
 - 1 -

Limites e Possibilidades do Poder Local: O Congresso da Cidade como Utopia do 

Lugar
1
  

  

Jurandir Santos de Novaes  
Economista, Doutoranda em Geografia 
Humana/Universidade de São Paulo-USP, 
Pesquisadora do Programa de Apoio a Reforma 
Urbana/PARU/UFPA e do Projeto Nova Cartografia 
Social da Amazônia/UFAM  

 

Introdução 
 

 

Apresentaremos neste trabalho algumas reflexões acerca dos limites e possibilidades 
dos processos de planejamento de âmbito local, especialmente, o processo denominado 
“Congresso da Cidade” realizado na cidade de Belém do Pará, entre 1997 e 2004 apoiado na 
possibilidade teórica e prática da união do mundo ao lugar, ou seja, partindo do conceito de 
evento como um veículo de algumas das possibilidades que o mundo nos oferece [SANTOS, 
1999:16]. Noção de evento como espaço e tempo fundidos, o tempo acontecendo 
simultaneamente e diferentemente nos lugares, realização concomitante do seu sentido 
histórico e geográfico em distintos lugares, seja um país ou uma cidade.   

Nesse sentido o conceito de escala geográfica [SMITH, 2000] nos sugere compreender 
que a escala de ocorrência de um evento define-se socialmente, não se restringindo à 
delimitação física do seu acontecer, altera-se ao longo do tempo, se expande e se contrai em 
função dos atores e das forças que incidem sobre o acontecer [SANTOS, 2006].  

E assim, o Congresso da Cidade como ação local em uma cidade nos remete á 
concepção de que a cidade contém a escala global e engendra uma dinâmica que contraria ao 
imperativo hegemônico de definição de escalas, forjando outra forma de usar o território ou o 
“saltar escalas”, que Neil Smith [2000] nos propõe como estratégia de resistência e revogação 
de fronteiras, potencializada pela ação local de distintos atores, como governos de cidades e 
movimentos sociais que passam a interferir de forma efetiva nas políticas públicas, assentados 
em uma ação “transescalar” [VAINER, 2001], ou seja, trata-se de ação local com estreita 
conexão com processos decisórios gerais que repercutem na dinâmica, na vida dos distintos 
agentes presentes cotidianamente nos lugares, e neste caso o lugar-cidade Belém. 
 O Congresso da Cidade orienta-se e ao mesmo tempo consubstancia-se em um conjunto 
de normas que comandam e ao mesmo tempo são determinadas pela técnica da ação que 
redefine o uso dos objetos, revela as diferenças e desigualdades de usos por distintos agentes 
com intencionalidades precisas em que, à combinação de materialidades e relações sociais, nos 
remete à noção de espaço concebido como sistema de objetos e sistema de ações [SANTOS, 
2006] ou um permanente movimento da ação técnica e da política, das relações que conferem 
materialidade ao espaço, quais sejam, as práticas territoriais ou o uso do território. 

Tal acepção nos aponta que a compreensão do mundo contemporâneo nos conduz a 
algumas reflexões que podem, por um lado, assumir a noção hegemônica sobre a globalização,2 

                                                 
1 Este artigo incorpora algumas reflexões, porém já reformuladas presentes em Trabalho apresentado como 
critério à obtenção de crédito na Disciplina “Território e Circulação” e outras Disciplinas cursadas em 2008 como 
Doutoranda em Geografia Humana na Universidade de São Paulo.  
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ou seja, aquela que nos é apresentada como fábula, uma dinâmica em que as possibilidades do 
mundo são apresentadas através do discurso, como acessíveis a todos. Por outro, pode orientar-
se pelo reconhecimento da coexistência, da co-presença denunciada pelas desigualdades 
reveladas pelo espaço geográfico, pela dissolução da noção de espaço banal, ou seja, uma 
“geografia desigual da existência” [SOUZA, 1997]. 

 
Congresso da Cidade: um veículo de possibilidades 

 
Torna-se necessário para efeito das considerações que apontamos neste trabalho e que 

se pautam por pesquisa em andamento, a concepção de espaço como território usado, como 
objeto geográfico, e ainda a necessária identificação de variáveis-chaves distintivas do período 
que não se restringe aos anos referidos bem como, a análise da diferenciação espacial buscando 
refletir sobre o alcance da ruptura ou da intencionalidade de romper com a cisão predominante 
entre a escala da ação (decisão a partir de fora) e a escala do resultado (interna á cidade) e/ou 
na sua relação com outras esferas, ao concordamos que a cidade se constrói imersa em conflitos 
em razão de diferentes “objetivos intencionais” [RAFFESTIN, 1993] dos atores que 
conformam um dado sistema territorial e é forjada na combinação da materialidade e das ações 
que a consubstanciam e assim, uma intencionalidade [SOUZA, 1997]. 

Neste sentido, se impõe a relação entre as suas formas físicas e a das “forças que 
atravessam sua vida interior e que fixam as relações com o exterior” [SOUZA, 2003:9] por sua 
vez, definindo a prevalência, a ênfase ou não de “dominação e de sujeição” no interior das 
relações.   

