outra, portanto, 

as alternativas são outras. O Plano Diretor apresenta em seu Art. 22, ações generalistas 

relacionados ao meio ambiente como: uso racional dos recursos, manter maciços vegetais, 

proteger mananciais, recuperar áreas degradadas, adotar medidas de educação e controle 

ambiental, incentivar arborização, recuperar recursos hídricos e protegê-los, respeitar a 

capacidade dos aqüíferos, e controlar a impermeabilização do solo. A impressão que se tem, 

quando o leitor observa este artigo, é que se trata de qualquer cidade, até mesmo uma grande 

cidade, totalmente impermeabilizada. Não está no artigo os locais de cada ocorrência, 

necessidade de proteção, recuperação, ou degradação ambiental.  

O serviço de coleta de lixo foi classificado por 62,5% dos entrevistados “Bom” devido a 

coleta que acontece de dia e de noite, mas o destino final desse lixo continua sem tratamento. 

Joga-se a coleta em num lixão na Rodovia Mangabeira, o que atesta a inabilidade do Art. 15, 

parág. I que diz: “viabilizar mecanismos para que se faça de forma adequada e correta a 

destinação final do lixo do Município”. 

 As áreas comerciais cresceram, o que justifica a classificação dessa categoria 

para65,5% dos entrevistados como “Bom”, porque aumentou o comércio local. As áreas de 
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lazer foram classificadas como “Bom” (33,5%) e “Razoável” (28,5%), pois a população indica a 

Praia de Mangabeira, a praça central, e as festas com shows de bandas com aparelhagem 

eletrônica com o ritmo “tecnobrega” como lazer. O terminal fluvial principal da cidade, reformado 

pelo Governo do Estado do Pará recebeu a classificação “Bom” para 73% dos entrevistados. 

A iluminação pública, uma das reivindicações registradas nas Atas, foi classificada por 

36% dos entrevistados como “Bom”. Entretanto, outros 36% classificaram como “Muito Ruim” e 

“Ruim”, ou seja, ainda é em boa parte da cidade um serviço deficiente, pois não chega até o 

final das ruas, principalmente na área de igarapés. A energia elétrica, por sua vez, foi 

considerada por 37,7% como “Bom” e por 29,5% como “Razoável”, e 31% classificaram como 

“Ruim” e “Muito Ruim”.  

O ensino apresenta o maior grau de satisfação (75,5% classificaram como “Bom”), 

entretanto representa a satisfação com o ensino fundamental, pois o município aumentou o 

número de escolas, e abriu no ano de 2007 (na gestão da ex-prefeita Consuelo de Castro), 

concurso para os professores exigindo o nível superior, o que deixou professores de nível 

médio fora da rede e empregou professores vindos de Belém (isso gerou uma insatisfação com 

o atual prefeito, pois a efetivação dos professores ocorreu em sua gestão). A Secretaria 

Municipal de Educação, no ano de 2009, atendia a um total de 5.193 alunos, entre educação 

infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos (EJA), distribuídos em três zonas: 

zona urbana; zona de colônia e zona ribeirinha (Tabela 20). 

 

Tabela 20 – Quadro das escolas por zona 
 
Zona  
 

Nº de 
escolas 

Urbana 14

Colônia 11

Ribeirinha 43
 

O abastecimento de água apresenta um grau de insatisfação maior, apesar de 26,5% 

classificarem o serviço como “bom”. Somados “ruim” e “razoável” o quadro vai para 36%. Ainda 

é um serviço insuficiente na cidade. O abastecimento de água em Ponta de Pedras é, em parte, 

serviço da prefeitura que está deficiente a ponto de um morador afirmar que é “impróprio para 

uso humano”, e outra parte pela concessionária COSANPA, que tem um serviço melhor que o 

da prefeitura. No Plano Diretor não há um artigo ou parágrafo específico sobre o abastecimento 

de água. No Art. 13, parágrafo único, define: 
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Entende-se por saneamento ambiental conjunto de ações que compreende o 
abastecimento de água; a coleta, o tratamento e a disposição dos esgotos e 
dos resíduos sólidos gasosos e os demais serviços de limpeza urbana; o 
manejo das águas pluviais urbanas; e o controle de vetores de doenças. 
 

No Art. 27, que trata da Saúde, afirma, no parágrafo I, que se deve “ampliar e adequar o 

Sistema de Abastecimento de água tratada no Município”. 

Esta pergunta em que a população avaliou os serviços públicos oferecidos, confirma, 

nesta pesquisa, as prioridades do Poder Público. O grau de satisfação não apresenta a eficácia 

de alguns serviços, mas apenas que a população tem, neste momento, outras urgências. Esta 

pergunta ainda colocou os serviços de saúde e oferta de empregos propostos no Plano Diretor, 

mas que, para destaque, colocamos separadamente dos outros serviços, conforme  

apresentado na Tabela 21. 

