
 

As Políticas de Desenvolvimento Sustentável: uma discussão necessária 

 

Resumo: O estudo ora apresentado evidencia o debate sobre o tema das políticas de desenvolvimento 
sustentável na cidade de Macapá(AP) sob a gestão do Programa de Desenvolimento Sustentável do Amapá 
(PDSA). Busca compreender a inter-relação entre as políticas públicas pautadas no discurso do 
desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento urbano da cidade ao longo de dois mandatos governamentais 
em nível estadual pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Procura-se estudar o discurso do desenvolvimento 
sustentável e sua aplicação como programa de governo, de modo a entender seus esforços em aplicar na cidade 
as diretrizes estabelecidas no âmbito estadual. Os principais resultados da investigação apresentam a 
dificuldade em ajustar ao espaço urbano um discurso voltado para a preservação dos recursos ambientais 
florestais. 
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ABSTRACT: The present research analyzes the public turned to in Macapá city under the management of the 
program of sustainable development of Amapá. It analyzes the interrelation between the public policies listed 
in the speech of sustainable  development and the urban development of the city along the management of two 
governmental mandate in state level by Partido Socialista Brasileiro (PSB). Is a analyze the speech of 
sustainable development  and its application as a government program, in order to understand its effort in 
applying in the city the directives of development established in state scope. The main result of the 
investigation shows the context of complexity in adjusting to the city a speech turned to the preservation of 
environmental resources its deficiencies related to the restriction of offer of the public services in  urban areas.  
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Discutir a sustentabilidade do planeta é uma temática constante nos debate dos 

diversos ambientes acadêmicos. E, atualmente, tem uma necessidade de envolver a todos em 

um mesmo discurso: o de uso limitado dos recursos naturais e a afirmação por parte de todos 

de compromisso com a preservação ambiental. Ao redor desse debate principal orbitam uma 

quantidade numerosa de entidades voltadas a “conscientização” dos perigos que se 

agigantam a cada dia sobre o planeta atingindo a todos os seres da Terra através do buraco 

na camada de ozônio e principalmente, através das alterações do clima percebido e, 

alardeado pela mídia. 

Diante disso, como compatibilizar desenvolvimento com a sustentabilidade 

econômica, cultural, social, espacial e ecológica (Sachs, 1993)? Essa inquietação acabou 

direta ou indiretamente encaminhando o debate acerca do discurso do desenvolvimento 

sustentável. Discurso que, principalmente, pós-ECO-92, se difundiu de maneira cada vez 

mais rápida como um mote percebido nas falas de representantes políticos e inúmeras 

entidades. Essa prática, em vez de buscar vias de solução para a compatibilização entre 

desenvolvimento e sustentabilidade percebe apenas uma via de encaminhamento: o 

mercado. A crise ambiental que se tornou - ao menos pelo discurso de muitos - planetária, 



transcende os limites territoriais nacionais e pode assim, ser usada como mote de regulação 

pelo mercado como elemento remediador dos problemas ambientais e sociais. 

Nosso objetivo diante dessa realidade é analisar de maneira mais focal no contexto 

amapaense, a idéia de desenvolvimento sustentável e suas contradições em propostas 

políticas que volta e meia se apresentam nos projetos de representantes políticos, analisando 

o contexto e o encadeamento que se construiu na base da idéia de desenvolvimento 

sustentável para o Estado do Amapá, via Partido Socialista Brasileiro (PSB), num período de 

dois mandatos políticos como representante governamental em nível estadual.   

Para melhor compreensão, no primeiro momento do texto buscamos entender a 

discussão de desenvolvimento sustentável a partir de sua origem, 1987, com o Relatório de 

Brundtland  e suas atualizações ao longo do tempo. O segundo momento aborda a utilização 

desse discurso no espaço Amapaense através de Programa de Desenvolvimento do Amapá 

(PDSA) e sua real aplicação na cidade de Macapá. 

 
1. O DISCURSO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

A preocupação com os problemas ambientais surge na segunda metade do século XX 

e se firma como proposta de desenvolvimento nas décadas de 1980 e 1990, perdurando 

como um discurso ainda nos dias atuais. É a chamada revolução ambiental que se inicia nos 

Estados Unidos na década de 1960 e passa a permear os debates das mais diferentes 

ciências. Segundo Viola (1991), a preocupação ambiental que se inicia nos Estados Unidos 

se expandiu daquele país para o Canadá, Europa Ocidental, Japão, Nova Zelândia, Austrália 

e culmina, na década de 1980, atingindo a América Latina, Europa Oriental, União Soviética 

e sul e leste da Ásia. 

De acordo com Binsztok (2002), mesmo que a proposta se apresente com aspectos tão 

diversificados, a gestão ambiental, como conhecemos hoje, abrange:  
“não só os elementos vinculados à conservação e proteção dos recursos naturais e os estudos 
dos impactos das sociedades humanas sobre os ambientes naturais, mas principalmente a 
crítica à sociedade industrial, cujo modelo dominante é considerado não apenas 
ecologicamente insustentável como também socialmente injusto” (BINSZTOK, 2002, p. 
198). 

Ao estudarmos a origem das preocupações com o meio ambiente, vemos a 

necessidade de voltarmos o olhar para o nascimento da Ecologia como ciência no século 

XIX para construir o histórico dos encaminhamentos de investigação e concepções 

trabalhadas por está ciência para percepção destaa temática como objeto de estudo.  



Segundo Binsztok (2002), é a partir da década de 1940 que a Ecologia, estabelecendo 

uma relação maior com diversas áreas do conhecimento, vai construindo um diálogo com 

outras ciências acerca do ambiente.  Esta idéia ganha maior expressão por ocasião da 

primeira reunião científica mundial promovida pelas Nações Unidas, em Lake Sucess, N.Y., 

em 1949, onde o debate volta-se para a conservação e utilização dos recursos naturais. 

Segundo o autor, foi dado o primeiro alarme, de que a sobrevivência do homem sobre a terra 

é um problema diante do qual todos os outros se diluem (BINSZTOK, 2002, p. 197). 

Assim, a ecologia abraça a crítica ao mal-estar social, conseqüência dos padrões de 

industrialização e do crescimento urbano (Tourinho, 2003), assumindo a vanguarda da 

explicação da crise ambiental, alardeando uma crise ecológica alimentada pelo medo de uma 

iminente catástrofe ambiental com a plausível ameaça de finitude da vida no planeta. 

