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A cidade neste início de século vem passando por um movimento avassalador, marcado 

pela competitividade e pela atração de capital e de pessoas (demanda solvente), o que tem 

exigido dos gestores municipais e estaduais uma nova postura, a de produzir um espaço do 

espetáculo e do marketing urbano, em que a centralidade deixa de ser as obras de caráter 

estrutural e passa a ser às de natureza fragmentária, efêmera, tais como, parques étnicos, 

novos centros culturais e áreas de lazer e turismo Ao assumir tal postura os gestores 

urbanos têm transformado a cidade de "obra" em "produto", de valor de uso em valor de 

troca. Ela passa a ser produzida a partir da lógica mercadológica, do dinheiro, do comércio e 

da troca, e não mais a partir de valores, como o prazer, o prestígio, o consumo improdutivo 

e a festa (Lefebvre, 2001). Dessa forma, o "cidadão imperfeito" é transformado em 

"consumidor mais que perfeito", que se alimenta de parcialidades, que se contenta com 

respostas setoriais, que se satisfaz limitadamente e que não tem direito ao debate (Santos, 

2002). 

Essa tendência identificada por Harvey (2002) precisa ser mais bem discutida quando se 

analisa o planejamento e a gestão urbana em Belém, pois se por um lado ela é reforçada 

nas ações empreendidas pelo planejamento estratégico de cidades (desenvolvido pelo 

governo do Estado), por outro precisa ser relativizada quando se observa a gestão 

participativa (postulada pela Prefeitura). 

Este trabalho tem como objetivo mostra as atuais tendências teórico-metodológicas da 

gestão e do planejamento urbanos e como têm sido aplicadas nas políticas de intervenções 

urbanas em Belém. Para isso, num primeiro momento discute-se o planejamento estratégico 

de cidades e a gestão participativa e, num segundo momento, procura-se demonstrar como 

essas concepções se manifestaram em duas práticas de intervenção urbana: o complexo 

Estação das Docas2 e o Ver-o-Rio3. 

                                                 
1 Geógrafo, Especialista em Desenvolvimento de Áreas Amazônicas, Mestrando em Planejamento do 
Desenvolvimento pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará 
(NAEA/UFPA), Pesquisador do projeto Espaço e cidadania na orla fluvial de Belém: praticando a 
geografia em ambientes não escolares. 
Amaral@ufpa.br 
2 Corresponde ao projeto de revitalização urbana realizada na área portuária de Belém, em que se 
aproveitaram três grandes galpões pertencentes ao antigo Porto de Belém, construído para satisfazer 
as necessidades portuárias decorrentes da produção e exportação da borracha na Amazônia no final 
do século XIX. O complexo Estação das Docas abrange uma área de 32 mil m², oferecendo serviços 
de bar-café, restaurantes, lojas, agências de turismo, bancos, teatro, cinema e dois memoriais: o 
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1. A gestão estratégica e a gestão participativa: elementos para uma abordagem 
teórica 

Conforme se afirmou anteriormente nas atuas práticas de gestão urbana em Belém 

pode-se identificar duas grandes perspectivas: a “gestão estratégica de cidades” e a “gestão 

participativa”. Para entender o que cada uma significa será utilizado um conjunto de 

bibliografias que têm enfocado o tema em seus aspectos teóricos e metodológicos. 

1.1. A gestão estratégica de cidades 

Frey (1996) ao discutir a gestão técnico-pragmática ou gestão estratégica de cidades, 

tendo como referência empírica de estudo a cidade de Curitiba, faz o elenco de algumas das 

características desse modelo, a saber: pragmatismo e eficiência técnica, hierarquização 

administrativa nítida, criação de uma identidade local, negociação direta e amistosa com a 

iniciativa privada e tendência ao decretismo e à criação de consensos. 

Também Sánchez (1997), discutiu esse modelo de gestão urbana para o caso de 

Curitiba, enfatizando, por sua vez, o que a autora denomina de marketing urbano e 

urbanismo espetáculo. Além dos elementos elencados por Frey (1996), a mesma autora 

procura mostrar como, ao longo do tempo (desde a década de 1970), a imagem de Curitiba 

foi sendo revisitada, ou mesmo modificada – de “Curitiba: cidade modelo”, passando por 

“Curitiba: cidade planejada”, até chegar em “Curitiba: capital brasileira da qualidade de vida”, 

entre outras – pela gestão e pelo planejamento urbanos, no sentido de promover a cidade 

enquanto um bem a ser comercializado e consumido: 

“Nossa argumentação baseia-se em que o investimento em marketing pode ser 

considerado ao mesmo tempo como um resultado e como uma estratégia dos processos 

de reestruturação urbana. Assim dizendo parece haver uma relação clara, bilateral. Se 

podemos tomar este instrumento como emergente deste contexto (...), também é 

possível uma leitura na outra direção, ou seja, identificar as imagens urbanas produzidas 

pelo marketing como ponto de partida imprescindível à realização das transformações 

econômicas e espaciais como estratégia sine qua non para os projetos de cidade 

emergente” (Sánchez, 1997, p. 5). 