O Congresso da Cidade não se circunscreve ao tema orçamentário a exemplo de 
outras cidades brasileiras, notadamente através do Orçamento Participativo. Trata-se de 
amplo processo de planejamento em que ocorrem mudanças institucionais internas aos 
aparatos de governo e na dinâmica da cidade e se realiza através de permanenetes debates e 
deliberações por distintos grupos sociais referidos a critérios organizativos próprios (étnico, 
etário, gênero, ocupação, político-organizativo) e às suas identidades ou ainda aos recortes 
temáticos (urbanismo, economia, gestão, direitos humanos, economia, inclusão social) e 
ainda o critério político-administratvo (bairro, distrito e microregião) e envolveu direta e 
indiretamente cerca de 800 mil pessoas em uma cidade de cerca de 1,3 mil habitantes.  

A instalação na cidade de fóruns abertos de debates, de consultas e de deliberação 
constitui a sua forma organizativa - Reuniões Preparatórias, Oficinas, Plenárias, Congressos, 
Conferências, Assembléias, Consulta Popular, Referendo, Atos Públicos, Caminhadas, 
Caravanas e Congresso Geral. Compõem ainda a sua estrutura de funcionamento, processos 
eleitorais anuais de delegados e bianuais de conselheiros, estes, eleitos em eleições diretas, 
abertas a todas as pessoas que desejem candidatar-se ou votar, e conta ainda com a participação 
de inúmeros grupos sociais e pessoas individualmente, como recurso ao debate e aos processos 
decisórios que constroem cotidianamente a cidade.   
 O Congresso da Cidade repercute no orçamento, mas resulta em um conjunto mais 
abrangente como Planos Setoriais, Temáticos, Planos de Ação Municipal enfin, Planos 

                                                                                                                                                                                 
2 Globalização, entendida conforme Milton Santos (2000, p. 24), “é de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista. Para entendê-la como de resto, a qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o estado das 

técnicas e o estado da política.” E nos assegura ainda o autor: “As técnicas são oferecidas como um sistema e realizadas combinadamente 

através do trabalho e das formas de escolha dos momentos e dos lugares de seu uso. É isso que fez a história” e esse sistema é comandado 

pela informação e configura-se pela existência de um novo sistema de técnicas.” [SANTOS, 2000. p.24]  
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Territoriais entrecruzados de curto e longo prazo, Campanhas, que expressam princípios, 
diretrizes e ações, referidas ao lugar que incorporam um posicionamento da cidade frente aos 
imperativos hegemônicos que buscam se impor na cidade, àqueles derivados das demais 
esferas de poder, e ao próprio poder municipal frente à segregação sócio-espacial a que a 
cidade foi submentida historicamente. A maioria dos seus moradores é desprovida de 
infraestrutura e serviços, em que mais de 100 mil crianças em idade de educação infanitil 
ainda se encontram fora da escola, até 1997 a cidade não contava com nenhuma estação de 
tratamento de esgoto sanitário e até o momento ceca de 200 mil pessoas não conatm com 
água potável em suas residências.  

É certo que o caráter segregador da sua história, não explica o presente, mas nos auxilia 
na identificação de variáveis que vão desaparecendo e de novas que se agregam no seu tempo.  
Porém, a discussão sobre o planejamento não se restirnge às carências históricas que em 8 
anos foram reduzidas, e nem tão pouco às póliticas públicas setoriais individualmente ou 
restritas ao âmbito municipal a despeito das deliberações e planos próprios ao suporte de 
serviços internos à cidade. O imperativo das normas advindas de outras esferas nos remete à 
relação, sociedade local/nacional, território local/nacional, formação sócio-econômica local 
(ou regional)/formação sócio-econômica nacional? Milton Santos nos sugere considerar a 
divisão territorial do trabalho na medida em que a referida relação não se traduz numa 
correspondência linear escala-trabalho.  

Desta forma, é que também se impõe o limite de um município e de uma cidade para 
formular e executar políticas. Contudo esta pode se realizar como possibilidade tomada nos 
lugares pelo exercício da ação política como contrarrestante às estruturas organizacionais das 
empresas e mesmo do próprio estado. Ou seja, haveria um campo de ação possível de mudar 
a técnica da ação, circunscrito a uma escala local na medida em que por exemplo, 
Campanhas em Defesa da Água como bem público empreendida no processo de congresso 
nos impõe a necessária distinção da ação de cada uma das esferas de poder estatal frente à 
determinação da sociedade nacional sobre a divisão do trabalho, uma vez que escolhas na 
distribuição dos “conteúdos técnicos e funcionais” [2006, p. 272] pela “sociedade nacional” 
[ibid] resulta do uso do seu poder político na imposição de normas, orçamentos, planos. Ou 
seja, “a sociedade nacional pesa com seu peso político sobre a parcela local da configuração 
geográfica e a correspondente parcela local da sociedade, através das qualificações de uso da 
materialidade imóvel e duradoura” [ibid]. Porém a sua significação ocorre no lugar em razão 
das condições de sua acolhida.  

