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O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
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DESENVOLVIMENTO URBANO PARTICIPATIVO E RESPONSÁVEL
Carta do Presidente do CAU/PB

Em 2015, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB) instituiu um Grupo 
de Trabalho sobre Política Urbana (GTPU). Uma iniciativa coordenada pela Comissão de 
Exercício Profissional, Ensino e Formação do CAU/PB, com a participação do Instituto de 
Arquitetos do Brasil – Departamento da Paraíba (IAB-PB). 

O GTPU foi presidido pela conselheira Amélia Panet, e composto pelos conselheiros Ernani 
Henrique e Sônia Matos e pelo presidente do IAB-PB, Fabiano Melo. Como presidente do 
Conselho na Paraíba, também participei dos trabalhos. Durante oito meses foram 
discutidos temas sobre eixos estruturantes das cidades brasileiras, com a participação dos 
arquitetos e urbanistas convidados, Sheila Azevedo Freire, Aída Paula Pontes de Aquino, 
Pascal Machado, Jakeline Silva dos Santos e Marco Suassuna, além da professora da UFPB, 
mestre e doutora em Serviço Social, Marinalva Conserva. Essas participações nos 
trouxeram colaborações fundamentais para a elaboração desse documento. Foram 
abordados temas como mobilidade urbana, questões urbano-ambientais e habitacionais, 
inclusão social, dinâmica do espaço urbano e a gestão das cidades. 

Essa iniciativa soma-se ao histórico empenho dos profissionais Arquitetos e Urbanistas com 
relação aos rumos das nossas cidades. Agora, com um Conselho Profissional próprio, nós, 
Arquitetos e Urbanistas, que há mais de 50 anos estamos engajados nas questões 
relacionadas à vida urbana, sentimos a responsabilidade de cobrar e atuar pela melhoria na 
qualidade de vida das nossas cidades. Vivemos em um país que teve sua urbanização 
constituída por um compasso acelerado, representado por um processo de pouco mais de 
meio século, passando a ter quase 85% da sua população vivendo em áreas urbanas. Como 
consequência, são visíveis os problemas decorrentes desse processo acelerado de 
urbanização sem planejamento em todas as áreas das grandes e médias cidades. 

Esse estado, entre outros fatores, é reflexo do processo de desmonte das estruturas de 
planejamento de gestão urbana nas gestões municipais, um dos causadores do colapso das 
cidades brasileiras, originando a “crise do planejamento”, tese defendida pelo presidente do 
CAU/PE, Roberto Montezuma, que acabaram por desvincular ações propostas dos valores 
definidores do lugar. Precisamos reverter o processo de intervenções isoladas para um 
planejamento integrado de território.

Outro fator preponderante é o advento da metropolização dos espaços urbanos que se 
constitui em nova realidade no cenário nacional. Um agrupamento de municípios sem 
governo próprio, sem gestão fiscal, sem representação política, uma grande cidade 
sufocada por cidades que a compõem. Esse é outro desafio que teremos que enfrentar 
politicamente e em gestão de financiamento e governança. Como viabilizar técnica e 
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do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

economicamente essa nova forma de ocupação territorial é uma resposta que teremos que 
validar.

Com os avanços sociais vivenciados no Brasil nas últimas décadas, foram criadas as bases 
para a inclusão social de boa parcela da população, passamos a vivenciar algumas ações de 
planejamento pela gestão participativa em iniciativas consolidadas.

O CAU/PB defende que o Arquiteto e Urbanista, no exercício de suas atribuições, é o 
profissional mais qualificado para discutir a problemática urbana e apontar soluções que 
vão desde a qualidade do desenho dos espaços urbanos até a gestão desses espaços. Nesse 
sentido, e imbuídos de imensa responsabilidade no trato com as cidades, apresentamos 
algumas reflexões e recomendações para o desenvolvimento urbano responsável no 
contexto das cidades paraibanas. É esse conjunto de ações provenientes da soma entre 
gestores, população e corpo técnico que deve definir o espaço urbano.

Defendemos o planejamento construído a partir das pré-existências e das questões do 
lugar, o território é que deve responder ao planejamento e esse, por sua vez, deve 
contemplar as especificidades de cada território em seus vários aspectos. Planejar para as 
pessoas, para que o lugar absorva as atividades e necessidades de quem usa o espaço.

O objetivo do Grupo de Trabalho de Política Urbana do CAU/PB se completa com um 
documento contendo problemáticas, princípios e recomendações sobre questões 
relacionadas às políticas urbanas para os municípios do Estado da Paraíba. Sabemos que 
isolados não constituímos força suficiente para o enfrentamento dos problemas hora 
postos, por isso convocamos as instituições políticas, técnicas e a sociedade civil para um 
pacto pela qualidade de vida nas cidades paraibanas.

João Cristiano Rebouças Rolim
Presidente do CAU/PB



DESENVOLVIMENTO URBANO PARTICIPATIVO E RESPONSÁVEL
Carta do Presidente do CAU/PB
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O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
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sentido, e imbuídos de imensa responsabilidade no trato com as cidades, apresentamos 
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contexto das cidades paraibanas. É esse conjunto de ações provenientes da soma entre 
gestores, população e corpo técnico que deve definir o espaço urbano.

Defendemos o planejamento construído a partir das pré-existências e das questões do 
lugar, o território é que deve responder ao planejamento e esse, por sua vez, deve 
contemplar as especificidades de cada território em seus vários aspectos. Planejar para as 
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é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
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do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
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PRINCÍPIOS PARA UM DESENVOLVIMENTO URBANO PARTICIPATIVO E RESPONSÁVEL
Apresentação da Coordenadora do Grupo de Trabalho de Política Urbana do CAU/PB

O planejamento de uma cidade visto por meio de uma gestão democrática é uma tarefa 
compartilhada entre técnicos, gestores e sociedade. O ‘direito à cidade’ é o princípio 
fundamental que deve estruturar as políticas urbanas. Na década de 60, quando esse 
termo foi usado por Henri Lefebvre  em ‘Le droit à la ville’, o autor o definiu como o direito 
de pertencimento à cidade, às qualidades que a vida urbana deveria oferecer para todos, 
contestando o fenômeno de expulsão e segregação sócio espacial por que passavam os 
cidadãos economicamente menos favorecidos. Esse termo foi bandeira para vários 
movimentos sociais, como símbolo de luta por políticas urbanas que conferissem maior 
qualidade às habitações sociais e aos serviços urbanos. 

Mais adiante, David Harvey procura ampliar esse conceito, incorporando o cidadão como 
protagonista dessa transformação. Assim, enquanto ativista e transformador da própria 
cidade, o cidadão se transforma e encontra na cidade seu próprio meio e instrumento de 
transformação. A cidade como estrutura e meio para essa transformação, e o sujeito como 
criador e recriador da vida urbana. Desse modo, o processo de transformação é visto como 
uma atividade coletiva e democrática, não apenas como um direito individual, mas como 
um compromisso verdadeiramente democrático, com direitos e responsabilidades sobre 
sua transformação. Visto dessa forma, a responsabilidade de todos é o meio condutor 
desse processo. 

Cientes dessa grande responsabilidade com os rumos da vida urbana, os arquitetos e 
urbanistas paraibanos, profissionais protagonistas das transformações urbanas, 
representados pelo seu Conselho de Arquitetura e Urbanismo apresentam algumas 
preocupações com o futuro das cidades paraibanas, ao mesmo tempo em que sugerem 
alguns caminhos que possam colaborar com a qualidade do desenvolvimento urbano. 
Tendo o ‘direito à cidade’ como princípio fundamental, três eixos conduzem as reflexões em 
torno das problemáticas urbanas, princípios norteadores e recomendações: 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA

Aborda a problemática urbana territorial a partir de princípios norteadores de gestão 
pública participativa, com foco em instrumentos de contratação e gestão, planos, códigos, 
legislação e ferramentas de controle social como ouvidorias públicas, orçamentos 
participativos e conselhos municipais. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

Aborda a problemática social sob a ótica do acesso às políticas e serviços públicos de forma 
ampla e democrática, a prioridade habitacional para a população vulnerável, a integração 
setorial na visão da gestão pública, conectando ações sociais, ambientais e de 
infraestrutura com atenção à qualidade dos espaços públicos e a participação social nos 
diversos espaços da vida urbana.

EIXO 03 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Aborda a mobilidade urbana e acessibilidade universal em diversos níveis e escalas das 
cidades. Procura trabalhar a mobilidade como meio de acesso amplo e democrático, como 
caminho para a valorização justa de todo território urbano. 
Com os últimos acontecimentos políticos, que marcaram o ano de 2016, tais reflexões 
tornam-se ainda mais necessárias e destacam a busca pela essência de conceitos que 
outrora conduziu os rumos das intenções dos arquitetos e urbanistas por cidades mais 
justas. 
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EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
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EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 
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ocupação do solo urbano que contribuem para o aumento de áreas inóspitas e sem vida, 
como a multiplicação de eixos viários, viadutos e cruzamentos extensos sem ciclovias e 
calçadas, a aprovação de sequências de condomínios fechados multiplicando os metros 
lineares de muros fechados, a prioridade dada ao automóvel individual, a falta de prioridade 
dada ao pedestre, entre outros. Nesse sentido, destaca-se a importância dos Conselhos de 
Desenvolvimento Urbano, principalmente no tocante a análise de grandes 
empreendimentos que podem impactar o cotidiano das cidades. Ainda, destaca-se a 
necessidade de revisão de Planos Diretores, Códigos e Parâmetros Urbanísticos a partir 
destas óticas contemporâneas, para que se possa pensar a cidade incorporando sua 
natureza complexa e dinâmica.

      Diversidade do espaço urbano

Quando Jane Jacobs publicou o seu manifesto “contra os princípios e os objetivos que 
moldaram o planejamento urbano e a reurbanização modernos e ortodoxos” das cidades 
americanas, sua principal intenção foi apresentar princípios diferentes, que ao seu olhar de 
usuária da cidade, ilustravam o funcionamento de uma cidade acolhedora ao convívio 
humano. A argumentação de Jacobs estava sustentada na necessidade urbana de 
“diversidade de usos mais complexa e densa”, para que possibilitem entre eles uma 
“sustentação mútua e constante, tanto econômica quanto social”. Um espaço bem cuidado, 
diversificado e adequado às nossas necessidades será frequentado por todos: famílias, 
crianças, adolescentes, idosos e adultos. Jacobs parte do princípio de que um espaço 
ocupado pela população é um espaço seguro. Nesse caminho, destaca-se a importância da 
diversidade urbana, a mistura de usos, serviços, comércio, habitação, lazer. Destaca-se a 
importância da instalação de estabelecimentos comerciais e de serviços no nível da rua, 
para possibilitar a circulação de pessoas nas calçadas.