                                                                                                                                                         
memorial do Porto e o memorial da Fortaleza de São Pedro Nolasco. Além disso, apresenta uma 
estação fluvial e uma extensa área com vista para Baía do Guajará.    
3 O projeto objetiva-se reestruturar e requalificar a orla, tendo em vista a valorização da fisionomia da 
cidade, por meio da visualização de seus elementos peculiares, integrando-a ao convívio da 
população, ordenando as atividades culturais, de lazer, de tráfego e transportes; e recuperando a 
paisagem urbana, bem como a qualidade ambiental (Belém, 2000). Além da desobstrução de ruas e 
abertura de outras, o complexo inclui a presença de praça, quiosques de comidas, bebidas e lanches, 
palco para shows, playground infantil, reconstituição de uma antiga rampa construída no passado 
para pouso de hidroaviões, trapiche lateral e parapeitos para contemplação da baía, postos para 
guarda municipal, banheiros públicos, ponte, lago, áreas de convivência com tratamento paisagístico, 
monumento e quadra poliesportiva de areia (Santos, 2002). 
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Dessa forma, procura demonstrar a importância que passa a ter, nas práticas de gestão 

das cidades, os instrumentos do marketing urbano – uso de técnicas publicitárias -, que 

servem como mecanismo utilizados para projetar a imagem da cidade no intento de 

promovê-la como atração de consumidores, especialmente os turistas. Deve-se ressaltar, 

porém, que para que isso ocorra, é necessário dotar a cidade de uma série de fatores 

atrativos como infra-estrutura física e comunicacional, regulação política e social e melhoria 

de qualidade de vida. Tais fatores, para serem efetivados, mobilizam uma imensa gama de 

recursos - fato que justifica, em grande parte, a parceria público-privado -, que servem para 

tornar a cidade mais competitiva frente a outras; prática esta bastante conhecida como 

"guerra dos lugares" e que tem acarretado, segundo Sánchez (1997), uma perda das 

solidariedades regionais e uma despolitização do espaço social, na medida em que projeta o 

consenso ao invés do conflito entre os agentes produtores do urbano. 

Além desse aspecto negativo, a autora demonstra, ainda, que esse tipo de gestão e 

planejamento não mostra, não pensa e, também, não atua na cidade como um todo, mas 

apenas em pontos privilegiados, verdadeiros fragmentos da totalidade urbana, que servem 

ao consumo da elite local e dos turistas. Em suas palavras:: 

“A construção de logomarcas urbanas contribui sobremaneira para a circulação e fixação 

de imagens, tanto na escala local quanto na escala mundial. Entretanto, a pasteurização 

ou supersimplificação das identidades urbanas através de logomarcas opera através de 

seleções, inclusões e omissões de espaços e ângulos da vida social, numa codificação 

que transmite pela imagem uma linguagem coerente e verossimilhança que impede a 

identificação dos processos depuradores da codificação” (Sánchez, 2001, p. 158 – grifo 

da autora). 

Neste sentido, a cidade deixa de ser produzida para quem nela habita para se tornar 

uma verdadeira mercadoria para quem vem de fora, muitas vezes, apenas para visitá-la ou 

consumi-la. Perde, assim, sua condição de cidade concreta para se tornar uma cidade 

abstrata. Ademais, a pluralidade de visões cede lugar a uma cidade de pensamento único, 

visivelmente marcada pelo consenso, que expressa, por seu turno, um verdadeiro obstáculo 

ao amadurecimento político e à conquista de cidadania: 

“(...) julgamos que a cidade foi transformada de teatro ou "cenário de encontro", 

elementos da imagem dos anos 70, em espetáculo multimídia dos anos 90, cuja 

audiência privilegiada não se encontra mais posta nos habitantes locais, mas no país e 

no mundo” (Sánchez, 1997, p. 43). 

A mesma preocupação sobre essa questão - a gestão urbana técnico-pragmática - 

expressa na crítica que Vainer (2000) sustenta em relação ao planejamento estratégico de 

cidades. Mostra o autor que esse modelo de gestão faz parte de uma nova forma de pensar 
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o planejamento urbano, adjetivado, por ora, de estratégico, e por meio do qual a cidade 

passa a ser sinônimo de mercadoria, de empresa e de pátria. No primeiro caso, ela é 

entendida como um objeto de luxo, em que seus insumos, valorizados pelo capital, são 

apropriados pelo marketing urbano, sendo vendidos, em conseqüência para demanda 

solvente, a exemplo dos investidores internacionais. De acordo com Vainer (2000) a cidade 

é 

“(...) transformada em coisa a ser vendida e comprada, tal como a constrói o discurso do 

planejamento estratégico, a cidade não é apenas uma mercadoria mas também, e 

sobretudo, uma mercadoria de luxo, destinada a um grupo de elite de potenciais 

compradores: capital internacional, visitantes e usuários solventes” (Vainer, 2000, p. 83 – 

grifo do autor) 

Neste sentido, trata-se de fazer um estudo (diagnóstico) que procure investigar as 

características da cidade e os mercados potenciais para os quais ela pode ser “vendida”. 

Além disso, deve-se nutrir uma preocupação com sua imagem, haja vista que em 

determinadas situações existem paisagens que não contribuem para a atração de turistas, 

servindo, ao contrário, para expulsá-los. Este é o caso, por exemplo, da “forte visibilidade da 

população de rua” (Vainer, 2000, p. 82). 