Assim, os diferentes critérios de participação no Congresso da Cidade em que, se 
realçam identidades (indígenas na cidade, homossexuais, pessoas portadoras de deficiência, 
etc.) e entrecruzam-se temas (através de eixos temáticos como cidadania cultural, economia, 
etc.) e as suas repercussões territoriais na relação com outras esferas públicas e demais 
agentes na cidade nos remetem ao reconhecimento da coexistência das temporalidades que 
chegam como as verticalidades e encontram a temporalidade do lugar e nos permite entender 
o movimento que produz e reproduz as desigualdades e às evidências de uma “dialética do 
território”, mediante um controle ‘local’ da parcela ‘técnica’ da produção e um controle 
remoto da parcela política da produção [ibid, p. 273] a que o Congresso da Cidade busca 
revelar e inverter.  

Trata-se de uso do território definido por uma técnica da ação que impôs na sua 
história, além das injunções próprias à sociedade capitalista, um planejamento tecnocrático 
em que as pessoas que constroem o cotidiano da cidade, jamais haviam experimentado até 
1997 a oportunidade de realizar o planejamento da cidade e refletir sobre os fundamentos da 
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diferenciação espacial agudizada pelo desencontro da escala da ação como o pensado e da 
escala do resultado como o acontecer no lugar [SANTOS, 2006]. 

Carlos Vainer nos assevera que a vida cotidiana não se reduz a uma escala, ela é 
simultaneamente vida no mundo, na cidade, nos municípios e, portanto não se reduz a uma 
experiência apenas vivida no lugar imediato. Contudo, a escala não pode ser reificada, “o que 
existe são processos com dimensões escalares” nos quais, as escalas são produzidas “em 
processos heterogêneos, conflituais e contestados” [ibid, p. 146]. E dessa forma, a 
confrontação não se dá entre escalas, uma vez que, são construídas no embate “pela definição 
das escalas prioritárias” da ação política e inscrita no fato de que à definição da escala, 
corresponde um sujeito específico, a forma e o “campo de confrontação”. E por isso 
“qualquer projeto (estratégia?) de transformação envolve, engaja e exige táticas em cada uma 
das escalas em que hoje se configuram os processos sociais, econômicos e políticos 
estratégicos” [ibid, p.p. 146-147] e assim, a escala não antecede aos processos, porquanto, 
derivam de processos. 
 Assim, a desigualdade e interditos de acesso a recursos a determinados grupos, sugere 
a possibilidade real de que a ação de um governo municipal e de grupos mobilizados por 
critérios próprios do seu processo organizativo pode mesmo à luz de constrangimentos, de 
determinações estruturais e do reconhecimento de injunções internas à cidade, das suas 
efetivas possibilidades, e do alcance incompleto de todas as iniciativas que estão sempre e 
continuamente se refazendo e ainda, frente a uma dada estrutura política e social - mas nem 
por isso, a cidade, e diríamos com Milton Santos, o espaço, não se traduz em “receptáculo” 
das determinações estruturais – efetivamente, contribuir para a ruptura com a estratégia 
competitiva, segregadora e negadora das identidades, advinda das forças externas ao lugar e 
que chegam como eventos, como aconteceres hierárquicos. E assim torna possível avançar na 
construção de sujeitos políticos a partir do lugar e para além do lugar ou “saltar escalas” 
através da ação política. Este autor nos assegura que esta é uma luta permanente em dois 
sentidos concomitantemente presentes na luta pela definição da escala e a luta pela escala em 
que esta se realiza. E assim, a quem corresponde a ação donde decorrem a fragmentação, a 
seletividade no uso do território?  

Se nos orientamos pela acepção de que, o Estado-Nação, nas suas relações internas, 
estabelece relações de poder que determinam em última instância limites à mobilidade física, 
social e à própria liberdade ou outras restrições, e estas se dão sob a convivência de 
horizontalidades e verticalidades, surgem novas escalas desde a mais próxima a partir da qual 
são construídas outras na busca incessante por rupturas das barreiras que produzem “sem-teto”, 
“moradores de rua” “atingidos por barragem”, enfim, metáforas ou qualificações da condição 
do existir, do cotidiano na perspectiva de diferentes atores e rupturas com os limites físicos e 
sociais impostos à mobilidade entre os lugares como muros e cercas elétricas dos condomínios 
urbanos ou loteamentos rurais, barreiras de Estado aos migrantes através de normas e muitas 
vezes de normas bilaterais, enfim, limites fiscos, sociais, políticos que turvam horizontes, mas 
que também têm o potencial do despertar, de tomada da consciência da necessidade da 
mudança numa luta que se dá a partir do lugar, do viver compartido.  

Desta forma podemos considerar que ao propor a transposição de fronteiras, Neil Smth 
não a inscreve como a negação da ação no lugar, que pode ser uma comunidade, um bairro ou 
uma cidade e assim se afirma a possibilidade de luta seja dos que vivem nas ruas, dos 
remanejados por ações do Estado, dos moradores de áreas onde o Estado não chega ou chega 
exatamente por não chegar, daqueles submetidos ao silêncio e ao “apagamento” [Smith, 2000] 
da sua existência e à impossibilidade imposta de relação soberana e autônoma com o próprio 
Estado pela inexistência de canais de interlocução dos que vivem subordinados a modos de 
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fazer, de viver, de uso do território comandado predominantemente pelas normas externas ao 
lugar.  
 