A década de 1960, assistiu o crescimento de movimentos que não criticavam 

exclusivamente o modo de produção, como num período anterior da história, mas o próprio 

modo de vida gestado no atual período histórico da humanidade. Em um contexto político 

marcante para o ocidente, as idéias defendidas pelo movimento ambientalista, vão aos 

poucos reunindo cada vez mais simpatizantes, começando a ganhar espaço principalmente 

nos Estados Unidos e nos países europeus (Gonçalves,1996). 

É a partir de eventos internacionais que passam a ocorrer pós-década de 1960 que se 

começa a perceber nos mais diversos lugares um numeroso grupo de instituições voltadas 

para as questões ambientais com atuações em nível nacional e internacional.  

De acordo com Viola (1991), o ambientalismo nasce com um movimento reduzido 

de pessoas e vai ganhando expressão, transformando-se em um capilarizado movimento 

multissetorial. Segundo o autor, diversas organizações emergiram como produto desta 

preocupação, tais como: 

1) organizações não-governamentais e grupos comunitários que lutam pela proteção 
ambiental (aproximadamente 15 mil em 1990), sendo que alguns deles atuam em escala 
internacional (Friends of the Earth, Greenpeace, Earth Island Institute, Environmental 
Defense Fund, World Wildlife Fund); 2) agências estatais (de nível federal, estadual e 
municipal) encarregadas de proteger o ambiente (em 1970 havia 12 agências ambientais 
nacionais e em 1990 mais de 140); 3) grupos e instituições científicas que pesquisam os 
problemas ambientais, muitos deles com uma abordagem sistêmica, que estão impactando 
profundamente a dinâmica da comunidade científica (o que refletiu-se recentemente na 
posição destacada adquirida pela comunidade do “global enviromental change” nos EUA; 4) 
um setor de administradores e gerentes que implementam um paradigma de gestão dos 
processos produtivos baseado na eficiência no uso dos materiais, na conservação da energia, 
na redução da poluição e no controle de qualidade; 5) um mercado consumidor verde que 
demanda, entre outras coisas, alimentos de uma agricultura orgânica, automóveis e 
eletrodomésticos de alta eficiência energética, papel reciclado, recipientes reutilizáveis, 



produtos que tenham sido produzidos usando tecnologias limpas e a partir de matérias-primas 
produzidas de modo sustentável; 6) agências e tratados internacionais encarregados de 
equacionar problemas ambientais que ultrapassam as fronteiras nacionais (destaca-se o 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criado em 1972, e o Protocolo de 
Montreal para banir as substâncias destruidoras da camada de Ozônio, de 1987) (VIOLA 
1991, p. 05).  

Ao lado de posições consideradas românticas e utópicas na criação de várias dessas 

instituições, outras correntes foram se constituindo ao longo da década de 1960. Segundo 

Binsztok (2002, p. 198) entre outras correntes que se firmavam havia “a dos protecionistas e 

conservacionistas, que professavam verdadeiro culto à natureza, seja por razões estéticas, 

científicas, econômicas e até afetivas (como é o caso de muitos grupos de proteção aos 

animais), ou mesmo por estarem conscientes da importância da conservação dos recursos 

naturais para o bem-estar e a sobrevivência da espécie humana”. 

Um marco importante na discussão acerca do meio ambiente na década de 1960, foi 

a criação do Clube de Roma, como uma organização não-governamental. O Clube de Roma 

foi criado em 1968, na Academia dei Lincei, em Roma. Um grupo de 30 indivíduos de dez 

países, que incluía cientistas, economistas, humanistas, industriais, pedagogos e funcionários 

públicos nacionais e internacionais reuniram-se — instigados pelo economista e industrial 

italiano Arillio Peccei — para debater a crise e o futuro da humanidade1. O Clube de Roma, 

de inspiração neomalthusiana, divulga, em 1971, seu primeiro relatório no qual concluía 

que: 
a expansão da indústria mundial e principalmente a industrialização dos países em 
desenvolvimento levariam à exaustão dos recursos naturais não-renováveis. Na base do 
processo estava a explosão demográfica do Terceiro Mundo e a rapidez com que o progresso 
expandia o consumo de energia (BINSZTOK, 2002, p. 199). 
 

A década de 1970 tem seu início marcado pela Conferência das Nações Unidas sobre 

o Ambiente Humano, ficando conhecida como Conferência de Estocolmo, realizada na 

Suécia, em 1972, com a participação de 113 países. Esse fato histórico oficializou o 

surgimento de uma preocupação internacional acerca dos problemas ambientais. Nesse 

evento, diversos países, incluindo o Brasil, contestaram a tese do Clube de Roma, afirmando 

a necessidade de uma maior conscientização da relação que existe entre meio ambiente e 

                                                            
1 De acordo com Marcondes (1999, p. 46), o grupo de pesquisadores utilizando uma concepção de análise 
neomalthusiana, desenvolveu um modelo de simulação baseado em cinco variáveis que seriam: recursos 
naturais, alimentos por habitantes, população, produção industrial por habitante e índices de contaminação. A 
análise os levou a concluir que o mundo enfrentaria os limites de sua capacidade, mesmo fazendo uso de 
tecnologias mais otimistas, em meados do século XXI.  
 



desenvolvimento (BINSZTOK, 2002, p. 200), o que apontava uma percepção contrária ao 

“crescimento zero”2 proposto pelo referido Clube de Roma. 

O posicionamento do governo brasileiro, segundo Viola (1991, p. 08), pautava-se na 

argumentação de que a principal poluição era a miséria; além de se negar a reconhecer o 

problema da explosão demográfica no país. É a partir da Conferência de Estocolmo, 

realizada em 1972, que fica clara a grande diferença de percepção da problemática ambiental 

entre os ditos países desenvolvidos e os em vias desenvolvimento. Os primeiros foram 

caracterizados pela não aceitação do diagnóstico e das propostas do Relatório do Clube de 

Roma de transitar para um “estado estacionário”, através das taxas anuais de crescimento 

para zero ou próximo deste, e por terem, de certa forma, resolvido seus problemas de cunho 

social. O segundo grupo era constituído de países que também discordavam das propostas 

do Clube de Roma, pois elas se apresentavam contrária às suas aspirações de 

desenvolvimento econômico; além de ferir a soberania nacional desses países quanto ao 

destino de seus recursos naturais (CARVALHO, 2003). Ademais, estavam representados por 

governos ávidos em captar recursos para a implementação do processo de industrialização 

em seus países.  

De acordo com Sachs (2000), a intercessão entre o desenvolvimento econômico e a 

preocupação ambiental não conseguiu ser definida na Conferência de Estocolmo como 

demonstrado na rejeição resoluta de todas as posturas de “não crescimento”, em particular 

por governos dos chamados países de Terceiro Mundo, cujo desejo de crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) transformou muitos países em felizes inimigos da natureza. 