No segundo caso, a cidade é considerada uma empresa, ipso facto deve ser gerida de 

maneira empresarial, ou seja, de acordo com a lógica da competitividade, da produtividade e 

do mercado. Trata-se de fazer com que a mesma deixe de ser objeto e se torne um sujeito, 

sendo capaz de aumentar seu poder de atração para continuar investindo em sua 

potencialidade de inovação e difusão (Borja; Forn3 apud Vainer, 2000). Busca-se transferir o 

planejamento estratégico da corporação privada para a pública, ou de seu “território natal” 

ao “território urbano”. Neste sentido, a parceria público-privado torna-se indispensável, já 

que os empresários possuem o métier dos negócios e o Estado as condições para produzir: 

“(...) a melhor solução, aqui como em outras situações similares, é recorrer a quem entende 

do métier – se de empresa se trata, convoquem-se os empresários; se o assunto é 

business, melhor deixá-lo nas mãos de businessmen” (Vainer, 2000, p.87). 

Na terceira situação, a cidade é vista como pátria, locus da construção do consenso, do 

fim do conflito de classe, em benefício de uma causa maior, a cidade. Resgata-se o 

sentimento patriótico, de participante e de pertencimento (identidade entre sujeito e espaço): 

“sem consenso não há qualquer possibilidade de estratégias vitoriosas. O plano estratégico 

supõe, exige, depende de que a cidade esteja unificada, toda, sem brechas, em torno do 

projeto” (Vainer, 2000, p. 91). Para isto, segundo Vainer (2000), dois elementos são 

                                                 
3 BORJA, J.; FORN, M. Políticas da Europa e dos Estados para as cidades. Espaço & Debates, ano XVI, 
n. 39, 1996. 
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fundamentais para a formação da cidade-pátria: a “consciência de crise” e o “patriotismo de 

cidade”. No planejamento estratégico, não é necessariamente a crise o problema, mas a sua 

consciência, pois é a partir dela que se criam a trégua e a paz social e se abre mão dos 

conflitos e dos interesses particulares. Também é a partir da “consciência da crise” que se 

produz o “patriotismo de cidade”, pois a partir dessa base frágil, de cidade instável, é 

possível construir o sentido da unificação, da unidade, que procura banir/atacar tudo que é 

contrário ao projeto de cidade que se deseja (Vainer, 2000, p. 92-5). 

Esse modelo de gestão também foi discutido por Harvey (1996), denominando-o de 

“empresariamento urbano”, como uma maneira de distingui-lo de outro modelo por ele 

mesmo denominado de “gerenciamento urbano”. Para Harvey (1996), nos últimos anos 

existe um certo consenso no mundo capitalista avançado de que os avanços e benefícios 

positivos são adquiridos por aquelas cidades que fazem uso de um comportamento 

empresarial no que se refere ao seu desenvolvimento econômico. Tal consenso tem 

produzido alianças e coalizões entre segmentos que antes assumiam posições conflituosas 

e divergentes. São características do modelo do “empresariamento urbano” segundo Harvey 

(1996, p. 50-1): 

1) a parceria público-privada, em que as tradicionais reinvidicações locais se integram 

com a utilização do poder público também local no sentido de atrair fontes 

externas de financiamento, novos investimentos diretos e novas fontes 

geradoras de emprego; 

2) o caráter empresarial das parcerias, ou seja, sua execução e concepção assume 

uma forma especulativa, sendo que, em muitos casos, “o setor público 

assume o risco e a iniciativa privada fica com os benefícios” (Harvey, 1996, 

p.50); 

3) a esfera local como foco do "empresariamento”, no sentido de que é essa esfera 

que pode ter impactos maiores ou menores nos “territórios específicos” onde 

os projetos venham a se instalar. 

Esse modelo de “empresariamento urbano”, para Harvey (1996), possui dimensões e 

impactos diversos, que vão desde a economia, passando pela política, pela sociedade e 

pelo espaço. As suas implicações macroeconômicas, segundo Harvey (1999, p.57-60), são 

as seguintes: 

1) abertura do espaço para novos padrões de empreendimentos imobiliários de todos 

os tipos, mesmo que os resultados disso tenham sido a “reprodução em 

série”; 
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2) criação de um bom clima local para negócio, fazendo dessa escala um lócus da 

regulação infra-estrutural, de trabalho e ambiental; 

3) absorção do risco pelo poder público, tornando o capital multinacional cada vez 

mais móvel geograficamente; 

4) inclinação para produção de desenhos urbanos pós-modernos que resgatam a 

fragmentação urbana como princípio; 

5) desenvolvimento de atividades que visem à elevação dos valores das 

propriedades, das bases tributárias, da circulação local da renda e do 

crescimento do emprego; 

6) ênfase ao turismo, com produção e consumo de espetáculos e de eventos 

efêmeros, vistos como solução ou medicamento para economias degradadas; 

7) imaginário urbano atraente para vender a cidade, produzindo, por um lado, uam 

espécie de solidariedade social, com orgulho cívico e lealdade ao lugar, e, por 

outro, criando um “refúgio mental” para um mundo marcado pela exploração 

do capital, que exclui cada vez mais o senso do lugar. 

Harvey (1996) finaliza sua argumentação apresentando uma perspectiva crítica em 

relação ao “empresariamento urbano” e à gestão urbana que fazem uso da competitividade. 

Considera, nesse sentido, que o empreendimento urbano, nos termos arrolados, 

caracteriza-se por sua particularidade degradante e excludente, haja vista que, por trás da 

“máscara” de muitos projetos encontram-se sérios problemas sociais e econômicos, que 

reafirmam o caráter contraditório da cidade: “centro renovado” cercado por um “mar de 

pobreza”. 