E tal possibilidade se presente em razão também do uso do território a partir da reação 
que vem dos movimentos denominados pela própria condição de existência como os 
“atingidos”, os “remanejados” e pelas identidades coletivas objetivadas em movimentos sociais 
[Almeida, 2004] produzidos pela contraditória dialética do território e pelas novas formas de 
mobilização que se deslocam das formas clássicas como os sindicatos, os partidos, as grandes 
congregações, que não deixam de existir, mas perdem força frente às formas atuais de ação do 
próprio estado, mas especialmente dos movimentos sociais. Por isso a combinação de critérios 
físicos territoriais com critérios temáticos e os critérios de aglutinação identitária possibilita ao 
processo de Congresso da Cidade uma intencionalidade de ruptura com as formas de 
submissão que nega as forças organizativas próprias de cada lugar.  
 Retomamos assim o evento como realização que ganha no lugar, destarte, a porosidade 
da fronteira nos informar que estamos tratando de um movimento interescalar. De tal modo, 
que a escala somente cumpre uma função interpretativa do espaço se entendida como resultante 
de processos imersos e configurados em relações que revelam uma complexidade territorial em 
que atuam distintos agentes constituindo redes seletivas, escolha de lugares funcionais aos seus 
fins e assim, a funcionalidade dos eventos conformando relações e conferindo potencialidade 
ao caráter transponível das fronteiras. 

Uma ação na cidade, o planejamento, não o compreendemos autonomamente em 
relação aos processos hegemônicos que se apropriam de sentidos, recriam-nos e retornam aos 
lugares como verticalidades que informam um modo de fazer. Mas se encontra com outros 
modos e escalas em uma associação indispensável e necessária que se faz entre escala, 
processo de diferenciação e desigualdade criado internamente ao modo de produção capitalista, 
criando e recriando escalas por meio dos diversos agentes e seu respectivos “objetivos 
intencionais”, escalas instáveis, móveis, porosas, que mudam permanentemente através da 
ação. 
 As barreiras a transpor se encontram no movimento, na empiricização do mundo nos 
lugares através dos eventos, através de uma técnica da ação diferenciada que chega como um 
evento numa cidade, num país, em um bairro e assim, a escala como dimensão particular e 
global, conectadas e em movimento e que nos permite pela ação mudar o uso do objeto cidade. 
O espaço que se faz e é feito numa “guerra de escalas”? Ou mesmo em uma luta permanente, 
tensa e instável entre verticalidades e horizontalidades, escala vivida no cotidiano 
interpenetrada pelas demais? Se tomarmos como exemplo os Planos Diretores Municipais que 
criam zonas especiais, demarcam limites que segmentam a cidade nos quais prevalecem 
interesses hegemônicos seja diretamente ou representados no interior das cidades nos revela 
que os aconteceres hierárquicos também são solidários, mas trazem o imperativo do outro 
conhecido ou traz a necessidade de conhecer para hegemonizar. 

Contudo, a cidade produz resistências articuladas em redes que forjam conforme nos 
aponta Souza, [1997, p.7], “fantásticos processos de solidariedade, de igualdade, de 
fraternidade, de convivialidade” . E assim, um dos grandes desafios do mundo atual seria o 
confronto entre as diferentes perspectivas da existência, se pautada numa lógica mercantil 
impregnando todas as dimensões da vida, e sobre a qual nenhum poder de oposição se realiza 
de forma individual, ou se ancorada na ação coletiva; esta se impondo como condição da 
superação das desigualdades, da construção de uma “geografia da existência” capaz de 
desnudar a fábula de um processo aparentemente homogeneizador seja no sentido da 
subordinação ou das possibilidades, dado que estas não se apresentam igual para todos.   
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Por isso, a potencialidade de resistência nas cidades supõe reconhecê-las como o lugar 
do “debate” [Souza, ibid, p.9] em vista da multiplicidade de elementos conflitivos que a 
constituem e propiciam uma tensão rumo à construção da utopia em um mundo que se 
transforma cotidianamente. Poderíamos dizer com Rafestin [1993], tal tensão em razão de 
diferentes “objetivos intencionais” dos atores que conformam um dado sistema territorial. 
Podemos considerar a cidade como um lugar engendrado a partir de relações derivadas da 
combinação da materialidade e das ações que a conformam, como um resultado da ação 
humana, um conjunto de objetos, na perspectiva de Souza “produzidos segundo procedimentos 
determinados por materialidades regidas por intencionalidades precisas” (2003, p. 2). A cidade 
nessa acepção é uma intencionalidade. 