 

Tabela 21– Avaliação da Saúde e da Oferta de Empregos 

 
Saúde 

 
% 
 

Oferta de 
empregos 

% 
 

Muito ruim 39,5% Muito ruim 55,5% 

Razoável 23,5% Ruim 18,5% 

Ruim 21,5% Razoável 18,5% 

Bom 13% Bom 5% 

Muito bom 1%
Não 
respondeu 1% 

Não respondeu 1% Muito bom 0,5% 

Nunca usou 0,5%
Não tinha 
conhecimento 0,5% 

Não tinha 
conhecimento   

Não soube 
responder 0,5% 

Não soube 
responder   Nunca usou   
Não tem   Não tem   

  

 

A saúde no município é caótica. Há apenas um médico, o hospital municipal não tem 

raio-x, aparelho de ultra-sonografia, não atende pessoas com fraturas que precisam engessar, 

não faz parto à cesariana, para fazer ultra-som, vem uma vez ao mês um médico vem para a 

cidade e atende entre 100 e 200 pessoas, com prioridade para gestantes. Não tem vacina 

antitetânica, e não tem remédios no hospital, quer dizer, tem o estoque, mas como foram 

suspensas as licitações devido a questões políticas, o número é baixo. O hospital já está alguns 

meses em reforma, está climatizado, tem sala para cirurgia, mas continua com estas carências 
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no atendimento, e na urgência de alguns casos.  O Plano Diretor de Ponta de Pedras, na área 

de Saúde, afirma, em seu Art. 27:  

Das Diretrizes para a Saúde:  Art. 27 - São diretrizes setoriais para a saúde:        

I - ampliar e adequar o Sistema de Abastecimento de água tratada no Município; 

II - criar mecanismos para assegurar a cobertura na totalidade do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde - P AC'S, bem como do Programa Saúde da Família 
no Município de acordo com as normas vigentes; 
IIl - criar mecanismos para assegurar a existência de Médicos no Município; 
IV - criar mecanismos para assegurar a cobertura na totalidade de enfermeiros 
no Município; 

V - criar mecanismos para assegurar a cobertura na totalidade do atendimento 
na área de urgência e emergência no Município; 

VI - otimizar ações de vigilância sanitária, uma vez que quando desenvolvidas na 
sua plenitude, objetivam o controle, eficácia e eficiência dos serviços e produtos de 
saúde, contribuindo para a qualidade de vida dos cidadãos; 

VII - garantir padrão arquitetônico da rede pública de saúde, com ambientes 
adequados ao pleno funcionamento das atividades e serviços prestados e o 
acesso e o trânsito aos portadores de necessidades especiais; 

VIII - criar e/ou incentivar a ampliação dos programas educacionais de prevenção 
referentes à saúde. 

  

Onde estão as necessidades do município de Ponta de Pedras apontadas em seus 

artigos? Só há a afirmação que a prefeitura vai criar mecanismos, mas como? E onde estão 

seus cumprimentos se existe apenas um médico, anestesista, para atender a população? Existe 

a inferência para a criação de Unidades Básicas de Saúde? E o atendimento às gestantes? 

39,5% dos entrevistados classificaram o serviço de saúde como “muito ruim”, e 21,5% como 

ruim, ou seja, 61% dos entrevistados na área urbana enfatizam a necessidade urgente deste 

serviço, que, não foi mencionado nas Atas das reuniões regionais.  

Sobre a oferta de empregos no município, 74% dos entrevistados classificaram como 

“muito ruim” (55,5%) e “ruim” (18,5%). Não há expectativas de empregos para os jovens, o 

comércio não consegue suprir a demanda da população economicamente ativa, aumenta a 

informalidade, e a única alternativa que a população enxerga como emprego é o setor público. 

Cabe ressaltar que os entrevistados associam, de forma direta, o emprego ao funcionalismo 

público. Um detalhe que chamou a atenção é a percepção de uma senhora de 42 anos que 

disse que “pelo município não ter emprego, os jovens, aqueles que querem melhorar de vida, 

acabam indo embora da cidade, o que faz com que as famílias sejam separadas”. Ela culpou o 

prefeito por quebrar o vínculo familiar. Mas é uma realidade que deve ser tratada seriamente no 
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município. O jovem que termina o ensino médio não tem expectativa de trabalho na cidade. É 

como se estas pessoas, com estas necessidades, não estivessem no município. Um Plano 

Diretor deve tratar de uma realidade populacional, de um espaço humano, reflexo de ações e 

necessidades daqueles que nele habitam. Observando o Plano Diretor de Ponta de Pedras, 

parece que estas pessoas não existem, nos remetendo às observações de Milton Santos, 

quando afirma: 

 

Olhando-se o mapa do país, é fácil constatar extensas áreas vazias de 
hospitais, postos de saúde, escolas secundárias e primárias, informação geral e 
especializada, enfim, áreas desprovidas de serviços essenciais à vida social e à 
vida individual. O mesmo, aliás, se verifica quando observamos as plantas das 
cidades em cujas periferias, apesar de uma certa densidade demográfica, tais 
serviços estão igualmente ausentes. Ë como se as pessoas nem lá estivessem 
(SANTOS, 2000, p. 43). 