Um outro autor que argumenta criticamente a respeito da gestão estratégica de cidades 

é Souza (2002). Para ele, o primeiro passo da analise é refletir sobre a natureza dessa 

terminologia - a gestão estratégica -, que carrega dois sentidos: um mais 

avançado/politizado e outro mais conservador/mercadológico. 

O primeiro se refere às contribuições de Carlos Matus, que desenvolve uma proposta 

denominada de planejamento estratégico situacional. Trata-se de um planejamento que 

ganha novas conotações, no sentido de que não se planeja “para”, mas sim “com” alguém. 

Nesse caso, as decisões deixam de ser tomadas de forma unilateral (apenas pelo Estado), 

para envolver, no processo, uma diversidade de agentes (Estado, empresas e sociedade 

civil). 
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O segundo está associado a uma perspectiva “mercadófila”, em que o mercado passa a 

ser o principal fundamento de toda e qualquer decisão, diminuindo a intervenção do Estado 

e forjando um tipo de participação da sociedade, que mais se define como uma 

“pseudoparticipação”. O referencial político-filosófico desse tipo de modelo é, na visão do 

autor, de natureza conservadora e se associa ao ideário neoliberal que se expandiu pelo 

mundo nas últimas décadas. 

1.2. A gestão Participativa 

O modelo participativo, denominado por Frey (1996) de político-ideológico tem sido 

discutido por vários autores, que, apesar de o denominarem de modo diferente, mantêm 

alguns elementos genéricos, dentre eles: a participação da comunidade na gestão 

(orçamento participativo, conselhos populares, fórum da cidade, audiências públicas e 

conferências municipais), a prevalência de princípios de cooperação e integração dentro da 

administração, a politização de questões ligadas à justiça social e a valorização política do 

poder legislativo. 

Pode-se dizer que esse modelo participativo surge no final da década de 1980 e início 

da de 1990 em países subdesenvolvidos. Não se propõe a modificar estruturas e sim a 

corrigí-las, de tal forma que seu foco de ação é o combate à especulação imobiliária, à 

segregação sócioespacial e o fomento à participação popular na gestão, a exemplo do 

orçamento participativo. 

 Fundamental no processo de construção dessa perspectiva participativa foi o ideário da 

reforma urbana, construído em torno do Movimento Nacional de Luta pela Reforma Urbana 

(MNRU). Este movimento foi organizado em 1986 e tinha como objetivo a elaboração de 

uma emenda popular a ser encaminhada para Assembléia Nacional Constituinte. Os 

resultados desse movimento estão expressos nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal 

e, mais recentemente, no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/01). 

O MNRU, de acordo com Ribeiro e Cardoso (apud Santos Júnior, 1995), representa uma 

tendência de pensamento no que se refere aos problemas urbanos. Entre as características 

principais do movimento estão: 
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a) diagnóstico fundamentado nas desigualdades e nos direitos sociais que faz uma 

distinção entre os ganhos lícitos e ilícitos na produção da cidade. No centro da 

discussão deve estar a exclusão social e política das camadas populares. 

b) o objeto de intervenção é a propriedade privada da terra, o uso do solo urbano e a 

participação popular direta na gestão urbana (Ribeiro e Cardoso apud Santos 

Júnior, 1995, p. 45). 

No foco das discussões da gestão e do planejamento da cidade está, para o MNRU, a 

visão sobre a função social da propriedade e da cidade e o direito à cidadania. A primeira, 

significa que o uso da propriedade e da cidade deve ser socialmente justo e equilibrado. A 

segunda, refere-se ao direito de acesso aos bens e serviços que promovam melhorias nas 

condições de vida e o direito dos cidadãos à informação e à participação política nos 

destinos da cidade (Santos Júnior, 1995). 

A concepção de reforma urbana presente no MNRU é expressa por Ribeiro (apud 

Santos Júnior, 1995) como sendo uma união de processos sociais e institucionais que 

denotam ideais de justiça social no espaço da cidade, sua visualização pública no País se 

deu nos momentos que antecederam à instalação da Assembléia Nacional Constituinte. 

Para Santos Júnior (1995), as frentes de luta do MNRU estão apontadas para duas 

direções. A primeira é a da gestão democrática da cidade, que se refere à ampliação dos 

mecanismos de participação popular instituídos na Constituição Federal por meio da 

flexibilização das exigências legais e pelo estabelecimento de novos instrumentos e de 

políticas participativas. Entre seus objetivos principais estão: democratização do orçamento 

municipal via incorporação da sociedade civil na definição e no controle das despesas 

públicas; implantação de um sistema de informações que possibilitem que os atores locais 

possam formular propostas de políticas públicas e melhor controlar as ações da 

administração; a inclusão dos Conselhos Municipais garantindo a participação dos 

movimentos sociais e de outras instituições da sociedade civil na gestão. 