      Gestão da segurança pública

A segurança pública é um dos temas mais discutidos nas cidades brasileiras. Cobra-se dos 
poderes públicos a segurança para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, conforme estabelece o Art. 144 da Constituição Federal. É direito 
de todo cidadão exigir do Estado uma cidade segura para que se possam exercer com 
plenitude as atividades cotidianas. No entanto, a segurança pública é uma responsabilidade 
compartilhada e deve ser, portanto, solidária. Cabe a todos a responsabilidade de uma 
cidade segura. Os órgãos responsáveis pela segurança vão da esfera federal à municipal, 
como a Guarda Civil, no âmbito municipal. Além das atribuições de guardadores de bens 
públicos, a guarda civil possui as funções de protetora dos direitos do cidadão, das questões 
ambientais e das situações de vulnerabilidade social envolvendo gênero, crianças e 
adolescentes. No entanto, os problemas relacionados à segurança pública vão além da 
esfera da segurança pessoal ou patrimonial. Perpassam por áreas como: saúde, educação, 
iluminação e limpeza urbana, violência no trânsito, gênero, geração de trabalho e renda, 
rede de proteção social, gestão participativa e infraestrutura, entre outros. Um conceito 

mais complexo e amplo de segurança cidadã tem suas políticas públicas pensadas, não 
apenas de forma reativa, mas enquanto forma pró-ativa, no sentido da prevenção. O que 
cabe à gestão pública municipal vai além da guarda civil, diz respeito à capacidade de criar 
e gerir políticas públicas que possam potencializar a educação, que possa humanizar a 
saúde e os serviços sociais, que possam gerar emprego e renda, que possam oferecer 
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades urbanas, nos espaços 
públicos de qualidade e, sobretudo, que tenha no enfrentamento das drogas, ações 
inclusivas de acolhimento, tratamento e acompanhamento dos usuários e familiares. Sem 
essa visão integradora a segurança continuará no universo da demagogia. No campo do 
espaço construído, significa reduzir desigualdades espaciais e produzir espaços de 
qualidade, plurais, inclusivos, acessíveis e com a constante presença do poder público. 

      Gestão das áreas verdes e de preservação permanente

A cidade é um sistema dinâmico. O processo de urbanização, representado por 
necessidades sociais, econômicas e políticas, vem transformando a paisagem dos grandes 
centros e tornado os espaços livres - reservas de ecossistemas primários, áreas de 
preservação em bordas de rios e falésias ou vazios a serem arborizados - em espaços cada 
vez mais escassos. É necessário lamentar esse fato e construir instrumentos urbanísticos 
eficientes e eficazes, que possam assegurar a existência, crescimento e perpetuação dessas 
áreas para as futuras gerações. São trágicas as consequências da extinção das áreas verdes 
no contexto urbano. Desmoronamentos e enchentes dão os indícios do esgotamento 
ambiental por que passam as nossas cidades. Para acentuar esse problema, de forma 
irresponsável, se mudam parâmetros urbanísticos privilegiando empreendimentos 
imobiliários camuflados de objetivos sociais. Nesse sentido, destaca-se a importância da 
criação de instrumentos de gestão ambiental urbana, como o Sistema municipal de áreas 
protegidas, Planos de Arborização, definição de generosas Áreas de Preservação 
Permanente, Recuperação das Bacias Hidrográficas, implementação de Planos Integrados 
de Saneamento Básico e atenção aos espaços inadequados de moradia por meio da gestão 
das habitações sociais junto aos Planos Locais de Habitação Social. A criação de espaços 
públicos (parques, praças, passeios) nos limites destas áreas lhes podem garantir o manejo 
sustentável, ao mesmo tempo em que ocorre a apropriação pela população, e o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento com sua proteção compartilhada pela 
população.

      Papel do setor privado no crescimento urbano 

Parte do setor privado vem construindo inconsequentemente a cidade, definindo os seus 
rumos com base num pensamento mercadológico, interferindo em políticas públicas e 
instrumentos de planejamento. Deve haver parcerias publica-privadas, mas essas devem 
ter objetivos coletivos. Com controle, transparência e participação popular, operações 
urbanas podem trazer dividendos para toda a sociedade, mas o interesse público deve 
sempre prevalecer no entendimento de que estas obras são meio, e não fim.

PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

      Planejamento e gestão integrada

A visão integradora dos problemas urbanos contribui para a existência de ações associadas 
que colaboram com a equidade social, a sustentabilidade ambiental, econômica e social, 
diminuindo as desigualdades espaciais, pois, ao valorizar com equidade todo o território 
urbano, contribui-se para a promoção da justiça e da democracia espacial e social, 
modificando o paradigma de que os menos favorecidos economicamente devem viver em 
regiões urbanas desprovidas de infraestrutura e condições de habitabilidade. Dessa 
maneira, compreende-se que as políticas públicas de infraestrutura, por exemplo, devem 
estar associadas às questões de saneamento, mobilidade, habitação, meio ambiente, 
desenvolvimento social e saúde. Assim, ações de infraestrutura urbana como saneamento, 
abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, iluminação, transporte público, 
acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outras, 
devem ser articuladas para que possam priorizar a qualidade e o aproveitamento adequado 
dos recursos financeiros. Destaca-se a necessidade do planejamento integrado 
compatibilizando ações com o Plano Diretor Municipal e os Planos Setoriais envolvendo 
infraestrutura, saneamento integrado; pavimentação e iluminação; rearborização; sistemas 
integrados de transporte; habitação social, saúde, educação e assistência social. Para tanto, 
é indispensável a articulação entre secretarias, pois ao tratar de maneira integralizada as 
ações e obras públicas, aumenta-se significativamente a eficiência dos recursos e dos 
próprios objetos. Nesse sentido, planejamento e projetos completos, coordenados e 
compatibilizados são fundamentais.

      Estatuto das Metrópoles 

A lei nº 13.089/ 2015 conhecida como ‘Estatuto da Metrópole’ ainda é bastante recente e 
trás muitos desafios para a governabilidade das metrópoles. A primeira delas é a 
compreensão e delimitação das metrópoles brasileiras considerando as especificidades e 
diferenças de cada município. Torna-se urgente a revisão das delimitações metropolitanas 
existentes, uma vez que, uma das funções específicas do Estatuto da Metrópole é a 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, destacando, entre outros, os 
objetos de interesse comuns entre os municípios integrantes das metrópoles. Os desafios 
contemporâneos são imensos e vão desde abastecimento, energia, detritos, recursos 
naturais, mobilidade, entre outros. A governabilidade das metrópoles deve procurar 
contribuir para o desenvolvimento e equilíbrio territorial em seus diversos aspectos, 
compartilhando o investimento em objetos de interesses comuns. Assim, a definição do 
que deve ser visto como interesse metropolitano é fundamental e as definições dos limites 
das regiões metropolitanas não devem ser submetidas às contingências políticas, mas 
serem questões suprapartidárias com critério relacionado ao desenvolvimento regional, 
para que, efetivamente, exista uma gestão metropolitana cooperativa. O grande desafio 
parece ser buscar alternativas que garantam o “caixa” dos recursos financeiros das 
metrópoles, de forma que os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado sejam 

efetivados. Ademais, embora não tenha sido previsto a criação de conselhos das cidades 
nem a obrigatoriedade de conferências, alerta-se para que os instrumentos de gestão 
democrática sejam efetivados. 

      Instituto de Planejamento Urbano como Política de Estado

Os gestores públicos passam e a cidade continua. Uma gestão comprometida com o 
passado, presente e futuro de uma cidade deve defender um processo de planejamento 
contínuo que possa dar conta das questões temporais e de diferentes escalas. A defesa pela 
implantação de Institutos de Planejamento Urbano para as cidades é fundamental para o 
desenvolvimento e gestão inteligente das cidades. Esses institutos devem ser compostos 
por profissionais qualificados para o exercício do planejamento urbano, nos níveis locais e 
metropolitanos, com metas a curto, médio e longo prazo, para desvincular as ações de 
planejamento urbano das gestões políticas, mas as vincular ao planejamento contínuo e 
duradouro que possa acompanhar as dinâmicas urbanas. Deve ser formado por 
profissionais concursados que possam manter o vínculo permanente com o planejamento e 
a gestão urbana. Devem ter autonomia de gestão e promoção de ações híbridas entre 
governo e sociedade civil. A intenção é garantir independência e continuidade das ações 
planejadas.

      Parâmetros urbanísticos e instrumentos de planejamento e gestão urbana

Nas cidades paraibanas, a lógica de construção e planejamento urbano ainda está vinculada 
aos zoneamentos, onde as questões estão estritamente vinculadas aos índices de uso e 
ocupação do solo, e no caso das cidades paraibanas, entenda ‘solos’ como ‘lotes’. A cidade 
não é pensada enquanto organismo vivo, relacionando questões de densidade, 
habitabilidade, forma urbana e mobilidade. Destaca-se a necessidade de ampliar esse 
pensamento de ordem positivista e racionalista que ainda segrega o espaço urbano por 
usos e tipologias. Del Rio e Gallo (2000)  relacionam a influência positivista na arquitetura 
e no urbanismo com os dispositivos restritivos e classificatórios vinculados às leis de 
zoneamento que ainda permeiam e regulam o cotidiano de nossas cidades. Para os autores, 
o “zoning é derivado da quebra da visão da cidade como continuum (físico-espacial, social 
e histórico) e tende a promover uma abordagem fracionada que não reconhece a riqueza da 
complexidade urbana e trata a cidade por partes estanques, mais facilmente manipuláveis”, 
resquícios segundo os autores do pensamento positivista e racionalista, cujas “[...] origens 
remotas do renascimento e de Descartes, para quem o enfrentamento de problemas 
dava-se pela sua subdivisão e a consequente abordagem do simples para o complexo, 
atuando assim por partes.”   O zoneamento urbano reflete a hierarquia social e econômica 
existente, onde o valor da terra está diretamente relacionado às condições de 
infraestrutura, de localização e de acesso. Por atos e omissões essa segregação espacial se 
reproduz na macro e micro escala, onde os caminhos para a sua mudança são inacessíveis 
à população. Os instrumentos de planejamento não conseguem alcançar e atender às 
necessidades mais prementes da população. Por outro lado, se reproduz estratégias de 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 
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ocupação do solo urbano que contribuem para o aumento de áreas inóspitas e sem vida, 
como a multiplicação de eixos viários, viadutos e cruzamentos extensos sem ciclovias e 
calçadas, a aprovação de sequências de condomínios fechados multiplicando os metros 
lineares de muros fechados, a prioridade dada ao automóvel individual, a falta de prioridade 
dada ao pedestre, entre outros. Nesse sentido, destaca-se a importância dos Conselhos de 
Desenvolvimento Urbano, principalmente no tocante a análise de grandes 
empreendimentos que podem impactar o cotidiano das cidades. Ainda, destaca-se a 
necessidade de revisão de Planos Diretores, Códigos e Parâmetros Urbanísticos a partir 
destas óticas contemporâneas, para que se possa pensar a cidade incorporando sua 
natureza complexa e dinâmica.