  

No Art. 29, parágrafo II, afirma que, para o desenvolvimento econômico, deve-se 

promover ações que ampliem a geração de trabalho e renda. Contrapondo este artigo com a 

realidade municipal, existe no município um prédio que foi construído, para abrigar uma fábrica 

de poupa de fruta, mas que nunca entrou em funcionamento devido disputas políticas, ao 

mesmo tempo, apesar do município ser considerado o 2º maior produtor de açaí do país (IBGE, 

2009), não existem mecanismos de geração de emprego via cooperativas, por exemplo.  

Estes casos urgentes em Ponta de Pedras, refletem-se na pergunta “o que é mais 

urgente a ser realizado na cidade?”, e constata a necessidade não explicitadas nas Atas das 

audiências, as quais, ao que parece, preocuparam-se com os aspectos físicos, e não dos 

serviços instalados neste espaço (Tabela 22 e Gráfico 11).  

 

Tabela 22 – O que é mais urgente a ser realizado na cidade? 

SERVIÇOS NECESSÁRIOS A SER IMPLANTADO
 

 
% 

 

Saúde 28,3% 

Oferta de empregos 15,8% 

Outros 15,5% 

Abastecimento de água 11,4% 

Esgotamento Sanitário 5,04% 

Ensino 4,8% 

Iluminação pública 4,2% 

Energia elétrica 3,8% 

Transporte 3,8% 

Áreas de lazer 2,9% 
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Preservação do Meio Ambiente 1,6% 

Coleta e disposição dos resíduos sólidos 1,4% 

Trapiche 1,04% 

Áreas comerciais 0,4% 

 

 
Gráfico 11 – O que é mais urgente a ser realizado na cidade? 

 A tabela 22 e o gráfico 11, apontam para a necessidade de programas na área da saúde 

e de geração de empregos. O planejamento real de uma cidade passa a existir quando essa 

população é efetivamente ouvida. Desta maneira, o planejamento de uma cidade deve priorizar 

o desenvolvimento social, aliado ao desenvolvimento econômico. Isto permite um aumento da 

qualidade de vida, com a satisfação das necessidades materiais e imateriais como educação, 

saúde e moradia, por exemplo, e aumenta a justiça social. Não existe igualdade de acesso para 

quem é diferente. Em relação à esfera pública, o grau de desenvolvimento social está na 

participação do cidadão em processos decisórios (SOUZA, 2008, p. 60-61). Neste sentido, esta 

pesquisa apresenta, portanto, indícios de que a audiência pública e as reuniões regionais não 

foram suficientes. O questionário aplicado apresentou mais claramente as necessidades da 

população, e a dimensão real das necessidades sócio-espaciais da população do que o Plano 

Diretor Participativo de Ponta de Pedras. Talvez uma pesquisa prévia daria ao Poder Público 

um conhecimento maior da realidade municipal, do que duas ou três páginas escritas nas Atas 
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das reuniões nas localidades, que resultaram num Documento de 32 páginas e 93 artigos 

generalistas.  

 

 

5.6 O Ministério das Cidades: até que ponto ele conhece a realidade da elaboração do 

Plano Diretor Participativo? 

 

 O Ministério das Cidades foi criado em 1º de janeiro de 2003 e em sua pauta de 

discussão estão: proporcionar o desenvolvimento urbano; facilitar à população o acesso à 

moradia, saneamento e ao transporte; estabelecer as carências e necessidades a serem 

discutidas pelas cidades brasileiras. O Ministério implementou a participação popular na gestão 

das cidades com ações estabelecidas desde a elaboração do Plano Diretor até sua aprovação, 

no Legislativo, instituído pela Constituição e reafirmado no Estatuto da Cidade, em 2001, 

resultando no Plano Diretor Participativo. Entretanto, como tem sido a fiscalização, por parte do 

Governo Federal, das ações das prefeituras municipais na elaboração de seus Planos 

Diretores? 

Obviamente, cada governo municipal tem autonomia para estabelecer a sua agenda 

para a realização deste processo, entretanto, se foi criado o Ministério, a função estabelecida 

na própria instituição deveria garantir esta reforma urbana reivindicada pelos movimentos 

sociais, intelectuais, e aqueles envolvidos na luta por uma gestão mais democrática.  

Em entrevistas realizadas com os secretários e com o Prefeito de Ponta de Pedras, 

obteve-se a informação de que eles receberam a capacitação técnica, orientação de Brasília, e 

da AMAM – Associação dos Municípios do Arquipélago do Marajó. Contudo, o sentimento 

gerado com a realização desta pesquisa foi justamente a velocidade com que foi elaborado este 

Plano Diretor, para obter a redação final do Documento o mais rápido possível.  

Como fica garantida a participação popular nessa situação? Se é um processo com 

caráter democrático, como se garantiu à população ta apropriação sobre o que estava 

acontecendo? Quais movimentos sociais participaram? Quais entidades? 

De acordo com o presidente da Associação Pontapedrense das Pessoas com 

Deficiência (APOMPED), a entidade não participou da elaboração do Plano, não foram nem 

convidados, e o presidente já havia enviado dois ofícios para ter acesso ao Documento e não 

obteve resposta. Cabe ressaltar que o Plano Diretor não apresenta artigos sobre portadores de 

necessidades especiais, sobre sua mobilidade e acessibilidade. Somente o trapiche tem rampa 

para cadeirante, além de dois estabelecimentos comerciais na cidade. Ou seja, um direito 
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constitucional não foi sequer mencionado no Plano. A entidade tem 187 associados com 

diversos tipos de deficiências físicas. O Documento, portanto, revela exclusão, e tira o direito à 

cidadania desta população, visto que ignora os habitantes deste espaço vivido. Nem o prédio 

onde estão as secretarias municipais não tem rampa.  