Sachs (2000), afirma que a abordagem ambiental numa perspectiva biocêntrica e 

humanista que começou a se desenhar nesse período, não ficou sem resposta das elites 

internacionais. Para o autor, atribuir um valor absoluto à natureza por si só, como sugeriram 

alguns ambientalistas, poderia representar um obstáculo à continuação da espoliação da 

natureza: 
reconhecer as agressões à natureza como apenas outro sinal da supremacia da expansão 
tecnológica sobre as pessoas e suas vidas, como humanistas como Munford ou Schumacher 
sugerem, iria contra a causa das aspirações desenvolvimentista e dificilmente poderia agradar 
aos guardiões da máquina do crescimento. De fato, somente uma interpretação que 
aumentasse em vez de minar sua responsabilidade de gestão elevaria sua moral, mesmo a 
despeito de projetos obscuros. Era a abordagem dos ecossistemas globais que se adequava 
perfeitamente a sua prerrogativa nas reuniões de cúpula de organizações internacionais 

                                                            
2 Teoria defendida pelo Clube de Roma com propósito de controlar o crescimento econômico nos países 
periféricos, por meio de recomendações acerca da contenção do desenvolvimento em escala mundial. Visava 
atingir um estado de equilíbrio e crescimento zero. Seus equívocos eram evidentes: previsões catastróficas, 
discurso neomalthusiano e a desconsideração do desequilíbrio entre países centrais e periféricos, o que 
evidenciava a inviabilidade da proposta de um crescimento zero para os países periféricos. 



porque sugeria a sociedade global como unidade de análise e colocava o Terceiro Mundo no 
centro das atenções ao denunciar o crescimento demográfico (SACHS, 2000, p. 119).  

Logo após a realização da Conferência, em uma reunião do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente, realizada em Genebra, é usada pela primeira vez, ainda sem 

definição, a expressão ecodesenvolvimento3, – definição que será formulada por Ignacy 

Sachs no ano posterior – e utilizada pelo então diretor-executivo do Programa, Maurice 

Strong (RIBEIRO, 2005, p. 61).  

A idéia de desenvolvimento ambiental mencionada na conferência realizada em 

Genebra estava estritamente ligada a uma proposta voltada para o espaço rural, ambiente 

referencial para aplicação do conceito de ecodesenvolvimento. Nesse contexto, muitos 

ecologistas radicais chegaram a destituir as cidades da possibilidade de desenvolver-se a 

partir dos padrões ambientais oriundos da proposta de ecodesenvolvimento, uma vez que as 

cidades eram enfocadas como os principais locais de poluição e de desequilíbrio ambiental, 

dada a concentração de agentes poluidores que se encontram nelas. 

O debate acerca da sustentabilidade foi aprofundado na Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, realizada em 1974. De acordo com Ribeiro 

(2005), esta discussão foi consolidada com o trabalho da Comissão Mundial para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), instituída em 1983 pela ONU, que organizou de 

forma mais avançada as definições de desenvolvimento balizadas pela sustentabilidade. 

Conhecida também como Comissão Brundtland, por ter sido presidida pela então Primeira 

Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, teve como principal objetivo reexaminar os 

problemas críticos do meio ambiente e desenvolvimento do planeta, além de ter como 

exercício formular propostas realistas para solucioná-los. 

O documento mais importante produzido pelo grupo que compunha a Comissão foi o 

relatório denominado Nosso Futuro Comum4, que formulou a definição de desenvolvimento 

sustentável como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (COMISSÃO 

MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46).  

                                                            
3 Segundo Ribeiro (2005, p. 61), a definição proposta por Inacy Sachs acerca do ecodesenvolvimento é 
constituída de “um estilo de desenvolvimento particularmente adaptado às regiões rurais do Terceiro Mundo, 
fundado em sua capacidade natural de fotossíntese” (SACHS apud LEFF, 1994, p. 317). Na referida obra, 
ecodesenvolvimento é definido como “relação harmoniosa entre a sociedade e seu meio ambiente natural 
conectado à autodependência local” (p. 319). 
4 Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland, é resultado do trabalho de uma 
comissão de 21 membros de diversos países que, entre 1983 e 1987, estudaram a degradação ambiental e 
econômica do planeta propondo soluções para os problemas detectados a partir da perspectiva do 
desenvolvimento sustentável. 



O termo sustentabilidade defendido pela CMMAD pode ser compreendido a partir da 

“gestão e administração dos recursos e serviços e orientação das mudanças tecnológicas e 

institucionais, no sentido de assegurar e alcançar a contínua satisfação das necessidades 

humanas para as gerações presentes e futuras, dentro dos limites da capacidade de 

sustentação dos sistemas ambientais” (RODRIGUES, 1997, p. 99). 

Articula-se a partir de então, um discurso acerca do desenvolvimento sustentável, em 

torno do qual se externa o objetivo de conciliar o desenvolvimento econômico com a 

preservação da natureza, uma solução à crise ambiental que se processa no planeta.  Souza 

(2000), ao analisar as circunstâncias das discussões acerca do ambientalismo, alerta para a 

conjuntura política e ideológica que perpassa os diversos momentos de construção da 

proposta de desenvolvimento sustentável. No limiar da década de 1970, quando floresce a 

ideologia do ecodesenvolvimento, essa conjuntura era marcada pelas revoltas estudantis de 

fins década de 1960, pelo clamor terceiro-mundista por uma ‘nova ordem econômica 

mundial’ e pelo prestígio acadêmico do pensamento de esquerda (‘Teoria da Dependência’, 

marxismo ocidental etc.), [...] (SOUZA, 2000, P. 259).  

Realidade bem diferente daquilo que se percebe da conjuntura da década de 1980: 

“thatcherismo, ‘reganomics’ e seus rebentos mais moderados, ataques ao welfare state, 

enfraquecimento político do ‘Terceiro Mundo’, crise e posterior colapso do pensamento 

marxista” (SOUZA, 2000, p. 259). Essa mudança no quadro político e ideológico, segundo o 

autor, consubstancia o desenvolvimento sustentável a partir do ecodesenvolvimento que, 

despido de sua formosa aura ligeiramente terceiro-mundista, está despojado de veleidades 

quanto a uma terceira via entre o socialismo e o capitalismo, materializando um significado 

distante em vários sentidos da proposta de ambientalismo pensada na década de 1960. As 

mudanças econômicas ocorridas nas décadas de 1980 e 1990 tiveram rebatimento nos mais 

diversos setores da vida pública.  As mudanças referentes à renovação de espaços urbanos e 

agrários estavam vinculadas a um novo paradigma regional, o ambiental, fazendo com que o 

paradigma ambiental se revertesse em temática e meta de desenvolvimento. 