A segunda frente de ação do MNRU foi a do planejamento da cidade, que não poderia 

mais ser entendido numa visão tecnocrática. Era preciso criar mecanismos para 

incorporação da visão política dentro das ações urbanas. Entre as diretrizes apresentadas 

para colocar em prática essa nova concepção de planejamento, destaca-se o Plano Diretor 

que deve: a) ser um instrumento de reforma urbana capaz de garantir a função social da 

cidade e da propriedade, a democratização do acesso à moradia e melhores condições de 

vida na cidade; b) ter um caráter redistributivo, visualizado através da inversão de 

prioridades dos investimentos públicos e do planejamento descentralizado; c) ser um 

instrumento de gestão política da cidade, arena onde se manifestam os territórios 

contestados, entendidos como espaços de luta onde se defrontam interesses variados pela 
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apropriação de benefícios advindos, por um lado, da geração de renda e de ganhos 

produtivos ou comerciais e, por outro, das melhorias das condições materiais e simbólicas 

da vida (Santos Júnior, 1995). 

Os instrumentos de gestão e planejamento urbanos concebidos para tornar viáveis as 

propostas supracitadas são instrumentos: a) que impossibilitam o uso do solo para fins de 

especulação em áreas dotadas de infra-estrutura (parcelamento, edificação compulsória, 

desapropriação etc.); b) que tornam possíveis os padrões diferenciados de uso e ocupação 

do solo, incorporando à cidade áreas irregulares (Zona Especial de Interesse Social – ZEIS); 

c) que possibilitem a inversão de investimentos públicos (programas de urbanização de 

favelas e instituições de Zonas de Urbanização Prioritária); d) capazes de promover o 

controle do adensamento nas áreas de melhor infra-estrutura decorrente dos investimentos 

públicos e a conseqüente transferência de investimentos para áreas menos favorecidas (lei 

do solo criado); e) que controlem a ocupação física da cidade, de maneira que se respeite 

suas características ecológicas (instrumentos de controle do meio ambiente, estudo de 

impactos ambientais e instituição de zonas de proteção ambiental); f) que primem pela 

participação das entidades representativas da sociedade local nas deliberações sobre a 

cidade (Santos Júnior, 1995). 

Trindade Júnior (2002), ao discutir essa versão do planejamento urbano procura elencar 

de forma resumida alguns elementos que fazem parte de suas bases/fundamentos: a) 

necessidade de negociação entre os atores, reconhecendo suas assimetrias, lutas e 

pressões políticas, mas primando pela participação e sem negação dos conflitos; b) 

necessidade de pensar um projeto político que extrapole a esfera local e a integre a 

estratégias regionais (redes regionais de solidariedade e de atração de investimentos); c) 

transferência de recursos, em que os espaços públicos sejam espaços fundamentais para a 

apropriação coletiva e que o uso seja priorizado em detrimento da troca; d) a imagem do 

urbano não deve ser descartada, porém ela deve estar associada a seu contexto imediato e 

sua compreensão dever ser coletiva e, ainda, expressar o que realmente seja esse coletivo; 

e) necessidade de uma política intra-urbana mais radical e mais avançada no sentido de 

colocar em prática o ideário de reforma urbana, com a viabilização de alguns meios e 

instrumentos já bastante discutidos nos meios acadêmicos e praticado com sucesso por 

algumas experiências em curso; f) necessidade de, no recorte espaço-institucional de 

gestão, utilizar os critérios geográficos para pensar uma gestão descentralizada e 

democrática; g) necessidade de pensar o desenvolvimento urbano a partir de uma base 

sócio-espacial, procurando promover a sustentabilidade, não apenas ambiental, mas 

também econômica, política e sociocultural. 

Outro autor que discute (e defende) a gestão participativa é Daniel (1997). Para ele, 

esse modelo de gestão deve está articulado com o ideário da reforma urbana e pautado em 
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bases locais. Assim, pontua quatro elementos fundamentais que devem estar presentes no 

entendimento dessa forma de gestão: 

1) Inversão de prioridades e regularização pública do solo urbano – refere-se a duas 

coisas principais, a mudança nos investimentos, que deixam de estar voltados 

para grandes obras, a exemplo do sistema viário, para serem utilizados na 

prestação de serviços básicos (saúde, educação, transporte coletivo etc.), de 

infra-estrutura (pavimentação, saneamento, contenção de encostas etc.) e de 

habitação nas áreas periféricas; e a vinculação do uso do solo aos princípios da 

função social da propriedade e a distribuição equânime dos custos e dos 

benefícios da urbanização (Daniel, 1997, p.296-297). 

2) desenvolvimento econômico local – diz respeito a ações locais concentradas, 

envolvendo governo e comunidade local, no sentido de estimular o crescimento 

econômico e a geração de empregos na localidade. Deve-se ressaltar, porém, 

que não se trata apenas da captação e redistribuição de recursos, mas também 

de promover isto numa perspectiva participativa e igualitária (Daniel, 1997, 

p.298). 

3) reforma do Estado e a gestão local – trata-se de promover uma horizontalização 

(descentralizar e quebrar estruturas verticais) na gestão e na definição de 

papéis entre os vários segmentos do poder local, além de criar estruturas de 

coletivos de trabalhadores e abordagens voltadas para cidadania. Nesta 

concepção, a descentralização é concebida como o enxugamento do nível 

central do governo, com a distribuição de recursos e atribuições. Não se trata, 

porém, de descentralizar todas as ações, é necessário manter centralizada 

algumas normas estratégicas da nação, fundos de investimentos e custeio, no 

sentido de garantir regras de repasse transparentes a fim de coibir ações 

clientelistas (Daniel, 1997, p. 300-301). 