Em outra entrevista, realizada com um suplente na comissão do Núcleo Gestor, obteve-

se a informação de que ele não foi chamado às reuniões regionais, ouviu falar do Plano Diretor 

“por alto”, e afirmou que “a participação foi restrita às pessoas envolvidas diretamente com a 

prefeitura”. O ex-prefeito Milton Boulhosa Ribeiro Malato afirmou que “não houve uma 

conscientização do que foi o Plano Diretor. No Carnapijó a participação, de uma maneira geral, 

foi muito restrita. Parecia uma obra eleitoreira porque eles chegaram no bairro falando o que já 

ia ser feito. Foi feito apressado” (informação verbal).  

Independente da vinculação política dos entrevistados, oposição ou não, como o 

professor Valois e o ex-prefeito citado anteriormente, este trabalho constatou a inexistência do 

caráter participativo na elaboração do Plano Diretor, percebidas nas contradições surgidas nas 

entrevistas com os secretários e o Prefeito, e nas avaliações e necessidades apontadas pelos 

entrevistados que não foram contempladas no Plano Diretor, um Documento generalista e 

antidemocrático.  

A obrigatoriedade e cumprimento político dos municípios que tinham até o ano de 2006, 

que finalizar a elaboração do Plano Diretor Municipal trouxe urgência e atropelo no processo. 

Apesar da necessidade de estabelecer prazos para a entrega do Documento, isso apenas 

reforçou a tecnocracia brasileira. Um país que está aprendendo a lidar com a democracia e a 

inserir a participação popular no processo decisório, e que possui grandes contrastes políticos e 

sociais intra e inter-regionais, deveria ter mais instrumentos de cobrança para o 

acompanhamento da elaboração dos Planos Diretores Participativos, principalmente em 

municípios pequenos e com extremas carências sociais, como Ponta de Pedras. 

Outro dado a ressaltar é usar o Documento como um instrumento legal para enfraquecer 

a participação popular. O Plano Diretor de Ponta de Pedras estabelece que a gestão 

democrática do Município em seu Art. 79, acontecerá mediante audiências, conferências, 

consultas públicas, conselhos (repetição resumida do Estatuto da Cidade, Art. 43). Haverá 

iniciativa popular de projeto de Lei (como?) e órgãos colegiados. A gestão urbana ficou sob a 

responsabilidade do COMCID, inexistente no município, conforme apresentado neste trabalho. 

E, se houvesse o COMCID, a maior parte de seus membros é de funcionários públicos ou 

ligados à administração municipal. Não há, no Art. 85, a liberdade para que qualquer cidadão, 

ainda que não esteja ligado a nenhuma organização, poder participar do COMCID. 



127 

Art. 85 - O COMCID será composto por 25 (vinte e cinco) membros efetivos, e 
seus respectivos suplentes, representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

1-8 (oito) representantes do Executivo; 
II - 2 (dois) representante da Câmara Municipal, 
Hl - 2 (dois) representantes do Conselho Tutelar; 
IV - 2 (dois) representantes do Conselho Municipal de Saúde; 
V - 2 (dois) representantes do Conselho Municipal de Assistência Social; 
VI - 5 (cinco) representantes dos Sindicatos e Organizações de Classes; 
VII - 2 (dois) representantes do setor dos comerciários;  
VIII - 2 (dois) representantes do Conselho do FUNDEF. 

 

O COMCID tem a função de fiscalizar as obras, e encaminhar propostas ao orçamento 

participativo, mas não há artigo que ateste a maneira como será mantido, fiscalizado, ou 

apresentado o orçamento. Ele é chamado de participativo, mas não há no Documento algum 

artigo ou parágrafo que dê a legalidade ao COMCID ou à audiências públicas sobre o que se 

fará com o orçamento ou satisfação do orçamento.  

Incoerente está o Art. 81 em seu parágrafo III, incisos 1º e 2º, sobre a audiência pública. 

O inciso 1º afirma que a audiência pública tem convocação mínima de três dias consecutivos 

nos prédios e logradouros públicos, ao passo que o inciso 2º afirma que os documentos 

relativos ao tema da audiência serão colocados à disposição no mínimo quinze dias antes! 

Colocam à disposição antes de convocar para audiência? Três dias antes da audiência, a 

população ou qualquer entidade perderá doze dias para poder consultar com mais detalhes 

sobre sua razão.  

Há um espaço sem cidadãos refletido no Documento final, acompanhado de uma ação 

tecnocrática, autoritária, paternalista, disfarçada de democracia. Reforça apenas as 

desigualdades, aliena o indivíduo do seu próprio entorno, afasta, cada vez mais, as ações 

federais, estaduais e municipais. Criam-se e recriam-se assim, vários Brasis, seja pela extrema 

concentração de renda, seja pelo acesso ao conhecimento, informatização e tecnologia, seja do 

direito de se expressar, opinar, votar, participar, viver plenamente sua cidadania.  