      Diversidade do espaço urbano

Quando Jane Jacobs publicou o seu manifesto “contra os princípios e os objetivos que 
moldaram o planejamento urbano e a reurbanização modernos e ortodoxos” das cidades 
americanas, sua principal intenção foi apresentar princípios diferentes, que ao seu olhar de 
usuária da cidade, ilustravam o funcionamento de uma cidade acolhedora ao convívio 
humano. A argumentação de Jacobs estava sustentada na necessidade urbana de 
“diversidade de usos mais complexa e densa”, para que possibilitem entre eles uma 
“sustentação mútua e constante, tanto econômica quanto social”. Um espaço bem cuidado, 
diversificado e adequado às nossas necessidades será frequentado por todos: famílias, 
crianças, adolescentes, idosos e adultos. Jacobs parte do princípio de que um espaço 
ocupado pela população é um espaço seguro. Nesse caminho, destaca-se a importância da 
diversidade urbana, a mistura de usos, serviços, comércio, habitação, lazer. Destaca-se a 
importância da instalação de estabelecimentos comerciais e de serviços no nível da rua, 
para possibilitar a circulação de pessoas nas calçadas.

      Gestão da segurança pública

A segurança pública é um dos temas mais discutidos nas cidades brasileiras. Cobra-se dos 
poderes públicos a segurança para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, conforme estabelece o Art. 144 da Constituição Federal. É direito 
de todo cidadão exigir do Estado uma cidade segura para que se possam exercer com 
plenitude as atividades cotidianas. No entanto, a segurança pública é uma responsabilidade 
compartilhada e deve ser, portanto, solidária. Cabe a todos a responsabilidade de uma 
cidade segura. Os órgãos responsáveis pela segurança vão da esfera federal à municipal, 
como a Guarda Civil, no âmbito municipal. Além das atribuições de guardadores de bens 
públicos, a guarda civil possui as funções de protetora dos direitos do cidadão, das questões 
ambientais e das situações de vulnerabilidade social envolvendo gênero, crianças e 
adolescentes. No entanto, os problemas relacionados à segurança pública vão além da 
esfera da segurança pessoal ou patrimonial. Perpassam por áreas como: saúde, educação, 
iluminação e limpeza urbana, violência no trânsito, gênero, geração de trabalho e renda, 
rede de proteção social, gestão participativa e infraestrutura, entre outros. Um conceito 

mais complexo e amplo de segurança cidadã tem suas políticas públicas pensadas, não 
apenas de forma reativa, mas enquanto forma pró-ativa, no sentido da prevenção. O que 
cabe à gestão pública municipal vai além da guarda civil, diz respeito à capacidade de criar 
e gerir políticas públicas que possam potencializar a educação, que possa humanizar a 
saúde e os serviços sociais, que possam gerar emprego e renda, que possam oferecer 
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades urbanas, nos espaços 
públicos de qualidade e, sobretudo, que tenha no enfrentamento das drogas, ações 
inclusivas de acolhimento, tratamento e acompanhamento dos usuários e familiares. Sem 
essa visão integradora a segurança continuará no universo da demagogia. No campo do 
espaço construído, significa reduzir desigualdades espaciais e produzir espaços de 
qualidade, plurais, inclusivos, acessíveis e com a constante presença do poder público. 

      Gestão das áreas verdes e de preservação permanente

A cidade é um sistema dinâmico. O processo de urbanização, representado por 
necessidades sociais, econômicas e políticas, vem transformando a paisagem dos grandes 
centros e tornado os espaços livres - reservas de ecossistemas primários, áreas de 
preservação em bordas de rios e falésias ou vazios a serem arborizados - em espaços cada 
vez mais escassos. É necessário lamentar esse fato e construir instrumentos urbanísticos 
eficientes e eficazes, que possam assegurar a existência, crescimento e perpetuação dessas 
áreas para as futuras gerações. São trágicas as consequências da extinção das áreas verdes 
no contexto urbano. Desmoronamentos e enchentes dão os indícios do esgotamento 
ambiental por que passam as nossas cidades. Para acentuar esse problema, de forma 
irresponsável, se mudam parâmetros urbanísticos privilegiando empreendimentos 
imobiliários camuflados de objetivos sociais. Nesse sentido, destaca-se a importância da 
criação de instrumentos de gestão ambiental urbana, como o Sistema municipal de áreas 
protegidas, Planos de Arborização, definição de generosas Áreas de Preservação 
Permanente, Recuperação das Bacias Hidrográficas, implementação de Planos Integrados 
de Saneamento Básico e atenção aos espaços inadequados de moradia por meio da gestão 
das habitações sociais junto aos Planos Locais de Habitação Social. A criação de espaços 
públicos (parques, praças, passeios) nos limites destas áreas lhes podem garantir o manejo 
sustentável, ao mesmo tempo em que ocorre a apropriação pela população, e o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento com sua proteção compartilhada pela 
população.

      Papel do setor privado no crescimento urbano 

Parte do setor privado vem construindo inconsequentemente a cidade, definindo os seus 
rumos com base num pensamento mercadológico, interferindo em políticas públicas e 
instrumentos de planejamento. Deve haver parcerias publica-privadas, mas essas devem 
ter objetivos coletivos. Com controle, transparência e participação popular, operações 
urbanas podem trazer dividendos para toda a sociedade, mas o interesse público deve 
sempre prevalecer no entendimento de que estas obras são meio, e não fim.

PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

      Planejamento e gestão integrada

A visão integradora dos problemas urbanos contribui para a existência de ações associadas 
que colaboram com a equidade social, a sustentabilidade ambiental, econômica e social, 
diminuindo as desigualdades espaciais, pois, ao valorizar com equidade todo o território 
urbano, contribui-se para a promoção da justiça e da democracia espacial e social, 
modificando o paradigma de que os menos favorecidos economicamente devem viver em 
regiões urbanas desprovidas de infraestrutura e condições de habitabilidade. Dessa 
maneira, compreende-se que as políticas públicas de infraestrutura, por exemplo, devem 
estar associadas às questões de saneamento, mobilidade, habitação, meio ambiente, 
desenvolvimento social e saúde. Assim, ações de infraestrutura urbana como saneamento, 
abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, iluminação, transporte público, 
acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outras, 
devem ser articuladas para que possam priorizar a qualidade e o aproveitamento adequado 
dos recursos financeiros. Destaca-se a necessidade do planejamento integrado 
compatibilizando ações com o Plano Diretor Municipal e os Planos Setoriais envolvendo 
infraestrutura, saneamento integrado; pavimentação e iluminação; rearborização; sistemas 
integrados de transporte; habitação social, saúde, educação e assistência social. Para tanto, 
é indispensável a articulação entre secretarias, pois ao tratar de maneira integralizada as 
ações e obras públicas, aumenta-se significativamente a eficiência dos recursos e dos 
próprios objetos. Nesse sentido, planejamento e projetos completos, coordenados e 
compatibilizados são fundamentais.

      Estatuto das Metrópoles 

A lei nº 13.089/ 2015 conhecida como ‘Estatuto da Metrópole’ ainda é bastante recente e 
trás muitos desafios para a governabilidade das metrópoles. A primeira delas é a 
compreensão e delimitação das metrópoles brasileiras considerando as especificidades e 
diferenças de cada município. Torna-se urgente a revisão das delimitações metropolitanas 
existentes, uma vez que, uma das funções específicas do Estatuto da Metrópole é a 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, destacando, entre outros, os 
objetos de interesse comuns entre os municípios integrantes das metrópoles. Os desafios 
contemporâneos são imensos e vão desde abastecimento, energia, detritos, recursos 
naturais, mobilidade, entre outros. A governabilidade das metrópoles deve procurar 
contribuir para o desenvolvimento e equilíbrio territorial em seus diversos aspectos, 
compartilhando o investimento em objetos de interesses comuns. Assim, a definição do 
que deve ser visto como interesse metropolitano é fundamental e as definições dos limites 
das regiões metropolitanas não devem ser submetidas às contingências políticas, mas 
serem questões suprapartidárias com critério relacionado ao desenvolvimento regional, 
para que, efetivamente, exista uma gestão metropolitana cooperativa. O grande desafio 
parece ser buscar alternativas que garantam o “caixa” dos recursos financeiros das 
metrópoles, de forma que os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado sejam 

efetivados. Ademais, embora não tenha sido previsto a criação de conselhos das cidades 
nem a obrigatoriedade de conferências, alerta-se para que os instrumentos de gestão 
democrática sejam efetivados. 

      Instituto de Planejamento Urbano como Política de Estado

Os gestores públicos passam e a cidade continua. Uma gestão comprometida com o 
passado, presente e futuro de uma cidade deve defender um processo de planejamento 
contínuo que possa dar conta das questões temporais e de diferentes escalas. A defesa pela 
implantação de Institutos de Planejamento Urbano para as cidades é fundamental para o 
desenvolvimento e gestão inteligente das cidades. Esses institutos devem ser compostos 
por profissionais qualificados para o exercício do planejamento urbano, nos níveis locais e 
metropolitanos, com metas a curto, médio e longo prazo, para desvincular as ações de 
planejamento urbano das gestões políticas, mas as vincular ao planejamento contínuo e 
duradouro que possa acompanhar as dinâmicas urbanas. Deve ser formado por 
profissionais concursados que possam manter o vínculo permanente com o planejamento e 
a gestão urbana. Devem ter autonomia de gestão e promoção de ações híbridas entre 
governo e sociedade civil. A intenção é garantir independência e continuidade das ações 
planejadas.

      Parâmetros urbanísticos e instrumentos de planejamento e gestão urbana

Nas cidades paraibanas, a lógica de construção e planejamento urbano ainda está vinculada 
aos zoneamentos, onde as questões estão estritamente vinculadas aos índices de uso e 
ocupação do solo, e no caso das cidades paraibanas, entenda ‘solos’ como ‘lotes’. A cidade 
não é pensada enquanto organismo vivo, relacionando questões de densidade, 
habitabilidade, forma urbana e mobilidade. Destaca-se a necessidade de ampliar esse 
pensamento de ordem positivista e racionalista que ainda segrega o espaço urbano por 
usos e tipologias. Del Rio e Gallo (2000)  relacionam a influência positivista na arquitetura 
e no urbanismo com os dispositivos restritivos e classificatórios vinculados às leis de 
zoneamento que ainda permeiam e regulam o cotidiano de nossas cidades. Para os autores, 
o “zoning é derivado da quebra da visão da cidade como continuum (físico-espacial, social 
e histórico) e tende a promover uma abordagem fracionada que não reconhece a riqueza da 
complexidade urbana e trata a cidade por partes estanques, mais facilmente manipuláveis”, 
resquícios segundo os autores do pensamento positivista e racionalista, cujas “[...] origens 
remotas do renascimento e de Descartes, para quem o enfrentamento de problemas 
dava-se pela sua subdivisão e a consequente abordagem do simples para o complexo, 
atuando assim por partes.”   O zoneamento urbano reflete a hierarquia social e econômica 
existente, onde o valor da terra está diretamente relacionado às condições de 
infraestrutura, de localização e de acesso. Por atos e omissões essa segregação espacial se 
reproduz na macro e micro escala, onde os caminhos para a sua mudança são inacessíveis 
à população. Os instrumentos de planejamento não conseguem alcançar e atender às 
necessidades mais prementes da população. Por outro lado, se reproduz estratégias de 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 
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ocupação do solo urbano que contribuem para o aumento de áreas inóspitas e sem vida, 
como a multiplicação de eixos viários, viadutos e cruzamentos extensos sem ciclovias e 
calçadas, a aprovação de sequências de condomínios fechados multiplicando os metros 
lineares de muros fechados, a prioridade dada ao automóvel individual, a falta de prioridade 
dada ao pedestre, entre outros. Nesse sentido, destaca-se a importância dos Conselhos de 
Desenvolvimento Urbano, principalmente no tocante a análise de grandes 
empreendimentos que podem impactar o cotidiano das cidades. Ainda, destaca-se a 
necessidade de revisão de Planos Diretores, Códigos e Parâmetros Urbanísticos a partir 
destas óticas contemporâneas, para que se possa pensar a cidade incorporando sua 
natureza complexa e dinâmica.