Assim, horizontalidades e verticalidades convivem sob uma vigilância permanente, 
tensa. E para alguns agentes tal relação produziria “irracionalidades”, dado que para alguns, 
somente existe uma possibilidade a ser tomada. E aquelas que não se inscrevem entre as que 
buscam se impor como hegemônicas seriam para Milton Santos, [2000, p. 110] “contra-
racionalidades” 3 que nem seriam as horizontalidades nem as verticalidades, porquanto, o que 
provoca um desequilíbrio vigilante entre horizontalidades e verticalidades.  
 O que isso significa para efeito de estudo de uma experiência de planejamento em uma 
cidade imersa em redes4 sociais, técnicas, políticas?  São muitos os diálogos possíveis e abertos 
com as perspectivas apontadas, aqueles apoiados na concepção de que os lugares onde o 
mundo acontece expressam um movimento de realização simultânea do tempo e do espaço de 
forma a instalar como única possibilidade, a união vertical dos lugares, aconteceres 
hierárquicos como única via de construção da forma de viver, ou a que também reconhece a 
concomitância do tempo e do espaço, contudo assumindo a possibilidade e o projeto da união 
horizontal dos lugares. 
  Do ponto de vista geográfico, impõe-se a força do lugar [ibid] na medida em que a 
escala se configura como uma luta de forças hegemônicas por impor seus projetos, mas existem 
outras que também se inserem simultaneamente como força e contestação das escalas impostas 
como única possibilidade. Há limites ns cidades para mudar a vida das pessoas, mas há 
possibilidades tomadas nos lugares pelo exercício da ação política como contrarrestante mesmo 
às estruturas do próprio e Estado.  

Se considerarmos a escala como resultante de um grande conjunto de eventos 
acontecendo simultaneamente, e a presença de cidades com espessura mais ou menos intensa 
relativamente a outras, nos defrontamos com o desafio de compreender as diferentes formas 
de inserção dos lugares e das pessoas no mundo.    

Neil Smith [2000] nos propõe que a escala geográfica, dotada de conteúdo, contribui 
para a compreensão da diferenciação espacial. Escala como tentativa de imposição 
hegemônica, contudo, torna-se possível a existência de outro movimento para além das redes 
hierárquicas e verticalmente impostas.  

                                                 
3 
Contra-racionalidades como “formas de convivência e de regulação criadas a partir do próprio território e que se mantém nesse território a 

despeito a vontade de unificação e homogeneização, característica da racionalidade hegemônica típicas das verticalidades” [SANTOS, 2000, p. 

110]. 

4 Para Milton Santos, as redes se constituem de materialidade como toda a base de produção e de circulação de pessoas, mercadorias, 

informação, enfim, todos os objetos produzidos pelo homem bem como a própria natureza, de circulação de informação e também a própria 

natureza. Contudo, “é também social e política, pelas pessoas, pelas mensagens, valores que a freqüentam. Sem isso, e a despeito da 

materialidade com que se impõem aos nossos sentidos, a rede é na verdade, uma mera abstração” (SANTOS, 2006, p. 262). Traz-nos de 

G.N.Fischer (1980, p.28) e de Claude Raffestin (1980, pp. 148-167) a noção de ‘espaço reticulado’ como advinda “dessa construção deliberada 

do espaço como quadro de vida, pronto a responder aos estímulos da produção em todas as suas formas, materiais e imateriais” (ibid) 
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 E desta forma, podemos refletir sobre uma ação de planejamento participativo ao 
partirmos do suposto de que, o uso do território se realiza de forma diferenciada pelos diversos 
agentes nas suas intencionalidades precisas e pela combinação de materialidades e relações 
sociais, território usado indistintamente de forma diferenciada, como espaço habitado, um 
sistema de objetos e de ações, um movimento permanente. 

O Congresso da Cidade, ao se instalar como norma construída no lugar e pelo lugar visa 
desequilibrar, acontecer como uma contraracionalidade em nome da aproximação cada vez 
mais estreita entre a escala do comando e a escala do resultado. Ou seja, aqueles que conferem 
ao território a condição de espaço habitado na cidade podem ao mesmo tempo constituir-se em 
motor e vetor ou decididor e ator da ação. Planejamento com o atributo de “participativo”, 
como intencionalidade que realiza outra intencionalidade, a cidade.  

Assim, a perspectiva é que o território na acepção de território usado não se descole do 
viver compartido, do espaço de todos, ou seja, que não se constitua apenas de alguns que 
buscam hegemonizar-se por deter o poder de escolha de pessoas e dos lugares.  Milton Santos 
[idem] nos alerta ainda, que não conta a estes atores as demais forças que interferem nas 
horizontalidades e assim, nos instiga ao desafio de reagir e questionar sobre a forma de 
incorporar o diferente numa estratégia que vise desvendar o mundo, romper com as redes 
seletivas em nome de um projeto que as inclua subordinada ao imperativo do cotidiano, do 
viver compartido na diferença sem que essa tenha como sua contra face, a desigualdade.  

Para tanto, torna-se necessário compreender que no mundo atual, as ações são cada vez 
mais informadas, resultantes de verticalidades e da precisão das escolhas nas quais o “meio” e 
não as pessoas, se traduz na razão da ação. Para Milton Santos [2006] são ações estranhas aos 
objetivos dos lugares, aos fins próprios dos homens comandadas e concebidas de fora, 
externamente ao lugar.  