 

Nas presentes circunstâncias, conforme já vimos, a centralidade é ocupada 
pelo dinheiro, em suas formas mais agressivas, um dinheiro em estado puro 
sustentado por uma informação ideológica, com a qual se encontra em 
simbiose. Daí a brutal distorção do sentido da vida em todas as suas 
dimensões, incluindo o trabalho e o lazer, e alcançado a valorização íntima de 
cada pessoa e a própria constituição do espaço geográfico. Com a prevalência 
do dinheiro em estado puro como motor primeiro e último das ações, o homem 
acaba por ser considerado um elemento residual. Dessa forma, o território, o 
Estado-nação e a solidariedade social também se tornam residuais (SANTOS, 
2006, p. 146).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho de dissertação tem alguns princípios nos quais estão a sua metodologia 

cientifica, o arcabouço teórico como base para a compreensão da realidade social, e a 

compreensão do espaço geográfico como elemento essencial do planejamento urbano e 

regional. Parte, ao mesmo tempo, da compreensão descritiva, numérica da realidade, e dos 

desejos para o bem-estar humano coletivo, muito bem discutidos por muitos autores, e 

parcialmente apresentados no corpo desta dissertação.  

 Esta pesquisa não tem como meta esgotar a compreensão das várias Amazônias 

existentes no Brasil, com suas múltiplas realidades e conflitos, com seus tempos diferenciados, 

e sociedades coexistindo com valores diferentes. Apresenta apenas parte de um projeto que 

busca compreender as cidades pequenas do estuário do Amazonas, iniciando por Ponta de 

Pedras, em que se apreende significados semelhantes aos existentes em outras cidades 

ribeirinhas, pequenas, e com qualidade de vida que deixa a desejar. Objetiva-se, assim, 

contribuir para apreensão do urbano na Amazônia (uma vez que Ponta de Pedras está incluída 

nos municípios que estão entre 20 mil habitantes e que são a maioria na Região). Não é 

suficiente para compreender toda sua pluralidade sócio-espacial, e nem tampouco, permite 

estabelecer um modelo pronto de ação ou planejamento urbano como solução para as suas 

necessidades ou que propiciem o desenvolvimento. Torna-se, então, apenas um diagnóstico de 

uma realidade que descortina diferentes discursos políticos. Porém, ainda que, neste momento, 

não tenhamos uma proposta de ação para a Região, isso não dá legalidade as respostas 

prontas de um planejamento global, unificado, homogêneo, pelo qual passam as cidades 

brasileiras. Ainda que não tenha um modelo de planejamento amazônico (e não deve ter, dada 

a sua pluralidade), não significa que os modelos que até hoje foram propostos para as cidades 

são as soluções que tanto precisamos, ou as respostas certas.  

 Por ser a apresentação de relatório final de dissertação do curso de Planejamento 

Urbano e Regional, apesar da pesquisa e dos pensamentos expostos, esta pesquisa apresenta 

a contestação de Leis e da realidade, na comprovação dos vários Brasis, de um território 

fragmentado que reflete direitos e deveres muito desiguais nas várias partes do território. Da 

mesma forma, procura ser parte da função de um pesquisador, planejador urbano, que, 

segundo Souza (2008, p. 36), chama a “a atenção daqueles que, para ele, são, ao mesmo 

tempo, o objeto de conhecimento e sujeitos históricos cuja autonomia precisa ser respeitada e 

estimulada, para as contradições entre objetivos, os problemas e as margens de manobra que o 

seu treinamento técnico-científico lhe permitem vislumbrar”. 
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 Assim, compreende-se que para existir a participação popular, não precisa haver 

normatização, todavia, a participação popular não deve ser colocada como um controle social, 

nem ser restrita a um conselho de política pública, e não é algo apenas da sociedade civil 

organizada. É de todos. Todos são livres e lúcidos para opinar, participar e expressar suas 

opiniões.  

Acredita-se na participação popular como uma ação de interferência no espaço intra-

urbano, onde a cidade será vista como um todo para toda a população, e, portanto, as ações 

administrativas em todos os bairros, devem perpassar pelo entendimento coletivo, e despertar 

no cidadão a importância de sua participação, que gera questionamentos quanto às ações 

governamentais, incomodando grupos sociais que são favorecidos por mudança na Lei 

Orgânica, tirando do Poder Público a representatividade do qual os governantes estavam 

acostumados (sem opinião coletiva). A capacidade intelectual do povo é muitas vezes 

distorcida, mas todos os cidadãos, inclusive os menos favorecidos socialmente sabem dialogar 

com técnicos, desde que estes estejam dispostos a ouvi-los (SOUZA, 2008, p. 329). O 

importante da participação popular é justamente a busca para a descrição da realidade do 

município por meio daqueles que nele vivem diariamente e sofrem ou são beneficiados com o 

que lhe é oferecido por parte do Poder Público. Isso contribui para que o Plano Diretor não seja 

apenas um documento pró-forma para cumprir apenas a imposição da Lei, o que percebeu-se 

neste trabalho.  