      Diversidade do espaço urbano

Quando Jane Jacobs publicou o seu manifesto “contra os princípios e os objetivos que 
moldaram o planejamento urbano e a reurbanização modernos e ortodoxos” das cidades 
americanas, sua principal intenção foi apresentar princípios diferentes, que ao seu olhar de 
usuária da cidade, ilustravam o funcionamento de uma cidade acolhedora ao convívio 
humano. A argumentação de Jacobs estava sustentada na necessidade urbana de 
“diversidade de usos mais complexa e densa”, para que possibilitem entre eles uma 
“sustentação mútua e constante, tanto econômica quanto social”. Um espaço bem cuidado, 
diversificado e adequado às nossas necessidades será frequentado por todos: famílias, 
crianças, adolescentes, idosos e adultos. Jacobs parte do princípio de que um espaço 
ocupado pela população é um espaço seguro. Nesse caminho, destaca-se a importância da 
diversidade urbana, a mistura de usos, serviços, comércio, habitação, lazer. Destaca-se a 
importância da instalação de estabelecimentos comerciais e de serviços no nível da rua, 
para possibilitar a circulação de pessoas nas calçadas.

      Gestão da segurança pública

A segurança pública é um dos temas mais discutidos nas cidades brasileiras. Cobra-se dos 
poderes públicos a segurança para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, conforme estabelece o Art. 144 da Constituição Federal. É direito 
de todo cidadão exigir do Estado uma cidade segura para que se possam exercer com 
plenitude as atividades cotidianas. No entanto, a segurança pública é uma responsabilidade 
compartilhada e deve ser, portanto, solidária. Cabe a todos a responsabilidade de uma 
cidade segura. Os órgãos responsáveis pela segurança vão da esfera federal à municipal, 
como a Guarda Civil, no âmbito municipal. Além das atribuições de guardadores de bens 
públicos, a guarda civil possui as funções de protetora dos direitos do cidadão, das questões 
ambientais e das situações de vulnerabilidade social envolvendo gênero, crianças e 
adolescentes. No entanto, os problemas relacionados à segurança pública vão além da 
esfera da segurança pessoal ou patrimonial. Perpassam por áreas como: saúde, educação, 
iluminação e limpeza urbana, violência no trânsito, gênero, geração de trabalho e renda, 
rede de proteção social, gestão participativa e infraestrutura, entre outros. Um conceito 

mais complexo e amplo de segurança cidadã tem suas políticas públicas pensadas, não 
apenas de forma reativa, mas enquanto forma pró-ativa, no sentido da prevenção. O que 
cabe à gestão pública municipal vai além da guarda civil, diz respeito à capacidade de criar 
e gerir políticas públicas que possam potencializar a educação, que possa humanizar a 
saúde e os serviços sociais, que possam gerar emprego e renda, que possam oferecer 
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades urbanas, nos espaços 
públicos de qualidade e, sobretudo, que tenha no enfrentamento das drogas, ações 
inclusivas de acolhimento, tratamento e acompanhamento dos usuários e familiares. Sem 
essa visão integradora a segurança continuará no universo da demagogia. No campo do 
espaço construído, significa reduzir desigualdades espaciais e produzir espaços de 
qualidade, plurais, inclusivos, acessíveis e com a constante presença do poder público. 

      Gestão das áreas verdes e de preservação permanente

A cidade é um sistema dinâmico. O processo de urbanização, representado por 
necessidades sociais, econômicas e políticas, vem transformando a paisagem dos grandes 
centros e tornado os espaços livres - reservas de ecossistemas primários, áreas de 
preservação em bordas de rios e falésias ou vazios a serem arborizados - em espaços cada 
vez mais escassos. É necessário lamentar esse fato e construir instrumentos urbanísticos 
eficientes e eficazes, que possam assegurar a existência, crescimento e perpetuação dessas 
áreas para as futuras gerações. São trágicas as consequências da extinção das áreas verdes 
no contexto urbano. Desmoronamentos e enchentes dão os indícios do esgotamento 
ambiental por que passam as nossas cidades. Para acentuar esse problema, de forma 
irresponsável, se mudam parâmetros urbanísticos privilegiando empreendimentos 
imobiliários camuflados de objetivos sociais. Nesse sentido, destaca-se a importância da 
criação de instrumentos de gestão ambiental urbana, como o Sistema municipal de áreas 
protegidas, Planos de Arborização, definição de generosas Áreas de Preservação 
Permanente, Recuperação das Bacias Hidrográficas, implementação de Planos Integrados 
de Saneamento Básico e atenção aos espaços inadequados de moradia por meio da gestão 
das habitações sociais junto aos Planos Locais de Habitação Social. A criação de espaços 
públicos (parques, praças, passeios) nos limites destas áreas lhes podem garantir o manejo 
sustentável, ao mesmo tempo em que ocorre a apropriação pela população, e o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento com sua proteção compartilhada pela 
população.

Papel do setor privado no crescimento urbano 

Parte do setor privado vem construindo inconsequentemente a cidade, definindo os seus 
rumos com base num pensamento mercadológico, interferindo em políticas públicas e 
instrumentos de planejamento. Deve haver parcerias publica-privadas, mas essas devem 
ter objetivos coletivos. Com controle, transparência e participação popular, operações 
urbanas podem trazer dividendos para toda a sociedade, mas o interesse público deve 
sempre prevalecer no entendimento de que estas obras são meio, e não fim.

PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

      Planejamento e gestão integrada

A visão integradora dos problemas urbanos contribui para a existência de ações associadas 
que colaboram com a equidade social, a sustentabilidade ambiental, econômica e social, 
diminuindo as desigualdades espaciais, pois, ao valorizar com equidade todo o território 
urbano, contribui-se para a promoção da justiça e da democracia espacial e social, 
modificando o paradigma de que os menos favorecidos economicamente devem viver em 
regiões urbanas desprovidas de infraestrutura e condições de habitabilidade. Dessa 
maneira, compreende-se que as políticas públicas de infraestrutura, por exemplo, devem 
estar associadas às questões de saneamento, mobilidade, habitação, meio ambiente, 
desenvolvimento social e saúde. Assim, ações de infraestrutura urbana como saneamento, 
abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, iluminação, transporte público, 
acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outras, 
devem ser articuladas para que possam priorizar a qualidade e o aproveitamento adequado 
dos recursos financeiros. Destaca-se a necessidade do planejamento integrado 
compatibilizando ações com o Plano Diretor Municipal e os Planos Setoriais envolvendo 
infraestrutura, saneamento integrado; pavimentação e iluminação; rearborização; sistemas 
integrados de transporte; habitação social, saúde, educação e assistência social. Para tanto, 
é indispensável a articulação entre secretarias, pois ao tratar de maneira integralizada as 
ações e obras públicas, aumenta-se significativamente a eficiência dos recursos e dos 
próprios objetos. Nesse sentido, planejamento e projetos completos, coordenados e 
compatibilizados são fundamentais.

      Estatuto das Metrópoles 

A lei nº 13.089/ 2015 conhecida como ‘Estatuto da Metrópole’ ainda é bastante recente e 
trás muitos desafios para a governabilidade das metrópoles. A primeira delas é a 
compreensão e delimitação das metrópoles brasileiras considerando as especificidades e 
diferenças de cada município. Torna-se urgente a revisão das delimitações metropolitanas 
existentes, uma vez que, uma das funções específicas do Estatuto da Metrópole é a 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, destacando, entre outros, os 
objetos de interesse comuns entre os municípios integrantes das metrópoles. Os desafios 
contemporâneos são imensos e vão desde abastecimento, energia, detritos, recursos 
naturais, mobilidade, entre outros. A governabilidade das metrópoles deve procurar 
contribuir para o desenvolvimento e equilíbrio territorial em seus diversos aspectos, 
compartilhando o investimento em objetos de interesses comuns. Assim, a definição do 
que deve ser visto como interesse metropolitano é fundamental e as definições dos limites 
das regiões metropolitanas não devem ser submetidas às contingências políticas, mas 
serem questões suprapartidárias com critério relacionado ao desenvolvimento regional, 
para que, efetivamente, exista uma gestão metropolitana cooperativa. O grande desafio 
parece ser buscar alternativas que garantam o “caixa” dos recursos financeiros das 
metrópoles, de forma que os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado sejam 

efetivados. Ademais, embora não tenha sido previsto a criação de conselhos das cidades 
nem a obrigatoriedade de conferências, alerta-se para que os instrumentos de gestão 
democrática sejam efetivados. 

      Instituto de Planejamento Urbano como Política de Estado

Os gestores públicos passam e a cidade continua. Uma gestão comprometida com o 
passado, presente e futuro de uma cidade deve defender um processo de planejamento 
contínuo que possa dar conta das questões temporais e de diferentes escalas. A defesa pela 
implantação de Institutos de Planejamento Urbano para as cidades é fundamental para o 
desenvolvimento e gestão inteligente das cidades. Esses institutos devem ser compostos 
por profissionais qualificados para o exercício do planejamento urbano, nos níveis locais e 
metropolitanos, com metas a curto, médio e longo prazo, para desvincular as ações de 
planejamento urbano das gestões políticas, mas as vincular ao planejamento contínuo e 
duradouro que possa acompanhar as dinâmicas urbanas. Deve ser formado por 
profissionais concursados que possam manter o vínculo permanente com o planejamento e 
a gestão urbana. Devem ter autonomia de gestão e promoção de ações híbridas entre 
governo e sociedade civil. A intenção é garantir independência e continuidade das ações 
planejadas.