Na proposta de desenvolvimento urbano sustentável que surge por ocasião da 

CMMAD, no Rio de Janeiro, os grupos de ambientalistas incluem temáticas relativas aos 

problemas urbanos. Balizados pela mudança no trato com a questão ambiental, os problemas 

urbanos ganharam destaque na constituição da Agenda 21. Nesta, as demandas sociais 

urbanas (Capítulo 7) são discutidas a partir dos assentamentos urbanos, bem como dos 

resíduos sólidos (Capítulo 21) e recursos hídricos (Capítulo 18) (MARCONDES, 1999, p. 

54). 



Defensor da idéia de desenvolvimento sustentável, Sachs (1993), afirma que ao se 

planejar o desenvolvimento de uma sociedade, com enfoque na sustentabilidade, faz-se 

necessário conceber de maneira interdependente cinco dimensões específicas de 

sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Para o autor, se essas 

dimensões são contempladas no planejamento do desenvolvimento, será perfeitamente 

possível atingir o desenvolvimento sustentável, lembra ainda que os agentes econômicos 

(empresas, famílias e governo) têm carências que não podem deixar de ser atendidas, mesmo 

que possam comprometer outras dimensões a serem consideradas. 

Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do 

desenvolvimento. No entanto, nos países em desenvolvimento, as necessidades básicas de 

grande número de pessoas – alimento, roupas, habitação, emprego – ao que parece, não 

estão sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas, as pessoas também aspiram 

legitimamente a uma melhor qualidade de vida. Num mundo onde a pobreza e a injustiça são 

endêmicas, sempre poderão ocorrer crises ecológicas e de outros tipos. Desta forma, para 

que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que todos tenham atendidas as suas 

necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar as suas 

aspirações de uma vida melhor (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 

DESENVOLVIMENTO, 1991, p. 46-47). No entanto, mesmo com a noção de 

sustentabilidade englobando diversas dimensões da vida, o que permeou de forma mais 

intensa, as discussões e as propostas de estudos da sustentabilidade ecológica, esteve 

interligada a uma concepção vinculada às idéias de recomposição de recursos renováveis, de 

capacidade de absorção pelo meio ambiente das taxas de poluição e de garantia de 

manutenção dos recursos não-renováveis para as gerações futuras, como bem defende Sachs 

(1993). 

No final dos anos 1980 e limiar da década seguinte há uma vasta literatura produzida, 

fundamentada nas idéias de sustentabilidade, questionando a maneira como a globalização 

da economia e dos atuais processos de acumulação do capital, baseados na flexibilização da 

produção no período denominado pós-fordismo, interferem nos processos de produção dos 

espaços. A discussão traz novos contornos a essa questão, permitindo-nos avançar na 

indagação e no entendimento dos efeitos dessas novas formas de produção na relação entre a 

cidade e o meio ambiente (MARCONDES, 1999, p. 34). 

A partir desta concepção de desenvolvimento (com suas diversas contradições), o 

conceito de desenvolvimento sustentável, mesmo sofrendo críticas, passa, então, a fazer 

parte de numerosas propostas de trabalhos e dos mais diversos objetos de interesse. Duas 



alas bem definidas podem ser percebidas: “os que acreditam que o planeta em que vivemos é 

um sistema único que sofre conseqüências a cada alteração de um dos seus componentes, e 

outros que acreditam que o modelo hegemônico pode ser ajustado à sustentabilidade” 

(RIBEIRO, 2005, p. 62). Tanto um grupo como o outro tem seus defensores, no entanto, é o 

segundo grupo que possui, nos diversos cantos do planeta, representantes aplicados a buscar 

tecnologias que possibilitem manter o sistema vigente sem questionar o padrão de consumo 

atual.  

Mesmo que o conceito de desenvolvimento sustentável venha cada vez mais sendo 

usado em atividades de planejamento, e como já afirmamos, servindo a diversos interesses, 

seu entendimento não é consensual. Existem afirmações que declaram a existência de cerca 

de 300 definições para o conceito de desenvolvimento sustentável (RIBEIRO, 2005); o que 

nos remete a um questionamento acerca do uso dessa proposta: pode uma concepção teórica 

atender a todos os interesses de igual forma? 

Para Herculano (1992), o desenvolvimento sustentável apresenta dois significados 

distintos, um com sentido de criar valores éticos para o sistema capitalista e o outro com 

uma proposta de ajuste à funcionalidade capitalista. Assim, o desenvolvimento sustentável é 

uma expressão que vem sendo usada como epígrafe da boa sociedade, senha e resumo da 

boa sociedade humana. Neste sentido, a expressão ganha foros de um substituto pragmático, 

seja da utopia socialista tornada ausente, seja da proposta da introdução de valores éticos na 

racionalidade capitalista meramente instrumental. [...]. Na sua segunda acepção, 

desenvolvimento sustentável é [...] um conjunto de mecanismos de ajustamento que resgata 

a funcionalidade da sociedade capitalista [...]. Neste segundo sentido, é [...] um 

desenvolvimento suportável, medianamente bom, medianamente ruim, que dá para levar, 

que não resgata o ser humano da sua alienação diante de um sistema de produção formidável 

(HERCULANO, 1992). 

Após a Rio-92 a produção e a organização da Agenda 21 Local ficou sob a 

responsabilidade das ONG’s ambientalistas que foram reformulando suas pautas e 

incorporando as temáticas voltadas para o desenvolvimento urbano, como: saneamento 

básico, proteção dos recursos hídricos e poluição industrial. Todavia, a complexidade das 

estruturas sociais, econômicas e ambientais transforma a busca pelo desenvolvimento 

sustentável em tarefa das mais difíceis. A indissociabilidade da problemática social urbana e 

da problemática ambiental das cidades exige que se combinem dinâmicas de promoção 

social com as dinâmicas de redução dos impactos ambientais no espaço urbano.  



O desenvolvimento sustentável das cidades implica, ao mesmo tempo, crescimento 

dos fatores positivos para a sustentabilidade urbana e diminuição dos impactos ambientais, 

sociais e econômicos indesejáveis no espaço urbano. Por ser um conceito abrangente, que 

incorpora todas as dimensões e considera todos os aspectos de uma realidade, é importante 

destacar a compreensão sistêmica e holística que está subjacente numa proposta que parece 

dar conta de todos os problemas.  