Desta maneira, a vida na cidade revela o papel segregador da sociedade. Outrora, a 

vida na cidade deveria ser estabelecida por um papel comunal, onde todos seus integrantes 

trabalhariam em prol do coletivo. Pois, o fenômeno urbano se caracteriza por uma densidade 

populacional que usufruem de serviços e espaços comuns. Neste contexto, encaixa-se o Plano 

Diretor Participativo. Este não é um plano engendrado para fins políticos e eleitorais, ou um 

plano que fragmenta a cidade em porções empresariais, nem um plano utópico sobre o que se 

aspira para o município. É um plano no sentido de planejar, traçar ações a curto, médio e longo 

prazo sobre as reais necessidades da cidade, no qual a população é chamada a participar, pois 

é ela que está continuamente usando este espaço, sofrendo seus reflexos e condições devido a 

falta de infra-estruturas que supra suas necessidades. A população é chamada a uma 

responsabilidade social em nome do coletivo no qual todos estão inseridos, portanto, todos 

devem participar de sua elaboração, e negociar entre os diversos grupos na sociedade.  

Pensar na Amazônia brasileira hoje é também pensar no urbano, em cidades, em 

planejamento urbano e Plano Diretor Municipal. Ainda que este urbano se expresse de uma 

maneira diferente da qual estamos acostumados a vivenciar nas regiões mais ricas do país. 
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Excluir a cor cinza do verde da Amazônia, como destacado pelas ONG’s e pela própria mídia, é 

calar a democracia. Nas cidades se expressam as vontades e as vozes por uma política pública 

que atenda a todos. Nas cidades se refletem as ações arbitrárias e o ranço de uma política sem 

cidadania. Contribui-se, assim, para a manutenção das desigualdades quando ignoramos a 

urbanização e prevalece um discurso pragmático, na falsificação do que é o território da 

Amazônia (SANTOS, 1996, p. 21).  

Assim, quando os direitos não são negados, inicia-se a valorização da cidadania, 

embora, no Brasil, valoriza-se mais o consumidor do que o cidadão, e, segundo Santos, onde 

não há o cidadão, existe o consumidor mais-que-perfeito (SANTOS, 2000; p. 41). Melhor é a 

produção de consumidores do que cidadãos com direitos respeitados, que inclui muito mais do 

que o poder de consumo.  

 

O consumidor não é o cidadão.(...). O eleitor também não é forçosamente o 
cidadão, pois o eleitor pode existir sem que o indivíduo realize inteiramente suas 
potencialidades como participante ativo e dinâmico de uma comunidade. O papel 
desse eleitor não-cidadão se esgota no momento do voto (...). O cidadão é 
multidimensional. Cada dimensão se articula com as demais na procura de um 
sentido para a vida (SANTOS, 2000, p. 41). 

 

Quando não há a valorização da cidadania, as instituições que deveriam promovê-la, 

como o próprio Estado democrático, tornam-se “instituição-casca”, isto é, existe no discurso e 

na letra da Lei, mas não na prática. Está inadequado para a função a qual é chamada a 

desempenhar (GIDDENS, 2006, p. 28). Afirma-se que as democracias representativas são 

oligarquias liberais, em que a manutenção da sociedade é feito pelos eleitos, e a maioria dos 

cidadãos permanecem alienados. O regime democrático, só vem a existir de fato, quando a 

separação institucionalizada entre dirigentes e dirigidos for abolida, e exista uma esfera pública 

com cidadãos conscientes, responsáveis e participantes, uma autocriação social, ou seja, uma 

reorganização da sociedade. É uma mudança social que Souza (2008, p. 52) denomina de 

dimensão sócio-espacial, se dá como um processo que considera os indivíduos livres e lúcidos, 

que vê o Estado e sua dimensão autoritária nas relações de poder nas sociedades capitalistas, 

e participa, assim, de sua gestão municipal.  

 Ponta de Pedras é uma parte da Amazônia, seja em seu verde, seja na relação rural-

urbano, seja na cidade ribeirinha que tem a natureza estabelecendo os seus ritmos, com suas 

marés que determina horários de saída e chegada, com seu calor equatorial que fecha a cidade 

para a sesta das 12 horas, até aproximadamente às 15 horas. Ponta de Pedras também é parte 

destes vários Brasis, que compõem o território soberano e democrático da República Federativa 
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do Brasil, país predominantemente urbano em que os movimentos sociais de reforma urbana, 

em algumas cidades, conquistaram a participação popular em sua gestão democrática e que se 

refletiu por todo o território, ainda que isso seja apreendido e executado diferente, considerando 

seu ritmo, sua cultura, e suas ideologias. Ponta de Pedras é o espaço social produzido pela 

vida, pelas diferentes vontades, composto por grandes agentes e por grupos excluídos. É o 

Brasil amazônico estampado em suas cidades pequenas, de multicores e saídas procuradas 

por uma população que procura para si alternativas, vivendo seu entorno no meio de uma lógica 

global que quer apenas o seu açaí.  