      Parâmetros urbanísticos e instrumentos de planejamento e gestão urbana

Nas cidades paraibanas, a lógica de construção e planejamento urbano ainda está vinculada 
aos zoneamentos, onde as questões estão estritamente vinculadas aos índices de uso e 
ocupação do solo, e no caso das cidades paraibanas, entenda ‘solos’ como ‘lotes’. A cidade 
não é pensada enquanto organismo vivo, relacionando questões de densidade, 
habitabilidade, forma urbana e mobilidade. Destaca-se a necessidade de ampliar esse 
pensamento de ordem positivista e racionalista que ainda segrega o espaço urbano por 
usos e tipologias. Del Rio e Gallo (2000)  relacionam a influência positivista na arquitetura 
e no urbanismo com os dispositivos restritivos e classificatórios vinculados às leis de 
zoneamento que ainda permeiam e regulam o cotidiano de nossas cidades. Para os autores, 
o “zoning é derivado da quebra da visão da cidade como continuum (físico-espacial, social 
e histórico) e tende a promover uma abordagem fracionada que não reconhece a riqueza da 
complexidade urbana e trata a cidade por partes estanques, mais facilmente manipuláveis”, 
resquícios segundo os autores do pensamento positivista e racionalista, cujas “[...] origens 
remotas do renascimento e de Descartes, para quem o enfrentamento de problemas 
dava-se pela sua subdivisão e a consequente abordagem do simples para o complexo, 
atuando assim por partes.”   O zoneamento urbano reflete a hierarquia social e econômica 
existente, onde o valor da terra está diretamente relacionado às condições de 
infraestrutura, de localização e de acesso. Por atos e omissões essa segregação espacial se 
reproduz na macro e micro escala, onde os caminhos para a sua mudança são inacessíveis 
à população. Os instrumentos de planejamento não conseguem alcançar e atender às 
necessidades mais prementes da população. Por outro lado, se reproduz estratégias de 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

14



ocupação do solo urbano que contribuem para o aumento de áreas inóspitas e sem vida, 
como a multiplicação de eixos viários, viadutos e cruzamentos extensos sem ciclovias e 
calçadas, a aprovação de sequências de condomínios fechados multiplicando os metros 
lineares de muros fechados, a prioridade dada ao automóvel individual, a falta de prioridade 
dada ao pedestre, entre outros. Nesse sentido, destaca-se a importância dos Conselhos de 
Desenvolvimento Urbano, principalmente no tocante a análise de grandes 
empreendimentos que podem impactar o cotidiano das cidades. Ainda, destaca-se a 
necessidade de revisão de Planos Diretores, Códigos e Parâmetros Urbanísticos a partir 
destas óticas contemporâneas, para que se possa pensar a cidade incorporando sua 
natureza complexa e dinâmica.

      Diversidade do espaço urbano

Quando Jane Jacobs publicou o seu manifesto “contra os princípios e os objetivos que 
moldaram o planejamento urbano e a reurbanização modernos e ortodoxos” das cidades 
americanas, sua principal intenção foi apresentar princípios diferentes, que ao seu olhar de 
usuária da cidade, ilustravam o funcionamento de uma cidade acolhedora ao convívio 
humano. A argumentação de Jacobs estava sustentada na necessidade urbana de 
“diversidade de usos mais complexa e densa”, para que possibilitem entre eles uma 
“sustentação mútua e constante, tanto econômica quanto social”. Um espaço bem cuidado, 
diversificado e adequado às nossas necessidades será frequentado por todos: famílias, 
crianças, adolescentes, idosos e adultos. Jacobs parte do princípio de que um espaço 
ocupado pela população é um espaço seguro. Nesse caminho, destaca-se a importância da 
diversidade urbana, a mistura de usos, serviços, comércio, habitação, lazer. Destaca-se a 
importância da instalação de estabelecimentos comerciais e de serviços no nível da rua, 
para possibilitar a circulação de pessoas nas calçadas.

      Gestão da segurança pública

A segurança pública é um dos temas mais discutidos nas cidades brasileiras. Cobra-se dos 
poderes públicos a segurança para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, conforme estabelece o Art. 144 da Constituição Federal. É direito 
de todo cidadão exigir do Estado uma cidade segura para que se possam exercer com 
plenitude as atividades cotidianas. No entanto, a segurança pública é uma responsabilidade 
compartilhada e deve ser, portanto, solidária. Cabe a todos a responsabilidade de uma 
cidade segura. Os órgãos responsáveis pela segurança vão da esfera federal à municipal, 
como a Guarda Civil, no âmbito municipal. Além das atribuições de guardadores de bens 
públicos, a guarda civil possui as funções de protetora dos direitos do cidadão, das questões 
ambientais e das situações de vulnerabilidade social envolvendo gênero, crianças e 
adolescentes. No entanto, os problemas relacionados à segurança pública vão além da 
esfera da segurança pessoal ou patrimonial. Perpassam por áreas como: saúde, educação, 
iluminação e limpeza urbana, violência no trânsito, gênero, geração de trabalho e renda, 
rede de proteção social, gestão participativa e infraestrutura, entre outros. Um conceito 

mais complexo e amplo de segurança cidadã tem suas políticas públicas pensadas, não 
apenas de forma reativa, mas enquanto forma pró-ativa, no sentido da prevenção. O que 
cabe à gestão pública municipal vai além da guarda civil, diz respeito à capacidade de criar 
e gerir políticas públicas que possam potencializar a educação, que possa humanizar a 
saúde e os serviços sociais, que possam gerar emprego e renda, que possam oferecer 
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades urbanas, nos espaços 
públicos de qualidade e, sobretudo, que tenha no enfrentamento das drogas, ações 
inclusivas de acolhimento, tratamento e acompanhamento dos usuários e familiares. Sem 
essa visão integradora a segurança continuará no universo da demagogia. No campo do 
espaço construído, significa reduzir desigualdades espaciais e produzir espaços de 
qualidade, plurais, inclusivos, acessíveis e com a constante presença do poder público. 

      Gestão das áreas verdes e de preservação permanente

A cidade é um sistema dinâmico. O processo de urbanização, representado por 
necessidades sociais, econômicas e políticas, vem transformando a paisagem dos grandes 
centros e tornado os espaços livres - reservas de ecossistemas primários, áreas de 
preservação em bordas de rios e falésias ou vazios a serem arborizados - em espaços cada 
vez mais escassos. É necessário lamentar esse fato e construir instrumentos urbanísticos 
eficientes e eficazes, que possam assegurar a existência, crescimento e perpetuação dessas 
áreas para as futuras gerações. São trágicas as consequências da extinção das áreas verdes 
no contexto urbano. Desmoronamentos e enchentes dão os indícios do esgotamento 
ambiental por que passam as nossas cidades. Para acentuar esse problema, de forma 
irresponsável, se mudam parâmetros urbanísticos privilegiando empreendimentos 
imobiliários camuflados de objetivos sociais. Nesse sentido, destaca-se a importância da 
criação de instrumentos de gestão ambiental urbana, como o Sistema municipal de áreas 
protegidas, Planos de Arborização, definição de generosas Áreas de Preservação 
Permanente, Recuperação das Bacias Hidrográficas, implementação de Planos Integrados 
de Saneamento Básico e atenção aos espaços inadequados de moradia por meio da gestão 
das habitações sociais junto aos Planos Locais de Habitação Social. A criação de espaços 
públicos (parques, praças, passeios) nos limites destas áreas lhes podem garantir o manejo 
sustentável, ao mesmo tempo em que ocorre a apropriação pela população, e o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento com sua proteção compartilhada pela 
população.

      Papel do setor privado no crescimento urbano 

Parte do setor privado vem construindo inconsequentemente a cidade, definindo os seus 
rumos com base num pensamento mercadológico, interferindo em políticas públicas e 
instrumentos de planejamento. Deve haver parcerias publica-privadas, mas essas devem 
ter objetivos coletivos. Com controle, transparência e participação popular, operações 
urbanas podem trazer dividendos para toda a sociedade, mas o interesse público deve 
sempre prevalecer no entendimento de que estas obras são meio, e não fim.

PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

      Planejamento e gestão integrada

A visão integradora dos problemas urbanos contribui para a existência de ações associadas 
que colaboram com a equidade social, a sustentabilidade ambiental, econômica e social, 
diminuindo as desigualdades espaciais, pois, ao valorizar com equidade todo o território 
urbano, contribui-se para a promoção da justiça e da democracia espacial e social, 
modificando o paradigma de que os menos favorecidos economicamente devem viver em 
regiões urbanas desprovidas de infraestrutura e condições de habitabilidade. Dessa 
maneira, compreende-se que as políticas públicas de infraestrutura, por exemplo, devem 
estar associadas às questões de saneamento, mobilidade, habitação, meio ambiente, 
desenvolvimento social e saúde. Assim, ações de infraestrutura urbana como saneamento, 
abastecimento de água, coleta de esgoto e lixo, iluminação, transporte público, 
acessibilidade, regularização fundiária, acesso à moradia e urbanização, dentre outras, 
devem ser articuladas para que possam priorizar a qualidade e o aproveitamento adequado 
dos recursos financeiros. Destaca-se a necessidade do planejamento integrado 
compatibilizando ações com o Plano Diretor Municipal e os Planos Setoriais envolvendo 
infraestrutura, saneamento integrado; pavimentação e iluminação; rearborização; sistemas 
integrados de transporte; habitação social, saúde, educação e assistência social. Para tanto, 
é indispensável a articulação entre secretarias, pois ao tratar de maneira integralizada as 
ações e obras públicas, aumenta-se significativamente a eficiência dos recursos e dos 
próprios objetos. Nesse sentido, planejamento e projetos completos, coordenados e 
compatibilizados são fundamentais.

      Estatuto das Metrópoles 

A lei nº 13.089/ 2015 conhecida como ‘Estatuto da Metrópole’ ainda é bastante recente e 
trás muitos desafios para a governabilidade das metrópoles. A primeira delas é a 
compreensão e delimitação das metrópoles brasileiras considerando as especificidades e 
diferenças de cada município. Torna-se urgente a revisão das delimitações metropolitanas 
existentes, uma vez que, uma das funções específicas do Estatuto da Metrópole é a 
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, destacando, entre outros, os 
objetos de interesse comuns entre os municípios integrantes das metrópoles. Os desafios 
contemporâneos são imensos e vão desde abastecimento, energia, detritos, recursos 
naturais, mobilidade, entre outros. A governabilidade das metrópoles deve procurar 
contribuir para o desenvolvimento e equilíbrio territorial em seus diversos aspectos, 
compartilhando o investimento em objetos de interesses comuns. Assim, a definição do 
que deve ser visto como interesse metropolitano é fundamental e as definições dos limites 
das regiões metropolitanas não devem ser submetidas às contingências políticas, mas 
serem questões suprapartidárias com critério relacionado ao desenvolvimento regional, 
para que, efetivamente, exista uma gestão metropolitana cooperativa. O grande desafio 
parece ser buscar alternativas que garantam o “caixa” dos recursos financeiros das 
metrópoles, de forma que os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado sejam 

efetivados. Ademais, embora não tenha sido previsto a criação de conselhos das cidades 
nem a obrigatoriedade de conferências, alerta-se para que os instrumentos de gestão 
democrática sejam efetivados. 

      Instituto de Planejamento Urbano como Política de Estado

Os gestores públicos passam e a cidade continua. Uma gestão comprometida com o 
passado, presente e futuro de uma cidade deve defender um processo de planejamento 
contínuo que possa dar conta das questões temporais e de diferentes escalas. A defesa pela 
implantação de Institutos de Planejamento Urbano para as cidades é fundamental para o 
desenvolvimento e gestão inteligente das cidades. Esses institutos devem ser compostos 
por profissionais qualificados para o exercício do planejamento urbano, nos níveis locais e 
metropolitanos, com metas a curto, médio e longo prazo, para desvincular as ações de 
planejamento urbano das gestões políticas, mas as vincular ao planejamento contínuo e 
duradouro que possa acompanhar as dinâmicas urbanas. Deve ser formado por 
profissionais concursados que possam manter o vínculo permanente com o planejamento e 
a gestão urbana. Devem ter autonomia de gestão e promoção de ações híbridas entre 
governo e sociedade civil. A intenção é garantir independência e continuidade das ações 
planejadas.