4) gestão democrática e planejamento urbano – nesta concepção de gestão, o 

planejamento não é visto como sendo neutro, mas sim como um instrumento 

que pode ser apropriado de formas diversas, tanto por gestões centralizadas e 

tecnocráticas, quanto por gestões democráticas e participativas. Neste sentido, 

a gestão democrática dele se apropria como uma forma de tornar possível sua 

concepção de sociedade e de cidade, uma concepção pautada na utilização de 

técnicas modernas de planejamento - “planejamento estratégico situacional” - e 

na politização das decisões através da participação da comunidade na gestão 

(Daniel, 1997, p. 303-304). 
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Os mesmos elementos da gestão democrática e participativa identificados por Daniel 

(1997), foram também discutidos por Bittar e Coelho (1997). Para eles, os traços centrais 

desse modelo de gestão são a democratização do Estado e da sociedade, através da 

criação de mecanismos institucionais de participação ativa da população na gestão; a 

inversão de prioridades de governo, direcionando os recursos para as áreas mais carentes e 

necessitadas; a recuperação da qualidade dos serviços públicos e a garantia igualitária dos 

mesmos a todos os segmentos sociais; a publicização dos serviços essenciais, de modo a 

desprivatizar e a desestatizar o Estado, tornando-o público; e o estabelecimento de uma 

identidade municipal e de uma cultura política, que visem recuperar a história do local, 

resgatando suas lutas e resistências, de modo a realçar um imaginário de direitos e 

cidadania. 

Para Souza (2002), a perspectiva de gestão participativa, denominada por ele de 

“planejamento e gestão urbanos social reformistas”, tem como idéia central à luta pela 

justiça social, apresentando, porém, uma ambigüidade no que se refere a abertura para com 

a participação popular, ou seja, apesar de colocar como compromisso o questionamento da 

democracia representativa, acaba tendo “uma certa tolerância para com formas de simples 

pseudoparticipação” (Souza, 2002, p. 212). 

A crítica de Souza (2002) se amplia ainda mais quando ele aborda a metodologia de 

ação do planejamento participativo, expressa da seguinte forma: 

1) Diagnóstico – construído por pesquisadores e/ou planejadores 

engajados/comprometidos; preocupa-se com a análise crítica, porém é pouco 

suscetível para com a dimensão (inter) subjetiva; no geral negligencia a 

percepção e vivência espacial dos usuários (viés objetivista); 

2) Proposta de Intervenção – elaborada por “pesquisadores/planejadores engajados”, 

parcialmente baseado no diagnóstico, nas injunções políticas impostas de cima 

para baixo; tem uma preocupação de estabelecer de forma precisa 

instrumentos que minimizem ou eliminem os problemas sócio-espaciais 

verificados na “cidade real”; as proposições dos pesquisadores/planejadores 

podem se referir tanto aos meios quanto aos fins; proposta aberta para com a 

participação popular, porém tende a limitar seus objetivos a uma incorporação 

pelo Estado de alguns mecanismos de democracia direta e a uma atenuação 

das injustiças sociais dentro da sociedade capitalista (Souza, 2000, p. 90). 

De forma sintética e bastante explicita Souza (2000), assim, expressa o que pensa do 

modelo participativo de gestão e planejamento urbanos: 
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“O enfoque preconizado pelo mainstream do ‘planejamento politizado’ brasileiro, de sua 

parte rompe em larga medida com o viés tecnocrático desse modelo, mas sem conseguir 

eliminá-lo inteiramente. Isto porque, na prática, não se cogita de abraçar um projeto 

alternativo à ‘democracia’ representativa (ou, mais exatamente, oligarquia liberal) e ao 

capitalismo, mas sim de aumentar o grau de transparência e controle popular da primeira 

e de diminuir o grau de exclusão social inerente ao segundo” (Souza, 2000, p.89). 

2. Políticas de intervenção urbana na orla fluvial de Belém: a experiência da Estação 
das Docas e do Ver-o-rio 

Nas atuas práticas de gestão urbana em Belém tem se verificado um conjunto de ações 

por parte do poder público no sentido de implementar projetos de intervenção urbana na orla 

fluvial de Belém. Tais projetos visam garantir a apropriação coletiva desse espaço a partir de 

novos usos, além de se prestarem em muito à promoção do lazer e do turismo. 

Dentre esses espaços de lazer e turismo pode-se destacar o “complexo Estação das 

Docas”, implementado pelo governo do Estado, e o “projeto Ver-o-Rio”, realização da 

Prefeitura de Belém. 

Embora esses projetos promovam usos ligados ao lazer e ao turismo, suas concepções 

e práticas são bastante distintas. A fim de demonstrar a distinção entre esses projetos 

procurou-se discutir alguns elementos importantes para compreensão dos modelos de 

gestão e planejamento urbanos4: concepção de cidade, abertura para com a participação 

popular e atitude em face do mercado. 

2.1. Estação das Docas 

A concepção de cidade expressa na Estação das Docas é a de modernização com o 

privilegio dos grupos empresarias já consolidados no mercado5. Tal modernização pode ser 

verificada no modelo de intervenção urbana adotada para Estação, o waterfront, que 

consiste na revitalização de objetos espaciais degradados com a incorporação de 

determinados elementos naturais, sendo seu objetivo reafirmar a relação existente entre 

cidade e as águas, conforme sugere a própria palavra inglesa, water (água) e front (frente). 