E assim é que se impõe a coexistência das diferentes temporalidades, uma escala do 
resultado, acontecer no próprio lugar e a uma escala da ação, do comando externo, o que nos 
leva à necessária distinção entre quem decide e quem é o motor ou veículo e nessa equação 
desigual em que o ator aparece como veículo e não como motor, o que se traduz em um 
elemento característico do atual período. Dessa coexistência e confrontação, do desencontro 
entre os objetos derivados de ações precisas da “razão técnica” que surge a força do lugar, 
[ibid, 2006 (b), p.76]. Coexistência das distintas temporalidades que nos permite assim, 
compreender o espaço e construir novas confrontações. 

Neste trabalho nos referimos à ação no lugar-cidade, analisada sob a acepção de 
eventos, do acontecer, como combinação simultânea de tempo e espaço nos remete à idéia de 
evento como possibilidade de união do mundo ao lugar e veículo de possibilidades [2006 (b)]. 
E considerado assim, união de tempo e espaço onde o presente como passado é futuro nesse 
presente móvel, mas não instantâneo, uma vez que se expressa como fração do tempo embora 
se modifique incessantemente. Noção de evento como espaço e tempo fundidos, o tempo 
acontecendo simultaneamente e diferentemente nos lugares conferindo maior concretude ao 
espaço e desta forma, o seu sentido histórico realizando-se concomitantemente ao seu sentido 
geográfico. De outro modo, é o tempo e espaço acontecendo simultaneamente e diferentemente 
em distintos lugares, seja um país, uma região, uma cidade ou um bairro, o que nos revela as 
desigualdades, a fragmentação.  
 Contudo, o acontecer diferentemente nos conduz indubitavelmente à desigualdade? O 
desafio do mundo atual é alcançar as diferentes possibilidades nos diferentes lugares, 
compreender e transformar as diferentes formas de fazer, de inserção das pessoas e dos lugares 
em um projeto como utopia nos termos em que: 
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Esse tempo empírico que flui da existência de possibilidades concretas, que permite a 
história já feita e a história por fazer, recuperando, por conseguinte, a noção de futuro e 
atribuindo à idéia de utopia um conteúdo - diriam os céticos – realista, trabalhado a 
partir de possibilidades que são reais, as que são conhecidas pela história a cada 
momento. Dessa forma, a noção de evento, de tempo empírico, do mundo como 
possibilidade de um futuro realizável (logo a idéia de negação dos impossíveis) é uma 
ameaça à queda na depressão. [SANTOS, 1999, p. 16]. 

 
Isto posto, o Congresso da Cidade pode ser compreendido como um projeto no 

presente, uma utopia, como evento, como criador do tempo e como portador de um profundo 
poder de mudança, constituindo-se em si na mudança que imputa um conteúdo aos 
preexistentes, como um acontecer no lugar ou um “instante do tempo dando-se em um ponto 
do espaço” [SANTOS, 2006, p.144]. Um acontecer como tempo e espaço se realizando juntos 
de forma particular e única, dado o seu caráter irreversível e de não repetição. Porém, torna-se 
necessário o reconhecimento de que este se realiza circunscrito ao processo de diferenciação 
entre os lugares em que os eventos chegam determinados por outros eventos de outros atores, 
de outras escalas e ao mesmo tempo, detêm poder de determinação.  

Contudo, não podemos abdicar do reconhecimento das horizontalidades que reagem, 
impondo uma dinâmica sócio-espacial que revela um espaço híbrido, ativo como “condição de 
social e de físico” [ibid.p.86] e expressão desse movimento totalizante e em permanente refazer 
a partir do lugar na relação com o mundo. É na interação da ação com os objetos que estas 
ganham significados, numa relação direta na medida em que a diferenciação entre os lugares se 
forja pela impossibilidade teórica e prática de reprodução da mesma ação para diferentes 
objetos da mesma forma que um objeto vai adquirir significação própria.  

Em que medida o planejamento como uma técnica, uma forma de fazer, como técnica 
da ação numa cidade, pode ser alterado frente ao pré-existente, ou pode desequilibrar forças 
que perpassam a vida interior dos objetos? Em 1997, a participação direta de caráter 
deliberativo dos cidadãos representa a variável distintiva de maior projeção na ação de planejar 
a cidade, pelo caráter inovador, mas acima de tudo pela sua intencionalidade ou pela ação 
como intenção de democratizar, de instaurar o debate com intuito politizador em especial pela 
diferenciação dos distintos agentes que passam a interagir com as estruturas de governo, e pelas 
normas que alteram as relações que atravessam a vida intrínseca aos objetos e por sua vez a 
autorização de uso.  

Tal processo visa acima de tudo, romper com a estranheza das técnicas do próprio 
planejamento ao lugar na criação e no funcionamento dos objetos que consubstanciam a cidade. 
Teve início através da implantação do Orçamento Participativo como primeiro passo na sua 
construção. O Congresso da Cidade consiste em uma dinâmica permanente, contínua, que 
incorpora e dinamiza ao mesmo tempo o funcionamento interno do governo e o processo de 
participação direta dos cidadãos.  