Bezerra (2002) alerta que a noção de sustentabilidade muitas vezes se confunde com 

o de meio ambiente, no seu sentido restrito. A noção de sustentabilidade ambiental 

corresponde a uma dimensão a ser incorporada à própria noção de desenvolvimento 

(COSTA, 1999). Para esta dimensão, a gestão ambiental urbana deve ser compreendida pelo 

conjunto das atividades dedicadas ao gerenciamento de uma cidade, onde a melhoria ou a 

conservação da qualidade ambiental, tanto no espaço intra-urbano como o de sua área de 

influência, represente um objetivo determinante. Constitui, portanto, o conjunto das 

atividades técnicas, administrativas, legais e normativas para as quais se pressupõe uma ação 

coordenada e de parceria entre os diferentes níveis de governo e a capacidade mobilizadora 

da comunidade.  

A mudança no enfoque no trato com a questão ambiental, dada uma conjuntura 

política e ideológica diferente muda completamente de um período para o outro. Se na 

década de 1970 se podia observar uma conotação conservacionista acerca das questões 

ambientais, nas décadas posteriores visualiza-se uma associação entre desenvolvimento 

econômico e preservação ambiental. Segundo Costa (1999), as mudanças de enfoques 

traduzem importantes implicações para a elaboração de políticas e propostas que 

possibilitem a intervenção. É dentro desse enfoque que o recém constituído estado do 

Amapá vai viver sua experiência de desenvolvimento sustentável. 

 
O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ (PDSA) 
 

1. Ideário e concepção 

Os debates que se estruturam acerca do desenvolvimento do atual Estado do Amapá 

ou a construção do espaço geográfico amapaense, não podem de maneira nenhuma deixar de 

considerar o passado de políticas desenvolvimentistas que se vinculam a sua história. O 

povoamento e a apropriação do espaço amapaense pouco difere de outros espaços 

amazônicos. É resultado de um processo de espoliação das riquezas regionais. A Amazônia, 



de maneira geral, caracteriza-se por apresentar-se como espaço marcado pelos conflitos 

engendrados por grupos econômicos nacionais e internacionais na busca de apoderarem-se 

das riquezas naturais. 

No processo de apropriação do espaço que hoje constitui o Estado do Amapá, grande 

parte do potencial econômico foi explorado de forma destrutiva, característica de um modo 

de pensar o desenvolvimento muito presente em todo o século passado. Não obstante, tal 

mecanismo veio a satisfazer de maneira satisfatória as demandas do sistema internacional, 

na busca pela acumulação de riquezas. 

Situado na Amazônia Oriental, limita-se ao sul e a oeste pelos rios Amazonas e Jari, 

respectivamente, com o Estado do Pará; a leste com o oceano Atlântico; ao norte com a 

Guiana Francesa (pelo rio Oiapoque e serra do Tumucumaque); e a noroeste com o 

Suriname (pela serra do Tumucumaque). É cortado pela linha do Equador e possui uma área 

de 143.716 km2 perfazendo um percentual de 1,65% da área do país. 

Ao ser criado em 1943, o Território Federal do Amapá (TFA), no final da ditadura de 

Getúlio Vargas, visava atender a dois objetivos básicos. O primeiro, de cunho estratégico e 

geopolítico, voltava-se para garantir a soberania brasileira sobre uma área de fronteira do 

País5. O segundo, como conseqüência do primeiro, correspondia à intenção de fomentar um 

desenvolvimento regional naquele espaço, considerando o TFA como o embrião de um 

futuro Estado (CASTRO, 1998). Entretanto, as intenções de estruturação de um espaço que 

engendrasse um desenvolvimento econômico e social dinâmico não se fizeram acompanhar 

de políticas públicas de desenvolvimento para a população local já existente ou para aqueles 

que se deslocaram para o Amapá após a criação do Território Federal, na década de 1940. 

De forma geral, tem-se a impressão que se esperava haver o desencadeamento do 

desenvolvimento regional pelo simples gastos públicos com um quase insignificante quadro 

do funcionalismo ligados às tarefas burocráticas, ou ainda, com a exploração in natura dos 

recursos naturais da região. 

De acordo com Porto (2000), essa lógica econômica de exploração dos recursos 

naturais e de geopolítica de proteção das áreas fronteiriças, através da gestão direta e ampla 

do Governo Federal, com a criação dos territórios federais, foi de grande importância para a 

organização de mecanismo que estabelecesse uma dinâmica de ocupação de determinados 

espaços no território brasileiro; uma vez que a criação de territórios tinha como objetivos 

empreender medidas, serviços e obras que preservassem o País de qualquer ameaça, 

                                                            
5 Os territórios federais eram Amapá, Rio Branco (Roraima), Guaporé (Rondônia) e Ponta Porã e Iguaçu 
(extintos, os dois últimos, na Constituição de 1946). 



defendessem a zona de fronteira, assegurassem as riquezas e garantissem políticas de 

saneamento, no sentido de melhorar os padrões sociais e econômicos da população regional 

(PORTO, 2000). 

Com a implantação de projetos de exploração dos recursos naturais nas décadas de 

1950 e 1960, há certa expectativa por parte da população do TFA em transformar-se em pólo 

de desenvolvimento regional, em função da implementação dos projetos de exploração 

mineral. Sobretudo os desenvolvidos pela Indústria Comércio e Mineração S/A (Icomi), 

sediada na Serra do Navio, que iniciou as atividades de exploração do minério de manganês 

em 1957, a exploração madeireira, em 1976; e a aprovação da construção da hidrelétrica de 

Coaracy Nunes, no rio Araguari, também no ano de 1976. A implantação dos projetos de 

exploração dos recursos naturais pela Icomi, principalmente, serviu como alavanca para a 

implementação de uma estrada de ferro (Santana-Serra do Navio), a ampliação do porto de 

Santana e a produção de energia hidroelétrica (PORTO; COSTA, 1999). Toda essa infra-

estrutura adotada pelo então Território do Amapá, voltava-se, em primeira instância, para 

atender às necessidades do processo de exploração e beneficiamento primário do minério de 

manganês, extraído da Serra do Navio pela Icomi. Outros projetos baseados na exploração 

de recursos naturais foram implementados no Amapá. Na década de 1960, foi implantada a 

empresa Brunynzeel de Madeira S. A. (Brumasa), que tinha como objetivo a produção de 

cavaco de madeira para a produção de celulose e para a fabricação de compensado para 

exportação. A Brumasa entrou em funcionamento em 1967 a partir de investimentos de 

lucros da Icomi; teve um período de funcionamento de 20 anos e chegou a ser o segundo 

maior empregador do Estado6. 