      Parâmetros urbanísticos e instrumentos de planejamento e gestão urbana

Nas cidades paraibanas, a lógica de construção e planejamento urbano ainda está vinculada 
aos zoneamentos, onde as questões estão estritamente vinculadas aos índices de uso e 
ocupação do solo, e no caso das cidades paraibanas, entenda ‘solos’ como ‘lotes’. A cidade 
não é pensada enquanto organismo vivo, relacionando questões de densidade, 
habitabilidade, forma urbana e mobilidade. Destaca-se a necessidade de ampliar esse 
pensamento de ordem positivista e racionalista que ainda segrega o espaço urbano por 
usos e tipologias. Del Rio e Gallo (2000)  relacionam a influência positivista na arquitetura 
e no urbanismo com os dispositivos restritivos e classificatórios vinculados às leis de 
zoneamento que ainda permeiam e regulam o cotidiano de nossas cidades. Para os autores, 
o “zoning é derivado da quebra da visão da cidade como continuum (físico-espacial, social 
e histórico) e tende a promover uma abordagem fracionada que não reconhece a riqueza da 
complexidade urbana e trata a cidade por partes estanques, mais facilmente manipuláveis”, 
resquícios segundo os autores do pensamento positivista e racionalista, cujas “[...] origens 
remotas do renascimento e de Descartes, para quem o enfrentamento de problemas 
dava-se pela sua subdivisão e a consequente abordagem do simples para o complexo, 
atuando assim por partes.”   O zoneamento urbano reflete a hierarquia social e econômica 
existente, onde o valor da terra está diretamente relacionado às condições de 
infraestrutura, de localização e de acesso. Por atos e omissões essa segregação espacial se 
reproduz na macro e micro escala, onde os caminhos para a sua mudança são inacessíveis 
à população. Os instrumentos de planejamento não conseguem alcançar e atender às 
necessidades mais prementes da população. Por outro lado, se reproduz estratégias de 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 



PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

EIXO 01 - DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA

O planejamento e a gestão não são termos equivalentes, possuem atividades e referenciais 
temporais distintos. Nesse sentido, ‘planejar’ é uma ação que se remete ao futuro, na 
tentativa de prever o desenvolvimento de algo, de uma cidade, de um fenômeno, 
imaginando o desdobramento de processos para que, justamente, possamos nos prevenir 
de problemas, ou mesmo, dar outros rumos a processos iniciados. A gestão está 
relacionada à administração de situações, valendo-se de recursos disponíveis, levando em 
consideração as necessidades prementes. O planejamento é a preparação para a gestão 
futura e, a gestão, é a realização desse planejamento, considerando os ajustes necessários 
ao longo do processo. Na gestão urbana, planejamento e gestão são ações 
complementares e visam o desenvolvimento urbano. No entanto, o ‘não planejar’ também 
é uma decisão de gestão e, geralmente, visa o improviso e a permanência de práticas 
obscuras como o clientelismo utilizado como estratégia de manipulação política de 
benefícios. Numa gestão democrática, essas práticas são condenadas e possuem 
mecanismos de controle social que estimulam a participação popular no exercício da 
gestão. 

A democracia é uma construção social e histórica lapidada na modernidade, especialmente, 
dentro do sistema capitalista. No Brasil, no entanto, o regime democrático praticado na 
maioria das cidades, ainda é exercido de maneira conservadora e limitado, onde o direito 
coletivo na constituição política da urbe se restringe ao direito do voto, na ocasião das 
eleições dos seus representantes. Nessa visão estreita da democracia, a lógica econômica 
do acúmulo do capital não pode ser ameaçada por demandas sociais que determinem para 
onde devem ir os recursos públicos. Eis, pois, uma contradição que nasce no cerne do 
sistema moderno capitalista e que produz uma luta de forças genuínas, embora desiguais, 
frente ao perfil de sociedade brasileira que temos, com desigualdades sociais, econômicas 
e urbanas tão acentuadas e riquezas tão injustamente distribuídas. Assim sendo, cabe ao 
Estado ser o interventor nesse jogo de interesses prevenindo riscos que possam ameaçar o 
coletivo ou aumentar as distorções socioeconômicas da nossa população. Pela 
Constituição Federal de 1988, o Estado deve fazer valer o princípio da responsabilidade 
pública na condução de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, a inclusão 
dos artigos 182 e 183, no capítulo da Política Urbana dessa constituição, foi uma vitória da 
participação ativa de entidades civis e de movimentos sociais organizados. Para somar aos 
avanços da democracia, o Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) deveria ser 
aplicado, por meio da regulamentação de seus instrumentos, nos Planos Diretores 
Municipais, no exercício participativo da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana. 

Uma gestão pública democrática deve fazer valer os instrumentos urbanísticos centrados 
na lógica da inclusão sócio-espacial de todo cidadão, num ambiente urbano com equitativa 
distribuição dos serviços urbanos assistenciais, de lazer e de mobilidade para toda a cidade.

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO PÚBLICA 

      Conceitos definidores de uma gestão

No âmbito de uma plataforma de governo, é importante eleger os conceitos definidores da 
futura gestão, para que eles possam guiar as metas governamentais. Não se consegue 
resolver todos os problemas urbanos, pois eles são complexos, dinâmicos e mutáveis. Por 
isso, definir os conceitos que identifiquem as grandes metas é imprescindível para o 
planejamento e a gestão. 

      Conhecimento Urbano

O conhecimento da cidade do ponto de vista físico, ambiental e social é fundamental para 
a definição adequada de metas. Um gestor que não conhece sua cidade se arrisca no campo 
do improviso, da especulação política e da improbidade administrativa. Nesse sentido, a 
equipe de governo deve ser capacitada para os desafios e ter conhecimentos técnicos que 
possibilitem o desenvolvimento competente dos processos. Tecnologias como 
Geoprocessamento e BIM são indispensáveis nesse cenário.

      Participação Popular

Não se concebe mais uma gestão sem a efetiva participação da sociedade em diversos 
espaços de participação e controle social. Seja em conselhos, orçamentos participativos, 
grupos de trabalho, representações e outros. Os instrumentos que estabelecem o 
Orçamento Participativo, por exemplo, apresentam-se como mecanismos de controle 
social e devem ser uma ferramenta importante no planejamento urbano das cidades. Por 
meio desse instrumento, parte da aplicação dos recursos públicos é decidida pela 
população. Esse mecanismo de gestão compartilhada tem caráter deliberativo e vem 
modificando a paisagem das cidades que o adotam conferindo qualidade e compartilhando 
responsabilidades para com os espaços e equipamentos públicos. Como instrumento 
estruturador do desenvolvimento democrático de uma sociedade, o orçamento 
participativo e suas audiências públicas se tornam imprescindíveis para uma sociedade 
conhecedora de seus direitos e deveres no exercício da democracia. E, para além de seu 
objetivo principal este instrumento vem se consolidando como um promotor de cidadania 
na construção e transformação de agentes ativos no processo de desenvolvimento urbano 
e na conquista de cidades mais humanas. 
 
 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.

 



      Planejamento Urbano Integrador e Integrado

As ações de planejamento existentes, em sua maioria, não refletem o conceito de 
planejamento urbano integrador e integrado com as políticas públicas setoriais. Defende-se 
a ampla integração das políticas de mobilidade urbana com as políticas de desenvolvimento 
urbano, observando a sua influência na localização das moradias populares, nos aspectos 
que envolvem o saneamento básico, nas rotas e percursos para o trabalho e o lazer e, 
principalmente, na gestão do uso e ocupação do solo. O objetivo é conduzir as políticas 
públicas para um amplo acesso ao território urbano, com eficiência e qualidade, para que se 
possa valorizar o território com equidade e justiça social, aproximando, por meio de um 
adequado plano de mobilidade, todas as oportunidades. 

      Interlocução entre ações municipais e estaduais no tocante as questões de mobilidade

É visível a baixa interlocução entre as ações municipais e estaduais, no tocante as questões 
de mobilidade. Quando elas existem, estão relacionadas à pavimentação de estradas 
estaduais ou federais para a conexão dos municípios. Com exceção de Cabedelo, João 
Pessoa, Santa Rita e Bayeux, que compartilham o sistema ferroviário metropolitano, a 
Rodoviária Intermunicipal e o Aeroporto, ainda não existe, na Paraíba, uma rede integrada 
de transportes metropolitanos que possa se ramificar pelas diversas regiões do território 
estadual. A política de mobilidade deve favorecer as conexões territoriais e aproximar os 
municípios para que a gestão metropolitana seja potencializada. A lei federal 13.089/2015, 
conhecida como Estatuto da Metrópole é o marco legal recente mais importante para 
viabilizar tais interlocuções.

      Planos de Mobilidade 

Infelizmente, as cidades paraibanas ainda não contam com Planos de Mobilidade. Campina 
Grande é uma exceção, no entanto, seu Plano de Mobilidade foi elaborado sem a efetiva 
participação popular e teve como base um diagnóstico realizado em 1997, portanto, com 
parâmetros desatualizados diante do crescimento urbano. A capital paraibana, João Pessoa, 
passa atualmente, pela elaboração participativa de diretrizes que poderão colaborar com a 
construção do futuro Plano de Mobilidade. Destacamos a necessidade fundamental de que 
todo o processo de planejamento seja feito com a participação efetiva da população. 
Torna-se necessário realizar a correta pesquisa relativa aos polos geradores de tráfego, 
realizar a conexão de modais com terminais de integração, corredores viários, bicicletários 
e bolsões de estacionamento; integrar os bairros, criando rotas alternativas para 
desobstruir os corredores principais; encontrar alternativas de corredores de transporte 
coletivo com os terminais de integração dos diversos modais, realização da pesquisa 
‘origem x destino’ para embasar os planos e a reestruturação do sistema de transporte 
coletivo. Atentar para a municipalização de trechos das estradas federais (BR) que 
adentram o espaço urbano a exemplo da BR 230; implantação de redes de transportes não 

nossas calçadas, como a aferição de ‘índices de caminhabilidade’ podem ser mecanismos 
adequados para o progressivo nível de qualidade dos nossos passeios públicos.

      Escalas de intervenção

No planejamento urbano devem ser consideradas as diversas escalas de intervenção que 
vão desde o mobiliário urbano, um banco, um abrigo de ônibus, por exemplo, até o 
planejamento para intervenções de sistemas urbanos como aqueles que envolvem os 
transportes, as redes de educação e saúde, entre outros. Os níveis de intervenção vão 
desde o nível do lote, da rua, da quadra, do bairro, da cidade até o nível da metrópole. No 
entanto, chama-se aqui a atenção, para a qualidade da cidade ao nível dos olhos, como 
expõe Jan Gehl , na pequena escala. A qualidade do espaço ao nível dos olhos é decisiva 
para a qualidade de vida. No anseio por grandes obras, as cidades paraibanas estão 
perdendo qualidade ao nível dos olhos, a qualidade dos passeios, do mobiliário, do meio-fio, 
das praças, entre outros.