 A Cidade de Ponta de Pedras é um local onde há uma política de exclusão da cidadania, 

seja pela sua herança coronelista, seja pela maneira a qual os políticos estão acostumados a 

governar, tomando para si uma representatividade que favorece interesse de poucos. Os 

eleitos, entretanto, são para representar a maioria. O Plano Diretor então deve expressar a 

vontade dessa maioria, que vem a acontecer com a participação popular de fato, com 

audiências, consultas públicas, pesquisas nas ruas, divulgação em igrejas, sociedades de 

amigos de bairro, escolas, rádios, e das formas possíveis para a chamada à participação por 

todos. Participar da vida política de seu país, ou de sua cidade é uma prática que os brasileiros 

estão aprendendo, e a criação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) é uma conquista para 

um país que também está aprendendo a lidar com a democracia. Apesar das expectativas 

iniciais dessa pesquisa já apontarem para um total descaso em relação á participação popular e 

à inclusão do cidadão, esperava-se ver um município que estivesse tentando mudar essa 

realidade. 

 O Ministério das Cidades, deve, por sua vez, criar mecanismos que acompanhem o 

processo de participação popular na elaboração dos Planos Diretores, e averiguar neste 

momento a execução dos mesmos e suas reedições que virão a seguir, pois esta pesquisa 

percebeu que, a ausência destes mecanismos foi um fator que contribuiu para o Plano Diretor 

de Ponta de Pedras ser elaborado para o cumprimento da Lei com a pseudo-participação 

registrada nas Atas das audiências.  

 O Plano Diretor de Ponta de Pedras apresentou algumas necessidades municipais, mas 

não expressa em seus artigos a realidade de Ponta de Pedras e nem as prioridades que a 

população apresentou na aplicação do questionário, além da constatação da ausência de 

participação da população. Um documento generalista, pró-forma, e que, se mudar o nome do 

município em sua primeira página, não será estranho a outra realidade. A realidade expressada 

no Plano Diretor acontece quando existe a participação de fato, quando as pessoas que vivem 
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naquele local apresentam as necessidades que vivenciam, e podem contribuir para as soluções 

das situações constatadas.  

 Na análise do Plano Diretor de Ponta de Pedras, encontrou-se como resultado: a falta de 

participação da população; os artigos que não expressam claramente a realidade; artigos sem 

prazo claramente estabelecidos e ainda não cumpridos; artigos muito gerais para uma realidade 

que apresenta necessidades peculiares; ausência por parte do Poder Público de conhecimento 

real da materialidade do município; e o descompromisso em realmente chamar à participação, 

uma vez que, nas Atas, estão registrados, basicamente, duas necessidades óbvias (ausência 

de abastecimento de água e energia elétrica), e que não foram pontuados, no Documento, os 

locais de sua implementação. Até que ponto se ouviu realmente a população se havia uma 

intenção do que seria escrito? A resposta já afirmada nesta pesquisa se resume ao 

cumprimento estabelecido pelo Ministério das Cidades, sem o comprometimento real que o 

Documento deveria representar.  

 O desinteresse pela política, o descrédito dado aos representantes políticos são apenas 

conseqüências da oligarquia liberal da democracia representativa, e podem ser resultados de 

uma herança coronelista perpetuada na política brasileira, especificamente nas Regiões Norte e 

Nordeste. Mas não é um escape ou justificativa para a continuação destas ações anti-

democráticas, uma vez que os interesses políticos por questões de caráter universal crescem 

cada vez mais, principalmente pelos jovens, e o olhar para o global trará os olhares para o local, 

porque é nele que a realidade se apresenta como início de tudo. A mudança que poderá 

acontecer, dependerá das reações diante da realidade atual. 

 

Por isso, é lícito dizer que o futuro são muitos; e resultarão de arranjos 
diferentes, segundo nosso grau de consciência, entre o reino das possibilidades 
e o reino da vontade. É assim que iniciativas são articuladas os obstáculos são 
superados, permitindo contrariar a força das estruturas dominantes, sejam elas 
presentes ou herdadas (SANTOS, 2006, p. 161).  
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APÊNDICE A - Questionário aplicado em Ponta de Pedras 

 

Questionário aplicado em Ponta de Pedras 

 
1. Onde nasceu? 
________________________________________________________________________ 
 
2. Sempre morou aqui?  
________________________________________________________________________ 
 
3. Há quanto tempo mora nesta cidade? 
 
(  ) Mais de 2 anos 
(  ) Mais de 5 anos 
(  ) Mais de 10 anos 
(  ) Mais de 15 anos  
(  ) Sempre morou nesta cidade 
(  ) Vem para exercer algum trabalho temporário  
 
4. Com quais familiares você mora nesta cidade? 
 
(  ) Esposa 
(  ) Filhos 
(  ) Pais 
(  ) Irmãos  
(  ) Amigos 
(  ) Sozinho 
 
 
5. Está satisfeito em morar aqui? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Por que?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6. Houve mudança no município no período de tempo em que você mora aqui? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Não sei responder  
 
 
 