Há De acordo com Brito (1994), na década de 1980, além da Brumasa, outros 

empreendimentos ligados ao grupo Icomi foram instalados no Amapá, através da 

Companhia Auxiliar de Empresas e de Mineração (Caemi). Foi o grupo Caemi que 

promoveu a criação da Companhia de Dendê do Amapá S. A. (Codepa), com o intuito de 

produzir e exportar os derivados do dendê e, a Amapá Celulose S. A. (Amcel) com o projeto 

de plantação de pinhos destinados a fábrica de celulose do Projeto Jari (PORTO, 2000, p. 

47). 

No fim da década de 1980, com a promulgação da Constituição de 1988, uma 

reorganização administrativa em nível nacional transforma os territórios federias em 

                                                            
6 Segundo Porto (1999) um dos reflexos da atuação da Icomi no Amapá foi o crescimento demográfico e uma 
nova organização espacial que desenhou nas cidades de Macapá e Santana (atualmente os dois municípios mais 
populosos do estado). 



Estados; um fato que promoveu uma nova etapa na apropriação do espaço amapaense. Um 

conjunto de medidas necessitava ser colocados em prática para o estabelecimento de uma 

estrutura que comportasse o novo Estado da federação. 

Diante do desafio de criar rapidamente um mecanismo que possibilitasse a 

sustentação econômica, uma vez que os elos com a União começam a ser suprimidos, o 

Governo do Estado, através de seus representantes, utiliza-se da estratégia de incentivos 

fiscais para atrair empresas que se propuseram a estabelecer no Amapá algum tipo de 

empreendimento. Assim, de acordo com Morais e Morais (2000), são oferecidas às empresas 

interessadas a proposta de redução e/ou isenção do IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) e o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para que, 

dessa forma, se atraísse o maior número de interessadas a se instalar no novo Estado. 

Para a efetivação de fato e de direito do novo Estado, era necessário implantar a 

estrutura legal de governabilidade, estruturando os poderes executivo, legislativo e 

judiciário. A necessidade da realização de concursos públicos para a estruturação legal do 

novo Estado abriu as portas do Amapá para um significativo contingente populacional.  

Com as alterações no quadro político do Estado, novas expectativas ajudaram a 

dinamizar a apropriação do espaço amapaense, uma vez que, a cada município emancipado, 

surgia a necessidade de estruturação da instância de governo municipal. Concomitante às 

mudanças políticas da década de 1990, uma das principais alterações no quadro econômico 

foi a criação e implantação da Área de Livre Comercio de Macapá e Santana (ALCMS), 

através do Decreto Lei  8.387, de 30 de dezembro de 1991, do governo federal. De acordo 

com Porto e Costa (1999), o estabelecimento dessa política econômica ajudou a impulsionar 

um fluxo migratório, já em andamento, para o estado do Amapá. 

A implantação da ALCMS no Amapá fez parte de um conjunto de ações que 

visavam dinamizar determinadas áreas na Amazônia. Segundo Porto e Costa (1999), 

diferentemente do que representa a Zona Franca de Manaus (ZFM), para o estado do 

Amazonas, a ALCMS volta-se basicamente para a comercialização de produtos importados. 

Sua implantação e a adoção de incentivos fiscais associados à divulgação, em nível nacional, 

via meios de comunicação de massa, serviram de estímulo para que um considerável número 

de migrantes de diversas regiões do país se estabelecessem no Amapá em busca de 

oportunidades de melhores condições de vida. O maior número de migrantes desse período 

permaneceram na área urbana dos municípios de Macapá e Santana, onde houve um 

considerável agravamento dos problemas sociais há muito existentes nessas cidades.  



Foi nessa conjuntura que, em 1995, assumiu o Governo do Estado do Amapá, o 

economista João Alberto Capiberibe, com um discurso inovador de implementação de um 

programa governamental pautado na idéia de sustentabilidade ambiental. No cerne de sua 

estrutura, a idéia de sustentabilidade passava a ser a matriz do conjunto de políticas públicas 

do estado. Assim sendo, abrangia todas as esferas da administração pública do Estado. 

Com o slogan de campanha “Tudo por nossa terra”, Capiberibe se elegeu governador 

no segundo turno em uma eleição onde a disputada se estabelecia entre a aliança de partidos 

de direita e a aliança de partidos de esquerda. Teve como vice, o odontólogo Ildegardo 

Alencar, do Partido dos Trabalhadores (PT). Essa aliança com partidos de esquerda 

fortaleceu a campanha e a crença em um governo com uma proposta inovadora.  

O programa de governo foi discutido no período de campanha de 1994. A partir de 

pequenas reuniões com seu grupo, que viria a ocupar cargos de confiança no governo, 

Capiberibe iniciou a discussão de elaboração de um programa de governo pautado na 

concepção de sustentabilidade ambiental, trazida como herança de sua experiência no Acre 

como sub-secretário do Desenvolvimento Agrário do Vale do Juruá, com sede em Cruzeiro 

do Sul, a 600 quilômetros de Rio Branco e das experiências com os povos da floresta7, com 

quem manteve contato naquele estado, e com os debates mais recentes acerca da 

sustentabilidade ambiental. Velhos e novos militantes do Partido Socialista Brasileiro (PSB) 

e de outros partidos que estiveram coligados na campanha eleitoral (Partido dos 

Trabalhadores (PT), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Verde (PV) e Partido da Mobilização 

Nacional (PMN)) ajudaram a desenhar, sob a coordenação do sociólogo Mariano Klautau, 

também de formação socialista e com atuação em Belém/PA, o primeiro esboço do que se 

tornaria o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá (PDSA) (MARTINS; 

CHELALA, 2006). 

A idéia acerca de um programa de governo baseado em um discurso de 

sustentabilidade ambiental amadureceu. Assim, o governo de João Aberto Capiberibe em 

                                                            
7 A história dos movimentos sociais autodenominados “Povos da floresta”, eclodidos no Acre sob a liderança 
de Chico Mendes (assassinado em 1988), Marina Silva e outros líderes rurais e urbanos que colocaram a 
discussão ambientalista em pauta na Amazônia, nos anos setenta e oitenta; bem como a Conferencia Mundial 
sobre Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro (ECO-92), tiveram fortes influências nas idéias de 
Capiberibe nas discussões sobre o desenvolvimento do Amapá. De acordo com Martins & Chelala (2006), 
durante a permanência no Acre, Capiberibe conheceu as lideranças, as lutas e conquistas dos “povos da 
floresta” que viraram referências. E no bojo delas os conceitos de sustentabilidade se ampliavam com outros 
contatos nacionais e internacionais.  



seu discurso político rompeu com as velhas propostas de desenvolvimento e estabeleceu o 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. 