Este modelo, waterfront, de renovação urbana não é uma singularidade amazônica, pois 

                                                 
4 Ao buscar elaborar uma tipologia do planejamento e da gestão urbanos, Souza (2002) propõe alguns 
elementos que considera fundamental para delimitar as características principais de cada tipo, os que 
estão mais próximos de uma “perspectiva mercadófila” e os que se aproximam do que ele denomina 
“perspectiva autonomista”. Entre os parâmetros que utiliza para identificar os tipos destaca-se: idéia-
força central, filiação estética, escopo, grau de interdisciplinaridade, permeabilidade em face da 
realidade, grau de abertura para com a participação popular, atitude em face do mercado e 
referencial político-filosófico. 
5 Entre os principais grupos presentes na Estação das Docas estão, Caponne, Lá em Casa e Spazzio 
Verdi (restaurante), Cairu (sorveteria), Vale Verde Turismo, Perfumaria Chamma, Bombom do Pará, 
entre outros.  
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representa um tipo de urbanismo que tem se reproduzido para as orlas fluviais e marítimas 

em diversas partes do mundo (Marcondes, 1999). 

No que se refere à participação popular pode-se dizer que no modelo estratégico de 

cidades ela é relativamente pequena, apresentando uma tendência a formas 

pseudoparticipativas, tais como, informação, consulta e cooptação (Souza, 2002). Na 

Estação das Docas o que se observa é uma tendência à manipulação, uso de propagandas 

maciças para obter adesão6 popular. Os outros elementos da gestão estratégica, referentes 

à “participação” popular – consulta, cooptação e informação – não foram verificados, o que 

possibilita dizer que ainda existem resquícios do modelo de gestão convencional – em que 

participação não era nem mesmo preconizada - nessas políticas de intervenção realizadas 

na orla. 

A atitude em face do mercado pode se apresentar de várias maneiras diferentes: 

aceitação sem restrições (caso da gestão estratégica); crítica moderada, que aspira o 

controle, o disciplinamento e a domesticação do mercado; e criticismo forte, crítica ao 

próprio modelo capitalista, dentro desta postura pode-se identificar ainda três vertentes, a 

que aceita o modelo, porém de forma tensa visando controlar e disciplinar o mercado e a 

propriedade com vista a estabelecer maior justiça social, a que aceita o modelo de forma 

tática e pragmática, no sentido de trabalhar para sua superação como forma de estabelecer 

maior justiça social, e a que rejeita pura e simplesmente o capitalismo, preocupando-se com 

a organização de uma sociedade pós-revolucionária (Souza, 2002). 

A atitude em face do mercado que melhor se expressa na Estação das Docas é a que 

denomina de atitude acrítica ou aceitação total do mercado sem fazer restrições. Tal 

afirmativa pode ser comprovada, entre outras, pela parceria público-privado, em que os 

custos da obra foram divididos (19 milhões para o Estado e 5 milhões para iniciativa 

privada), pela produção de um espaço mercadoria, em que o uso do espaço depende da 

capacidade de recursos disponíveis pelo usuário (valor-de-troca), pela utilização de um 

modelo neoliberal, em que a cidade é produzida dentro de um contexto de competitividade 

urbana (guerra dos lugares) pela atração de investimentos e de turistas. 

2.2. Ver-o-Rio7

                                                 
6 Em questionário aplicado junto aos usuários da Estação das Docas, em Agosto de 2002, verificou-se 
que das imagens que melhor representam a cidade de Belém, a Estação das Docas apareceu em 
quarto lugar com 11,31%, perdendo apenas para o complexo do Ver-o-pêso (20,80%), para as 
Igrejas Antigas (13,50%) e para o Forte do Castelo (11,68%). Devendo-se ressaltar que a Estação 
das Docas tem apenas três anos, ao passo que as demais imagens possuem mais de cem anos.   
7 Essa parte do texto foi escrita em parceria com o Prof. da UFPA, Marcos Alexandre Pimentel da Silva 
e utilizada em curso de formação de lideranças realizado pela FASE – PA. 
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A concepção de cidade presente no projeto “Ver-o-Rio” pode ser mais bem entendida 

quando consideramos os instrumentos normativos de intervenção no espaço de que se vale 

o planejamento urbano municipal. Estes instrumentos, a exemplo do Plano Diretor Urbano 

(PDU), da Lei Complementar de Controle Urbanístico (LCCU), da Lei Orgânica Municipal, 

entre outros, estabelecem como diretriz básica para a orla fluvial de Belém a recuperação da 

capacidade de vê-la e de utilizá-la pelo cidadão, “resgatando, simbolicamente, as origens 

ribeirinhas de Belém” (Belém, 1993). Neste sentido, a cidade passa a ser concebida, além 

de sua dimensão material, em sua dimensão cultural. 

Soma-se a essa concepção a de modernização da cidade, ou, dito de outra maneira, 

busca-se resgatar as “origens ribeirinhas” por meio da modernização da cidade, de modo 

que esta concepção passa a se expressar tanto na forma espacial dos projetos de 

intervenção urbana, como o “Ver-o-Rio” quanto no conteúdo dos planos mais abrangentes 

que contém os demais projetos de intervenção urbana para a orla fluvial de Belém (Belém, 

2000). 