A participação dos cidadãos nas decisões sobre a cidade relativamente aos projetos 
urbanísticos e aos planos, como os Planos Compreensivos [CORRÊA, 1988], se distingue 
como variável relativamente a toda a história de Belém até seus 381 anos em 1997 pela sua 
ausência. Corrêa considera que no primeiro projeto urbanístico para Belém na segunda metade 
do século XVII, que se mantém o “projetar” da origem da sua ocupação em 1616 e 
especialmente a partir da segunda metade do século XVII, voltado para ações prediais com 
baixa interferência no que denomina de “espaço público.” Entendimento de espaços públicos 
como realizações que extrapolam o âmbito privado de construções prediais – 
predominantemente fortificações com interesse de defesa e domínio territorial e construções 
religiosas característicos de toda a Província do Grão Pará - que se estende até o século XVIII e 
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marcadamente, destituídas de qualquer iniciativa de interação social que informe o seu caráter 
participativo, sejam elas consultas de qualquer natureza, que não sejam internas às 
Congregações Religiosas e à própria Coroa Portuguesa.   

Certamente, não datam apenas do século XVIII, as intencionalidades que constroem os 
objetos que vão conformando a cidade. Neste período já se evidencia uma especialização e uma 
diferenciação intra-urbana já revelada no século XVII, como a construção de casas de chão 
batido dos colonos contrastando com imponentes construções religiosas, e ausência de 
condições de acessibilidade a outras áreas da cidade. Vai se conformando um processo de 
segregação sócio-espacial que se agudiza progressivamente com a ocupação das áreas alagadas 
ou alagáveis da cidade – cerca de 50% do que corresponde ao território atual do município. 

 Se considerarmos que os eventos se diferenciam a cada acontecer, seja do que o 
precede ou daquele que o venha suceder, neles reside o novo.  Significa, portanto que em si 
têm poder de provocar mudanças, de se constituir temporalmente e espacialmente singular, e 
ao “surgirem trazem consigo mudanças e dão início a uma nova história” [ibid, p.145] em que 
a atualidade “é um presente passado num dado ponto da flecha do tempo; dissolvem as coisas, 
identidades, propondo-nos outras, mostrando que não são fixas”. Milton Santos nos instiga a 
experimentá-los sob a orientação de um pensamento dinâmico, processual que dissolve saberes 
pré-estabelecidos aos quais cabe um novo saber reconstituído mediante a compreensão “do 
movimento conjunto do movimento das coisas e dos eventos” [ibid]. 

 Situamos assim, o Congresso da Cidade, no campo de interpretação como um evento 
social e histórico, que se dá pela interação humana e fruto da decisão de um ator específico 
condição da ação e esta, a condição do próprio evento, e como tal, indissociáveis para a 
compreensão dos processos geográficos, sociais. Evento que se realiza numa cidade como 
história presente e um futuro possível dada a sua extensão política, social, que ultrapassa os 
limites das fronteiras temporais. Um evento infinito conforme Santos [ibid], na construção de 
uma forma de viver, de ação política e afirmação de que é “pelo lugar que revemos o mundo e 
ajustamos nossa interpretação” [SANTOS, 1994]. 

 Assim, quais os limites e possibilidades da ação de caráter local na busca pela técnica 
da ação em lugar da técnica? Pelo reconhecimento da diferenciação como própria do espaço, 
mas nem por isso desigual? Pela ação dos distintos agentes e pelas normas que alteram as 
relações que atravessam a vida interior dos objetos e por sua vez a autorização de uso.  

Do mesmo autor, recuperamos a idéia de evento como possibilidade de união do mundo 
ao lugar e veículo de possibilidades que o mundo nos oferece. E considerado assim, uma 
realização que permite recuperar a utopia com conteúdo de realidade no presente; poderíamos 
dizer a união de tempo e espaço onde o presente como passado é futuro nesse presente móvel, 
mas não instantâneo, uma vez que se expressa como fração do tempo embora se modifique 
incessantemente. Noção de evento como espaço e tempo fundidos, o tempo acontecendo 
simultaneamente e diferentemente nos lugares conferindo maior concretude ao espaço e assim, 
o seu sentido histórico realizando-se concomitantemente ao seu sentido geográfico. De outro 
modo, é o tempo e espaço acontecendo simultaneamente diferentemente e em diferentes 
lugares, seja um país, uma região ou uma cidade ou um bairro e como atualidade, sempre.  
 Assim, é vislumbrado um projeto no presente, uma utopia como, evento como criador 
do tempo, “como portador da ação presente” em vistas de um “presente futuro” e, em se 
tratando de evento passado, considerado “presente passado”. Evento como portador de um 
profundo poder de mudança e se constituindo em si na mudança que imputa ao conteúdo dos 
preexistentes, como um acontecer no lugar ou um “instante do tempo dando-se em um ponto do 
espaço” [SANTOS, 2006, p.144] como tempo e espaço se realizando juntos de forma particular 
e única, dado o seu caráter irreversível e de não repetição.   
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 Portanto, evento que se realiza pela ação de um ator ou de atores que lhe confere 
existência social, histórica. É na ação que reside uma intenção constitutiva de um projeto que 
se realiza com vistas a alterar o que lhe inquieta, o que lhe move rumo à mudança. Projeto, 
processo com propósito, busca de sentido. Ações que se realizam mediante normas conforme 
nos alerta Milton Santos. E com este autor temos ainda o sentido de ações como projetos para 
além de um futuro imediato. Existem aquelas mais circunstanciais, no entanto o que está em 
jogo é o projeto, sejam as ações mais definidas no tempo, fruto de trabalho sistemático de 
organização ou em se tratando de “um sonho”, trata-se daquelas desprovidas de uma precisão 
de tempo, pois para estas não há limite, o que se impõem são valores.    
 Compreender tais situações requer atenção às imbricações regionais, nacionais e 
internacionais e à forma em que, a partir do local estas se realizam em torno de interesses de 
distintos grupos sociais pela apropriação de recursos – materiais, políticos, simbólicos - 
acionados em um campo específico, a cidade, que por sua vez pode constituir-se em 
possibilidade de alteração da vida cotidiana, seja através da participação e controle diretos dos 
seus cidadãos - não na indistinção das suas identidades historicamente obscurecidas - ou da 
ação de um governo.  
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Considerações Finais 
 