Para formatar e difundir os novos conceitos da ação governamental, Capiberibe 

convida para assumir a Secretaria de Planejamento, com amplos poderes, e para instituir e 

viabilizar o PDSA, a antropóloga Mary Helena Allegretti8. 

De acordo com Martins e Chelala (2006), o começo do governo em 1995, foi 

marcado pela inexperiência e pela problemática de um estado sucateado em suas finanças.  

No documento que sintetiza o PDSA, publicado em 15 de agosto de 1995, no Diário 

Oficial do Estado, fica clara a proposta de mudança de rumo no que concerne às 

experiências de projetos de desenvolvimento tanto para o Amapá como para a Amazônia. 

Destaca-se no documento uma proposta que se considera baseada na equidade dos direitos 

sociais, na ordenação do uso e ocupação do espaço e na racionalização do aproveitamento 

dos recursos naturais, incorporando a questão ambiental no planejamento da economia, 

defendendo-se a bandeira de uma melhoria do bem-estar da população local, não somente do 

presente, mas também das gerações futuras. 

 Para tal, inspirado nos princípios da Agenda 21, aprovada na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada no Rio, em 

junho de 1992, o modelo proposto foi baseado na eqüidade dos direitos sociais, na 

ordenação do uso e ocupação do espaço e na racionalização dos recursos naturais, 

incorporando a questão ambiental no planejamento da economia e mantendo como objetivo 

central a melhoria do bem-estar da população. Assim, a viabilidade de implementação deve 

ter como centralização a utilização sustentável de suas riquezas naturais, através da 

agregação local de valor nas atividades econômicas e de parceria com o setor privado e as 

instituições comunitárias (GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, 1995, p. 12). 

De acordo com Castro (1998), a proposta governista denominada PDSA está baseada 

em uma ótica desenvolvimentista e conservacionista, por meio do qual a economia se 

apresenta como setor chave. Contudo, há parâmetros que obrigam os setores público e o 

privado a respeitar os limites ecológicos tanto no sentido “de se levar em conta a dinâmica 

                                                            
8 De acordo com Martins e Chelala (2006), Mary Allegretti chegou ao Amapá e escreveu, em pouco tempo, 
com assessoramento técnico, as diretrizes do novo programa. Além disso, mobilizou articulações regionais, 
nacionais e internacionais para anunciá-lo. O programa foi lançado com a presença de 13 representantes do G-
7 (grupo dos sete países mais ricos do planeta) que o avalizaram a proposta colocando-a na mídia ambientalista 
global. 



ecológica dos ecossistemas como de utilizar-se o capital da natureza como elemento 

sinalizador dos investimentos produtivos” (CASTRO, 1998, p. 57).  

Para Castro (1998), esse modelo de desenvolvimento possui o poder de “ecologizar” 

as esferas social, econômica, cultural e espacial, num projeto que combina ousadia com 

respeito, antigo com moderno, biológico com cultural. 

No documento que institui o PDSA, o Decreto Lei nº 2453 de 14.08.1995, a primeira 

diretriz preocupa-se com o aproveitamento das vantagens comparativas do Amapá com 

relação às demais unidades federativas, não só da Amazônia como do país. É enfatizada “a 

diversidade de ecossistemas em nível adequado de conservação, a baixa densidade 

populacional, a alta potencialidade de recursos minerais e pesqueiro, as vastas áreas com 

biodiversidade intacta, os cenários de grande beleza natural e o acesso estratégico aos 

mercados internacionais” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 1995). 

A segunda diretriz refere-se à sustentabilidade da economia. Nesta destaca-se a visão 

de que os recursos naturais são vistos como capital econômico, que, explorado, deve ter 

como premissa a eqüidade social. De acordo com o documento governamental, a idéia de 

sustentabilidade, o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais é que deve 

nortear as ações do setor público e privado. O desenvolvimento econômico tem como 

propósito, ainda, fortalecer a dinâmica regional gerando e distribuindo renda de modo a 

permitir a fixação da população local.  

A eqüidade social é colocada como diretriz que se mostra como diferencial de um 

modelo novo de desenvolvimento. Neste, é realçada a preocupação com o bem-estar social e 

a melhoria da qualidade de vida da população como um dos alvos principais a serem 

alcançados. Ainda contesta a idéia de desenvolvimento econômico implementada na 

Amazônia pelos grandes projetos de exploração dos recursos minerais e se propõe a criar 

mecanismos de promoção da cidadania pelos diversos grupos sociais. 

As demais diretrizes que estruturam o programa se voltam para a maneira pela qual o 

PDSA será viabilizado. Dessa forma, destaca-se a necessidade de parceria na execução de 

projetos, deixando claro que o governo não se propõe “a investir nem executar diretamente 

as novas políticas de desenvolvimento” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 

1995, p. 01), mas estabelecer diálogos e parcerias com a sociedade e iniciativa privada. Na 

quinta diretriz, fica estabelecida a necessidade da desconcentração de atividades centradas 

em Macapá e Santana. De acordo com o documento oficial, o fluxo migratório percebido no 

Amapá é produto da falta de infra-estrutura e oportunidade nas cidades do Estado. Tanto a 

cidade de Macapá como a cidade de Santana, que receberam com maior intensidade a 



população migrante. O que agrava o quadro a essas cidades, é que sequer estavam 

estruturadas para atender às necessidades da população existente. Com o crescimento do 

fluxo migratório esse quadro de estrangulamento torna-se ainda mais grave. Assim, esboça-

se o desejo de “reorientar o crescimento das cidades e dinamizar pólos regionais, de acordo 

com os recursos naturais predominantes” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAPÁ, 

1995, p. 01). Por fim, tem-se a municipalização como uma das formas de implementação do 

PDSA. O Estado, trabalhando em conjunto com as prefeituras dos diversos municípios, 

atuaria em áreas consideradas de prioridade: educação, saúde, merenda escolar e a 

manutenção de obras da rede pública. O documento estabelece ainda, os critérios para que o 

município venha a receber os repasses adicionais da parceria; entre eles a utilização de mão-

de-obra e de matéria-prima local, a adoção de critérios ambientais na promoção de 

atividades econômicas e a criação de conselhos comunitários para participar, colaborar e 

fiscalizar junto às ações da prefeitura.  

Sabemos que a concretização e a consolidação das propostas de mudança inseridas 

no PDSA é um processo que exigiria um longo tempo e um esforço muito grande por parte 

do poder público, no sentido de garantir a transição para o modelo proposto. Sabemos ainda, 

que o engendramento de mudanças estruturais na sociedade além de representar uma 

proposta de longo prazo não se constitui sem a participação do conjunto da sociedade.  