Essa concepção de cidade é sustentada, principalmente, pelo segundo elemento para a 

compreensão deste modelo de gestão, a abertura para com a participação popular. Neste 

particular é que reside um grande traço de distinção e diferenciação deste modelo de 

gestão. Não por seu aspecto mais imediato – a participação dos cidadãos no processo de 

elaboração e execução do orçamento municipal, através do Orçamento Participativo (OP) e 

na discussão das diretrizes e prioridades para o planejamento e gestão urbana da cidade –, 

mas, sobretudo, na consolidação de mecanismos de participação popular, como o 

“Congresso da Cidade”. Este parece ser um elemento fundamental para se compreender o 

aspecto progressivo, assim como os avanços alcançados por este modelo de gestão. 

Assim, com base no aspecto progressivo do modelo de gestão democrático-participativo, 

o terceiro aspecto de sua caracterização, a atitude em face do mercado, não pode ser 

considerada acrítica. Isto porque, embora se observe que o objetivo de valorizar o turismo 

seja comum tanto à gestão participativa, quanto à estratégica, na gestão participativa se 

busca estimular principalmente a organização de projetos de economia solidária8, as quais 

passam a se constituir por sujeitos inseridos em associações de bairros e vindos de famílias 

cadastradas no programa bolsa-escola. Dessa forma, a atitude em face do mercado é 

orientada, sobretudo, pelo princípio de inversão de prioridades, o qual é um os principais 

elementos de caracaterização da gestão participativa, pois como já afirmara Souza (2002), 

uma das maiores características da gestão participativa não reside somente nos seus 

                                                 
8 Estes projetos de economia solidária funcionam em um sistema de rotatividade que compreende o 
“Ver-o-Rio” e os demais projetos de intervenção urbana construídos pela atual gestão municipal, como 
a praça “Princesa Isabel” e a praça do “Pescador”; ambas revitalizadas em 1998. 
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instrumentos tomados individualmente, mas nos princípios retirados do ideário da Reforma 

Urbana que os orientam. 

3. Considerações Finais 

No início do texto afirmou-se que a tendência identificada por Harvey (2002) para gestão 

e o planejamento de cidades no início deste século, precisa ser melhor discutida quando se 

analisa a cidade de Belém, pois se por um lado ela é reforçada nas ações empreendidas 

pelo planejamento estratégico de cidades (desenvolvido pelo governo do Estado), por outro 

precisa ser relativizada quando se observa a gestão participativa (postulada pela Prefeitura). 

No caso da gestão estratégica de cidade pode-se verificar através da analise da Estação 

das Docas que ela tem sido o fundamento para as ações implementadas pelo governo do 

Estado na orla fluvial de Belém. A cidade que tem sido produzida através desse modelo de 

intervenção urbana fundamentada-se na lógica da modernização com privilégio às 

empresas que atendem os grupos de melhor poder aquisitivo dentro da cidade. Além disso, 

deve-se ressaltar que tal modernização vincula-se à produção de uma imagem (identidade) 

para cidade, o waterfront, que visa servir como atrativo para investimento e turistas. 

Ainda sobre a gestão estratégica de cidades, procurou-se mostrar que ela é também 

reforçada na forma como as decisões sobre o destino da cidade são tomadas, isto é, 

através de uma leitura puramente tecnocrática em que os técnicos definem e a sociedade 

apenas legitima o processo. 

No que se refere a atitude em face do mercado pode-se demonstrar que em Belém ela 

se expressa através de uma atitude acrítica ou de aceitação total do mercado sem fazer 

restrições, seja por meio da parceria público-privado, em que os custos da obra foram 

divididos (19 milhões para o Estado e 5 milhões para iniciativa privada), pela produção de 

um espaço mercadoria, em que o uso do espaço depende da capacidade de recursos 

disponíveis pelo usuário (valor-de-troca), pela utilização de um modelo neoliberal, em que a 

cidade é produzida dentro de um contexto de competitividade urbana pela atração de 

investimentos e de turistas. 

No caso da gestão participativa, conforme já se ressaltou, é preciso relativizar a lógica 

identificada por Harvey (2002). A cidade que tem sido produzida por esse modelo de gestão 

urbana busca promover a atração de turistas e de investimentos, porém não com o fim em si 

mesmo, tratando-se de recuperar o uso material e simbólico da orla para o cidadão, de 

forma que o processo de modernização da cidade passa pelo resgate da origem ribeirinha 

de Belém. Desse modo, o discurso dessa proposta é de que a cidade deve ser produzida, 

em um primeiro momento, para quem nela vive, para somente “depois” ser apropriada pelo 

turismo. 
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Do ponto de vista da abertura para com a participação popular, procurou-se dizer que 

existe um traço distintivo entre este modelo de gestão participativa e o modelo estratégico 

de cidades, pois no primeiro caso é possível vislumbrar uma maior abertura para com a 

participação do cidadão tanto no processo de elaboração, quanto no de execução do 

orçamento municipal, além da discussão das diretrizes e prioridades para o planejamento e 

gestão urbana da cidade e da consolidação de mecanismos de participação popular, a 

exemplo do “Congresso da Cidade”. 

Quanto a atitude em face do mercado, procurou-se mostrar que é um outro elemento 

distintivo do movimento identificado por Harvey (2002), não se tratando de uma perspectiva 

acrítica em face do mercado, pois, ainda que se observe a busca de valorização de espaços 

voltados ao lazer e o turismo, é possível verificar um diferenciador: o estimulo a organização 

de projetos de economia solidária e a valorização dos sujeitos historicamente excluídos do 

desenvolvimento. 
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