Se considerarmos a escala como resultante de um grande conjunto de eventos 
acontecendo simultaneamente nos lugares com temporalidades diversas. Considerando ainda a 
existência de cidades com espessura mais ou menos intensa relativamente a outras, nos 
defrontamos com o desafio de compreender as diferentes formas de inserção no mundo. O 
“saltar escalas”, significaria assim, romper com os limites formais, legais, econômicos, 
culturais, enfim, o campo da política, da construção de redes sociais com vistas a inverter o 
comando ação a partir de fora? 

Diante do movimento contraditório do espaço, torna-se necessário mais do que 
identificar processos em diferentes lugares, o que nos conduziria a uma subordinação do 
espaço ao tempo, conforme nos alerta Neil Smith. A problematização da coexistência de 
temporalidades nos permite que a escala nos revele na medida em que esta representaria tal 
coexistência seja em uma comunidade, em um bairro. E tal revelar se torna possível se 
consideramos as especificidades que a globalização assume nos lugares, os eventos e um 
conjunto de eventos que assumem uma dimensão material e imaterial, combinação 
indissociável de objetos e ações, uso diferenciado e desigual do território.  

O planejamento de uma cidade, seus planos, programas e projetos de curto e de longo 
prazo expressam uma hibridez manifesta na cidade como esse conjunto indissociável e objetos 
e ações. Sua compreensão requer assumir o fato de que os eventos ao mesmo tempo, 
respondem ao comando e o resignificam. E assim, são determinados e também determinam a 
natureza da sua realização numa relação tensa e conflituosa, uma vez que eventos ao mesmo 
tempo se realizam e se defrontam com os constrangimentos a exemplo das normas que chegam 
às parcelas locais da configuração territorial a exemplo de constrangimentos advindos dos 
aparatos jurídicos que contrariam decisões populares tomadas em fóruns de planejamento 
participativo por não se encontrarem inscritas no arcabouço jurídico formal. Ou 
contraditoriamente, constrangimentos forjados no discurso que chega como informação, que 
sob o argumento da comunicação se traduz efetivamente numa luta contrária às 
contraracionalidades do lugar que representa ameaça à reprodução hierárquica das ações 
verticalizadas.                                                                                                                                                             

Assim, alguns desafios impõem-se, a exemplo da permanente busca do encontro entre a 
parcela técnica e a parcela política, a escala do comando e a escala da ação. O seu encontro na 
condução das práticas sociais, ou seja, horizontalidades orientando o viver compartido como 
projeto que se faz no presente, o espaço banal que Milton Santos nos traz de François Perroux.  

De outro modo, propõe-nos que a técnica, a ciência e a informação, hoje, a serviço da 
desigualdade ou fragmentação possam ser utilizadas para outros fins, ou seja, para uma ruptura 
com a união vertical dos lugares como única possibilidade, e assim, a busca de uma união 
horizontal em que a vida comum se constitua como o meio de organização da sociedade em 
que às diferenças não correspondam irremediavelmente à desigualdade. 
 E assim, a desigualdade de acesso a recursos por determinados grupos presentes na 
cidade sugere a possibilidade real de que a ação de um governo municipal pode mesmo à luz 
de determinações estruturais e do reconhecimento de injunções internas à cidade e também das 
suas efetivas possibilidades, e do alcance incompleto de todas as iniciativas frente a uma dada 
estrutura política e social - mas nem por isso, a cidade apenas “receptáculo” das determinações 
estruturais – contribuir para a ruptura com a estratégia competitiva e avançar na construção de 
sujeitos políticos. 

Contribui assim para o enfrentamento às decorrências de um projeto de sociedade em 
curso que, ao invés da liberdade, da autonomia e da justiça social, tem gerado opressão, 
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subordinação e injustiças. Este, porém não se realiza imune a processos de resistência, de luta e 
de esperança. 
 

 

 

Trabalho Nº. 5762  

Eixos temáticos: 

5 – Dinâmica Urbana 

2. Respostas teórico-metodológicas da Geografia perante as recentes espacialidades. 
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