As ações públicas do governo do PDSA ao longo do período de 1995 a 2002 sob o 

slogan da “Participação e cidadania” não foram capazes de fato de constituirem-se sob o 

envolvimento da população no PDSA. Representou, no máximo, uma tímida participação 

das entidades envolvidas com repasses advindos de convênios estabelecidos com o governo. 

Tal distância entre população e poder público causava a impressão de que os técnicos do 

governo eram suficientemente capazes de definir as políticas públicas dentro de gabinetes 

sem o debate com a sociedade. Esta é, inclusive, uma das críticas realizada pelo cientista e 

professor francês Alain Ruellan9 em debates acadêmicos, quando refere-se à falta de 

proximidade da equipe de governo com a população no Amapá. 

Por outro lado, sabemos que a participação popular não pode nem deve ser observada 

como uma ação exclusiva do Estado no sentido de estimular uma ação participativa por parte 

da população de forma efetiva junto ao governo. Em função de estar se legitimando a 

                                                            
9 Alain Ruellan - Professor Emérito de Ciência de solo e de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de 
Montpellier / França, colaborou com importantes consultorias para o governo do Estado durante todo o período 
do PDSA. 



importante função social da população no estabelecimento de uma via de acesso no processo 

de gestão democrática nas áreas que ocupam ou das políticas públicas que usufruiriam.  

Contudo, um governo que se pretende democrático, precisa criar condições para que 

a população esteja incluída em sua forma de gestão. O que de fato não é simples e fácil sob 

todos os aspectos, sobretudo, quando se fala em compartilhamento de poder.  

No período do recorte temporal desta pesquisa, ou seja de 1995 a 2002, o Amapá 

vivia um dos maiores índices de crescimento populacional do País, cerca de 5.74% ao ano 

(IBGE, 2000). Um considerável número de migrantes de diversas regiões do país se 

estabeleceu no Amapá em busca de oportunidades de melhores condições de vida. O que 

pôde ter incidido na dificuldade de se garantir políticas de favorecimentos a melhoria de 

vida nas cidades do Amapá a partir de quaisquer concepções de gestão pública possíveis.  

Por mais especificidades que tivessem as áreas urbanas de certa forma foi 

negligenciado, nas ações de governo do PDSA, os ideais sustentáveis de desenvolvimento, 

de organização social, de eqüidade dos direitos sociais, de ordenação do uso e ocupação do 

espaço e de racionalização do aproveitamento dos recursos naturais, incorporando a questão 

ambiental no planejamento da economia. A defesa de uma melhoria do bem-estar da 

população local, não somente do presente, mas também das gerações futuras se somou a 

uma gama de incongruências entre o que estava disposto no plano conceptual e à grau zero 

da realidade que se configurava muito mais que em um desafio, dada a ausência de ações de 

enfrentamento, no PDSA, tanto no plano concreto, quanto no plano epistemológico e 

discursivo da superação da circunstância de se crescer sustentavelmente com tamanhos 

índices de crescimento populacional de perspectiva migratória. 

Em suma, as diretrizes do PDSA, a respeito da eqüidade social e da problemática da 

cidade, possuem limitações quanto à concepção dos problemas de inchaço populacional nas 

cidades com maior contingente populacional do Amapá: Macapá e Santana. Sua ênfase aos 

produtos e relações com a floresta, de abordagem exótica e intencionalizadamente 

associativista, não apontaram qualquer alternativa para o tratamento dos problemas urbanos, 

sobretudo nas áreas de segregação espacial. 

Talvez um dos maiores entraves na proposta do PDSA tenha sido a perspectiva 

pontual com que foram operacionalizadas as ações de melhoria para o espaço urbano desse 

plano. Acintosamente de desprestigiadora da participação popular e até mesmo de 

idealizadores da proposta na materialização de decisões colegiadas, traçadas de forma plural, 

executadas de forma democrática e, acima de tudo, definidas via iniciativa e organização 

popular. A participação fora um dos pontos críticos na avaliação que podemos fazer após 



finalizada essa pesquisa acerca das políticas de desenvolvimento urbano sob a égide do 

PDSA em Macapá. 

Todavia, esta pesquisa não pode se furtar a ponderar que o PDSA fora uma 

interessante proposta de gestão pública e um instigante plano de governo. Que avanços 

sociais foram sentidos no plano do incentivo à organização coletiva, o apoio financeiro e 

técnico à cooperativação de produtores e produtoras rurais foram um diferencial histórico, a 

comercialização de produtos naturais locais, a agregação de valor à comercialização de tais 

produtos, a valorização da cultura popular, bem como uma contribuição marcante no debate 

ambiental voltado para o Amapá e à Amazônia. Programas interculturais Brasil/Guiana 

Francesa, incentivados e operacionalizados pelo PDSA, deram ao Estado uma estruturada 

Escola de Língua Francesa, de caráter público e com foco na formação bilíngüe do 

funcionalismo público, a valorização do movimento negro foi também histórica no Estado. 

A soja não fora aceita para cultivo no Estado, incentivos financeiros e técnicos foram 

ampliados na agricultura familiar e as primeiras feiras de produtores foram construídas 

definitivamente na capital do Estado. A cultura indígena fora valorizada e promovida, 

enfim... Portanto, o PDSA teve sua viabilidade política e uma substancial contribuição para 

diversas áreas de atividade humana no Estado. Entretanto, no que tange ao objeto dessa 

pesquisa, ou seja, às políticas públicas específicas para o espaço urbano de Macapá, o PDSA 

esteve longe de representar uma alternativa de melhoramento das formas de vida e de 

reordenamento territorial das pessoas que habitam as áreas de ressaca em Macapá. Ao passo 

que em sua estrutura discursiva, o PDSA, não conseguiu rever seu posicionamento de 

proposta governamental referencial a todas as dimensões e processos de vida no Estado do 

Amapá. 

Nesse contexto, temos o desafio de contribuir para que o debate oriundo da produção 

desta pesquisa possa chegar aos grupos sociais segregados, envolvendo-os na leitura da 

relação entre a sustentabilidade do espaço urbano, de forma a dar, àqueles que vivem nesses 

espaços, o direito à cidade. 

Buscar um desenvolvimento urbano verdadeiro depende não somente de boa vontade 

de políticos e de instrumentos democráticos, mas de consistência teórica e metodológica 

para dar substância às propostas realmente capazes de contribuir para uma mudança de fato.  
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