 
7. Onde você percebeu esta mudança? 
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(  ) preservação do meio ambiente natural e construído 
(  ) equipamentos comunitários 
(  ) acesso à água potável 
(  ) serviços de esgotamento sanitário 
(  ) a coleta e disposição de resíduos sólidos  
(  ) moradia da população de baixa renda  
(  )  áreas comerciais 
(  ) aeródromo  
(  ) vias para ciclistas  
(  ) terminais hidroviários 
(  ) Iluminação pública 
(  ) o sistema de energia elétrica 
(  ) Rede pública de ensino 
(  ) Sistema de Abastecimento de água tratada no Município 
(  ) Serviço público de saúde 
(  ) transporte público  
(  )  a oferta de empregos 
(  )  áreas de lazer e áreas verdes 
 
 
8. Como você classificaria os serviços prestados pela prefeitura? 
 
(  ) Muito ruim 
(  ) Ruim 
(  ) Razoável 
(  ) Bom  
(  ) Muito bom 
 
9. Para cada opção dos serviços oferecidos avalie: (1) muito ruim, (2) ruim, (3) razoável, (4) 
bom, (5) muito bom, (6) nunca usou, (7) não tinha conhecimento que existia este serviço 
 

Serviços 

Muit
o 
ruim 

Rui
m 

Razoáve
l 

Bo
m 

Muit
o 
bom 

Nunc
a 
usou 

Não tinha 
conheciment
o 

preservação do meio ambiente 
natural e construído               

acesso à água potável               

equipamentos comunitários               
serviços de esgotamento 
sanitário               
a coleta e disposição de 
resíduos sólidos                
moradia da população de 
baixa renda                

áreas comerciais               

áreas de lazer e áreas verdes               

vias para ciclistas                
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terminais hidroviários               

Iluminação pública               

o sistema de energia elétrica               

Rede pública de en               
Sistema de Abastecimento 
de água tratada no Município               

Serviço público de saúde               

transporte público                

a oferta de empregos               

aeródromo                

         
10. O que é planejamento para você? 
 
 
 
 
11.  Você acredita que este município tem planejamento? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
Por quê? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
12. Já ouviu falar no Plano Diretor Participativo do Município de Ponta de Pedras? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
 
13. Se a resposta for sim, como voce ouviu falar? 
 
(  ) Rádio 
(  ) TV 
(  ) Na igreja 
(  ) No centro comunitário 
(  ) Na reunião com a prefeitura 
(  ) Na escola 
(  ) Outro lugar 
14. Voce participou de alguma reunião ou audiência pública sobre o Plano Diretor Participativo? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não 
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15. Se participou, foi em que momento? 
 
(  ) Na audiencia pública apenas 
(  ) Nas reuniões regionais apenas 
(  ) Em ambos ajuntamentos 
 
16. Voce tem conhecimento de que se trata o COMCID – Conselho Municipal da Cidade? 
 
(  ) Sim, tenho conhecimento do que se trata 
(  ) Sim, ouvi apenas falar 
(  ) Não, não tenho conhecimento do que se trata 
 
17. Você acredita em alguma mudança no município em 10 anos?  
 
(  ) Sim, acredito que haverá mudanças importantes na estrutura da cidade para a melhoria da 
população em geral 
(  ) Sim, acredito que haverá mudanças, mas nenhuma importante para a população 
(  ) Não, a cidade continuará da mesma maneira, pois não há interesse do governo em melhorar 
a qualidade de vida da população 
(  ) Não, a cidade continuará da mesma maneira, porque não há interesse da população em 
lutar pelos seus direitos  
 
 
18. Entre as opções apresentadas, qual é a mais urgente a ser realizada na cidade?  
 
(  ) preservação do meio ambiente natural e construído 
(  ) equipamentos comunitários 
(  ) acesso à água potável 
(  ) serviços de esgotamento sanitário 
(  ) a coleta e disposição de resíduos sólidos  
(  ) moradia da população de baixa renda  
(  )  áreas comerciais 
(  ) aeródromo  
(  ) vias para ciclistas  
(  ) terminais hidroviários 
(  ) Iluminação pública 
(  ) o sistema de energia elétrica 
(  ) Rede pública de ensino 
(  ) Sistema de Abastecimento de água tratada no Município 
(  ) Serviço público de saúde 
(  ) transporte público  
(  )  a oferta de empregos 
(  )  áreas de lazer e áreas verdes 
 
19. Qual o rendimento familiar? 
 
(  ) sem rendimento 
(  ) Meio salário mínimo 
(  ) Até 1 salário mínimo 
(  ) Entre 1 e 2 salários 
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(  ) Entre 3 e 4 salários 
(  ) Entre 5 e 6 salários 
(  ) Mais de 6 salários  
 
20.  Qual a principal fonte de renda? 
 
(  ) bolsa família 
(  ) venda de açaí 
(  ) coleta de açaí 
(  ) agricultura 
(  ) trabalho formal _____________ 
(  ) outros ____________________ 
 
21.  Tem parentes que moram  na área rural? Quais? 
 
(  ) Sim _____________________ 
(  ) Não 
 
22.  Que tipo de apoio você dá para sua família da área rural? 
 
(  ) Envia recursos para eles 
(  ) Da pousada para consultas médicas 
(  ) Para estudar 
(  ) Outros 
 
23.  Qual a freqüência? 
 
(  ) Semanal  
(  ) Mensal 
(  ) Semestral  
(  ) Anual 
(  ) Outro  
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ANEXO A - CEP 

 
 

 