      Contratações por RDC - Regime Diferenciado de Contratação (Lei n. 12.462/11)

Aqui segue um alerta aos processos de contratações feitos apenas com o termo de 
referência e anteprojeto, ou projeto básico, sem o Projeto Completo, pois correm o risco de 
perderem a qualidade projetual na execução, além de serem objeto de corrupção pela 
impossibilidade de realizar orçamento adequado apenas com um nível preliminar de 
definições projetuais. Destacamos a importância dos Concursos Públicos de Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo para as obras públicas como uma das formas mais democráticas e 
eficientes de eleger a melhor solução para as demandas urbanas. 
      
      O papel dos arquitetos no planejamento urbano e nos planos de mobilidade

Reforça-se a legitimidade com que os profissionais arquitetos e urbanistas reivindicam suas 
participações nas gestões públicas e na construção dos instrumentos de gestão dentro de 
uma metodologia participativa. A formação do arquiteto e urbanista contempla 
conhecimentos e habilidades que o capacita para o exercício de atribuições que envolvem 
a construção e gestão do espaço urbano em suas diversas escalas.

PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

EIXO 03 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

O acesso amplo e democrático ao espaço urbano e todos os seus serviços deve ser um 
direito de todos, faz parte da justiça social e da valorização democrática do espaço urbano. 
Nesse caminho a mobilidade urbana é fundamental e se apresenta como decorrência de um 
conjunto de políticas de mobilidade e circulação que possam promover acesso irrestrito 
ao território urbano e suas oportunidades em seus diversos níveis e distâncias, municipal 
ou metropolitano, com eficiência e segurança. Nesse contexto, devem ser priorizadas ações 
para os transportes não motorizados e os transportes públicos coletivos. Planos 
cicloviários, rotas para pedestres, BRT (sistemas de ônibus rápidos) e VLT (veículos leves 
sobre trilhos) são alguns modais possíveis para estes casos.

As cidades brasileiras vivenciam graves problemas de mobilidade decorrentes de escolhas 
equivocadas, entre elas, aquelas que envolvem os sistemas de transporte e circulação que, 
por décadas, priorizou um conceito de locomoção onde o transporte motorizado individual 
foi o protagonista. Essa escolha influenciou de sobremaneira a estrutura de 
desenvolvimento das cidades, a distribuição dos equipamentos urbanos, o espraiamento 
com baixa densidade e a morfologia urbana. 

Diante dessa problemática, as diretrizes propostas pelo GT do CAU/PB seguem em direção 
oposta na esperança que uma visão mais coletiva de mobilidade possa resignificar o espaço 
urbano, valorizando os espaços públicos e os devolvendo ao pedestre. Uma política de 
mobilidade urbana sustentável deve ter como princípios a acessibilidade universal, o 
desenvolvimento urbano sustentável nas dimensões socioeconômicas e ambientais, a 
equidade do acesso aos transportes com eficiência, eficácia, efetividade e segurança, para 
que possibilite uma justa distribuição dos benefícios e ônus dos serviços urbanos.  Nesse 
caminho, é essencial que todas as propostas sejam construídas por meio de metodologias 
participativas para que seus resultados possam alcançar as necessidades reais da 
população.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB
RELACIONADAS À MOBILIDADE URBANA

      Municípios com mais de 20 mil habitantes sem Plano Diretor

No contexto das cidades paraibanas, no âmbito que envolve as políticas de mobilidade, 
grande parte dos municípios com mais de 20 mil habitantes ainda não possui um Plano 
Diretor. É imprescindível que esse instrumento de gestão e planejamento seja executado 
com a inserção dos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) 
para que sejam regulamentados e possam nortear as políticas de desenvolvimento urbano.

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

motorizados (vias cicláveis), ruas para pedestres e calçadas acessíveis.  Os planos de 
mobilidade devem ser elaborados com previsão para um crescimento populacional e não 
para o público atual, lançando projeções para o futuro. Destaca-se a necessidade de 
qualidade e integração de todos os sistemas modais para que os usuários tenham opção de 
escolha e possam diversificar o seu transporte adequando-o à sua necessidade. No caso 
específico de João Pessoa e Campina Grande, cabe estudar a possibilidade de implantação 
de Plano de Mobilidade específico para o Centro Histórico considerando as especificidades 
ambientais, sociais e patrimoniais que envolvem essa região, criando zonas calmas que 
possam favorecer e incentivar o pedestrianismo. 

      Qualidade dos transportes públicos coletivos

Com todas as possibilidades que os instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de 
julho de 2001) oferecem, desde as operações consorciadas às parcerias público-privado, 
cabe ao gestor público primar pela fiscalização e acompanhamento para que possa garantir 
a oferta de transporte público com qualidade, eficiência e eficácia. Nesse sentido, 
destacamos a necessidade de mecanismos de controle de qualidade e de renovação de 
concessões públicas para que se possa manter o nível de qualidade adequado ao bom 
funcionamento.  

      Prioridades nas intervenções urbanas

Nas intervenções urbanas realizadas nas últimas décadas, nas cidades paraibanas, 
geralmente são desconsiderados os pedestres e usuários de veículos não motorizados. O 
privilégio tem sido dado aos usuários de veículos motorizados individuais, uma vez que, a 
maioria das intervenções tem focado em pavimentação, recapeamento ou aberturas de vias 
e na construção de viadutos e trevos, mantendo a visão do urbanismo rodoviarista. Nos 
últimos anos, em especial nas maiores cidades, percebe-se uma preocupação maior em 
melhorar o transporte público coletivo com a criação de terminais de integração, bilhetes 
unificados e a sugestão de corredores exclusivos de ônibus, no entanto, sem a adequada 
concepção projetual, ao centro da avenida, de maneira que possa compartilhar, nos dois 
sentidos, os abrigos acessíveis.

      Acessibilidade Universal

A acessibilidade universal nas cidades paraibanas ainda está distante dos níveis de 
qualidade exigidos pelas normas e leis brasileiras. Aqui consideramos a acessibilidade 
também diretamente relacionada à mobilidade adequada para todos os cidadãos e suas 
necessidades específicas. Nesse quesito consideramos os aspectos físicos (calçadas, 
passeios, praças, mobiliários urbanos, informativos, passarelas, rampas, iluminação, entre 
outros); aspectos ambientais (arborização, sombreamento, abrigos, etc.); aspectos sociais 
(segurança física, conforto, bem-estar). Metodologias de mensuração da qualidade das 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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      Planejamento Urbano Integrador e Integrado

As ações de planejamento existentes, em sua maioria, não refletem o conceito de 
planejamento urbano integrador e integrado com as políticas públicas setoriais. Defende-se 
a ampla integração das políticas de mobilidade urbana com as políticas de desenvolvimento 
urbano, observando a sua influência na localização das moradias populares, nos aspectos 
que envolvem o saneamento básico, nas rotas e percursos para o trabalho e o lazer e, 
principalmente, na gestão do uso e ocupação do solo. O objetivo é conduzir as políticas 
públicas para um amplo acesso ao território urbano, com eficiência e qualidade, para que se 
possa valorizar o território com equidade e justiça social, aproximando, por meio de um 
adequado plano de mobilidade, todas as oportunidades. 

      Interlocução entre ações municipais e estaduais no tocante as questões de mobilidade

É visível a baixa interlocução entre as ações municipais e estaduais, no tocante as questões 
de mobilidade. Quando elas existem, estão relacionadas à pavimentação de estradas 
estaduais ou federais para a conexão dos municípios. Com exceção de Cabedelo, João 
Pessoa, Santa Rita e Bayeux, que compartilham o sistema ferroviário metropolitano, a 
Rodoviária Intermunicipal e o Aeroporto, ainda não existe, na Paraíba, uma rede integrada 
de transportes metropolitanos que possa se ramificar pelas diversas regiões do território 
estadual. A política de mobilidade deve favorecer as conexões territoriais e aproximar os 
municípios para que a gestão metropolitana seja potencializada. A lei federal 13.089/2015, 
conhecida como Estatuto da Metrópole é o marco legal recente mais importante para 
viabilizar tais interlocuções.

      Planos de Mobilidade 

Infelizmente, as cidades paraibanas ainda não contam com Planos de Mobilidade. Campina 
Grande é uma exceção, no entanto, seu Plano de Mobilidade foi elaborado sem a efetiva 
participação popular e teve como base um diagnóstico realizado em 1997, portanto, com 
parâmetros desatualizados diante do crescimento urbano. A capital paraibana, João Pessoa, 
passa atualmente, pela elaboração participativa de diretrizes que poderão colaborar com a 
construção do futuro Plano de Mobilidade. Destacamos a necessidade fundamental de que 
todo o processo de planejamento seja feito com a participação efetiva da população. 
Torna-se necessário realizar a correta pesquisa relativa aos polos geradores de tráfego, 
realizar a conexão de modais com terminais de integração, corredores viários, bicicletários 
e bolsões de estacionamento; integrar os bairros, criando rotas alternativas para 
desobstruir os corredores principais; encontrar alternativas de corredores de transporte 
coletivo com os terminais de integração dos diversos modais, realização da pesquisa 
‘origem x destino’ para embasar os planos e a reestruturação do sistema de transporte 
coletivo. Atentar para a municipalização de trechos das estradas federais (BR) que 
adentram o espaço urbano a exemplo da BR 230; implantação de redes de transportes não 

nossas calçadas, como a aferição de ‘índices de caminhabilidade’ podem ser mecanismos 
adequados para o progressivo nível de qualidade dos nossos passeios públicos.

      Escalas de intervenção

No planejamento urbano devem ser consideradas as diversas escalas de intervenção que 
vão desde o mobiliário urbano, um banco, um abrigo de ônibus, por exemplo, até o 
planejamento para intervenções de sistemas urbanos como aqueles que envolvem os 
transportes, as redes de educação e saúde, entre outros. Os níveis de intervenção vão 
desde o nível do lote, da rua, da quadra, do bairro, da cidade até o nível da metrópole. No 
entanto, chama-se aqui a atenção, para a qualidade da cidade ao nível dos olhos, como 
expõe Jan Gehl , na pequena escala. A qualidade do espaço ao nível dos olhos é decisiva 
para a qualidade de vida. No anseio por grandes obras, as cidades paraibanas estão 
perdendo qualidade ao nível dos olhos, a qualidade dos passeios, do mobiliário, do meio-fio, 
das praças, entre outros.

      Contratações por RDC - Regime Diferenciado de Contratação (Lei n. 12.462/11)

Aqui segue um alerta aos processos de contratações feitos apenas com o termo de 
referência e anteprojeto, ou projeto básico, sem o Projeto Completo, pois correm o risco de 
perderem a qualidade projetual na execução, além de serem objeto de corrupção pela 
impossibilidade de realizar orçamento adequado apenas com um nível preliminar de 
definições projetuais. Destacamos a importância dos Concursos Públicos de Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo para as obras públicas como uma das formas mais democráticas e 
eficientes de eleger a melhor solução para as demandas urbanas. 
      
      O papel dos arquitetos no planejamento urbano e nos planos de mobilidade

Reforça-se a legitimidade com que os profissionais arquitetos e urbanistas reivindicam suas 
participações nas gestões públicas e na construção dos instrumentos de gestão dentro de 
uma metodologia participativa. A formação do arquiteto e urbanista contempla 
conhecimentos e habilidades que o capacita para o exercício de atribuições que envolvem 
a construção e gestão do espaço urbano em suas diversas escalas.

PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

EIXO 03 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

O acesso amplo e democrático ao espaço urbano e todos os seus serviços deve ser um 
direito de todos, faz parte da justiça social e da valorização democrática do espaço urbano. 
Nesse caminho a mobilidade urbana é fundamental e se apresenta como decorrência de um 
conjunto de políticas de mobilidade e circulação que possam promover acesso irrestrito 
ao território urbano e suas oportunidades em seus diversos níveis e distâncias, municipal 
ou metropolitano, com eficiência e segurança. Nesse contexto, devem ser priorizadas ações 
para os transportes não motorizados e os transportes públicos coletivos. Planos 
cicloviários, rotas para pedestres, BRT (sistemas de ônibus rápidos) e VLT (veículos leves 
sobre trilhos) são alguns modais possíveis para estes casos.

As cidades brasileiras vivenciam graves problemas de mobilidade decorrentes de escolhas 
equivocadas, entre elas, aquelas que envolvem os sistemas de transporte e circulação que, 
por décadas, priorizou um conceito de locomoção onde o transporte motorizado individual 
foi o protagonista. Essa escolha influenciou de sobremaneira a estrutura de 
desenvolvimento das cidades, a distribuição dos equipamentos urbanos, o espraiamento 
com baixa densidade e a morfologia urbana. 

Diante dessa problemática, as diretrizes propostas pelo GT do CAU/PB seguem em direção 
oposta na esperança que uma visão mais coletiva de mobilidade possa resignificar o espaço 
urbano, valorizando os espaços públicos e os devolvendo ao pedestre. Uma política de 
mobilidade urbana sustentável deve ter como princípios a acessibilidade universal, o 
desenvolvimento urbano sustentável nas dimensões socioeconômicas e ambientais, a 
equidade do acesso aos transportes com eficiência, eficácia, efetividade e segurança, para 
que possibilite uma justa distribuição dos benefícios e ônus dos serviços urbanos.  Nesse 
caminho, é essencial que todas as propostas sejam construídas por meio de metodologias 
participativas para que seus resultados possam alcançar as necessidades reais da 
população.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB
RELACIONADAS À MOBILIDADE URBANA

      Municípios com mais de 20 mil habitantes sem Plano Diretor

No contexto das cidades paraibanas, no âmbito que envolve as políticas de mobilidade, 
grande parte dos municípios com mais de 20 mil habitantes ainda não possui um Plano 
Diretor. É imprescindível que esse instrumento de gestão e planejamento seja executado 
com a inserção dos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) 
para que sejam regulamentados e possam nortear as políticas de desenvolvimento urbano.

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

motorizados (vias cicláveis), ruas para pedestres e calçadas acessíveis.  Os planos de 
mobilidade devem ser elaborados com previsão para um crescimento populacional e não 
para o público atual, lançando projeções para o futuro. Destaca-se a necessidade de 
qualidade e integração de todos os sistemas modais para que os usuários tenham opção de 
escolha e possam diversificar o seu transporte adequando-o à sua necessidade. No caso 
específico de João Pessoa e Campina Grande, cabe estudar a possibilidade de implantação 
de Plano de Mobilidade específico para o Centro Histórico considerando as especificidades 
ambientais, sociais e patrimoniais que envolvem essa região, criando zonas calmas que 
possam favorecer e incentivar o pedestrianismo. 

      Qualidade dos transportes públicos coletivos

Com todas as possibilidades que os instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de 
julho de 2001) oferecem, desde as operações consorciadas às parcerias público-privado, 
cabe ao gestor público primar pela fiscalização e acompanhamento para que possa garantir 
a oferta de transporte público com qualidade, eficiência e eficácia. Nesse sentido, 
destacamos a necessidade de mecanismos de controle de qualidade e de renovação de 
concessões públicas para que se possa manter o nível de qualidade adequado ao bom 
funcionamento.  

      Prioridades nas intervenções urbanas

Nas intervenções urbanas realizadas nas últimas décadas, nas cidades paraibanas, 
geralmente são desconsiderados os pedestres e usuários de veículos não motorizados. O 
privilégio tem sido dado aos usuários de veículos motorizados individuais, uma vez que, a 
maioria das intervenções tem focado em pavimentação, recapeamento ou aberturas de vias 
e na construção de viadutos e trevos, mantendo a visão do urbanismo rodoviarista. Nos 
últimos anos, em especial nas maiores cidades, percebe-se uma preocupação maior em 
melhorar o transporte público coletivo com a criação de terminais de integração, bilhetes 
unificados e a sugestão de corredores exclusivos de ônibus, no entanto, sem a adequada 
concepção projetual, ao centro da avenida, de maneira que possa compartilhar, nos dois 
sentidos, os abrigos acessíveis.

      Acessibilidade Universal

A acessibilidade universal nas cidades paraibanas ainda está distante dos níveis de 
qualidade exigidos pelas normas e leis brasileiras. Aqui consideramos a acessibilidade 
também diretamente relacionada à mobilidade adequada para todos os cidadãos e suas 
necessidades específicas. Nesse quesito consideramos os aspectos físicos (calçadas, 
passeios, praças, mobiliários urbanos, informativos, passarelas, rampas, iluminação, entre 
outros); aspectos ambientais (arborização, sombreamento, abrigos, etc.); aspectos sociais 
(segurança física, conforto, bem-estar). Metodologias de mensuração da qualidade das 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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      Planejamento Urbano Integrador e Integrado

As ações de planejamento existentes, em sua maioria, não refletem o conceito de 
planejamento urbano integrador e integrado com as políticas públicas setoriais. Defende-se 
a ampla integração das políticas de mobilidade urbana com as políticas de desenvolvimento 
urbano, observando a sua influência na localização das moradias populares, nos aspectos 
que envolvem o saneamento básico, nas rotas e percursos para o trabalho e o lazer e, 
principalmente, na gestão do uso e ocupação do solo. O objetivo é conduzir as políticas 
públicas para um amplo acesso ao território urbano, com eficiência e qualidade, para que se 
possa valorizar o território com equidade e justiça social, aproximando, por meio de um 
adequado plano de mobilidade, todas as oportunidades. 

      Interlocução entre ações municipais e estaduais no tocante as questões de mobilidade

É visível a baixa interlocução entre as ações municipais e estaduais, no tocante as questões 
de mobilidade. Quando elas existem, estão relacionadas à pavimentação de estradas 
estaduais ou federais para a conexão dos municípios. Com exceção de Cabedelo, João 
Pessoa, Santa Rita e Bayeux, que compartilham o sistema ferroviário metropolitano, a 
Rodoviária Intermunicipal e o Aeroporto, ainda não existe, na Paraíba, uma rede integrada 
de transportes metropolitanos que possa se ramificar pelas diversas regiões do território 
estadual. A política de mobilidade deve favorecer as conexões territoriais e aproximar os 
municípios para que a gestão metropolitana seja potencializada. A lei federal 13.089/2015, 
conhecida como Estatuto da Metrópole é o marco legal recente mais importante para 
viabilizar tais interlocuções.

      Planos de Mobilidade 

Infelizmente, as cidades paraibanas ainda não contam com Planos de Mobilidade. Campina 
Grande é uma exceção, no entanto, seu Plano de Mobilidade foi elaborado sem a efetiva 
participação popular e teve como base um diagnóstico realizado em 1997, portanto, com 
parâmetros desatualizados diante do crescimento urbano. A capital paraibana, João Pessoa, 
passa atualmente, pela elaboração participativa de diretrizes que poderão colaborar com a 
construção do futuro Plano de Mobilidade. Destacamos a necessidade fundamental de que 
todo o processo de planejamento seja feito com a participação efetiva da população. 
Torna-se necessário realizar a correta pesquisa relativa aos polos geradores de tráfego, 
realizar a conexão de modais com terminais de integração, corredores viários, bicicletários 
e bolsões de estacionamento; integrar os bairros, criando rotas alternativas para 
desobstruir os corredores principais; encontrar alternativas de corredores de transporte 
coletivo com os terminais de integração dos diversos modais, realização da pesquisa 
‘origem x destino’ para embasar os planos e a reestruturação do sistema de transporte 
coletivo. Atentar para a municipalização de trechos das estradas federais (BR) que 
adentram o espaço urbano a exemplo da BR 230; implantação de redes de transportes não 

nossas calçadas, como a aferição de ‘índices de caminhabilidade’ podem ser mecanismos 
adequados para o progressivo nível de qualidade dos nossos passeios públicos.

    Escalas de intervenção

No planejamento urbano devem ser consideradas as diversas escalas de intervenção que 
vão desde o mobiliário urbano, um banco, um abrigo de ônibus, por exemplo, até o 
planejamento para intervenções de sistemas urbanos como aqueles que envolvem os 
transportes, as redes de educação e saúde, entre outros. Os níveis de intervenção vão 
desde o nível do lote, da rua, da quadra, do bairro, da cidade até o nível da metrópole. No 
entanto, chama-se aqui a atenção, para a qualidade da cidade ao nível dos olhos, como 
expõe Jan Gehl , na pequena escala. A qualidade do espaço ao nível dos olhos é decisiva 
para a qualidade de vida. No anseio por grandes obras, as cidades paraibanas estão 
perdendo qualidade ao nível dos olhos, a qualidade dos passeios, do mobiliário, do meio-fio, 
das praças, entre outros.

      Contratações por RDC - Regime Diferenciado de Contratação (Lei n. 12.462/11)

Aqui segue um alerta aos processos de contratações feitos apenas com o termo de 
referência e anteprojeto, ou projeto básico, sem o Projeto Completo, pois correm o risco de 
perderem a qualidade projetual na execução, além de serem objeto de corrupção pela 
impossibilidade de realizar orçamento adequado apenas com um nível preliminar de 
definições projetuais. Destacamos a importância dos Concursos Públicos de Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo para as obras públicas como uma das formas mais democráticas e 
eficientes de eleger a melhor solução para as demandas urbanas. 

  O papel dos arquitetos no planejamento urbano e nos planos de mobilidade

Reforça-se a legitimidade com que os profissionais arquitetos e urbanistas reivindicam suas 
participações nas gestões públicas e na construção dos instrumentos de gestão dentro de 
uma metodologia participativa. A formação do arquiteto e urbanista contempla 
conhecimentos e habilidades que o capacita para o exercício de atribuições que envolvem 
a construção e gestão do espaço urbano em suas diversas escalas.

PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

EIXO 03 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

O acesso amplo e democrático ao espaço urbano e todos os seus serviços deve ser um 
direito de todos, faz parte da justiça social e da valorização democrática do espaço urbano. 
Nesse caminho a mobilidade urbana é fundamental e se apresenta como decorrência de um 
conjunto de políticas de mobilidade e circulação que possam promover acesso irrestrito 
ao território urbano e suas oportunidades em seus diversos níveis e distâncias, municipal 
ou metropolitano, com eficiência e segurança. Nesse contexto, devem ser priorizadas ações 
para os transportes não motorizados e os transportes públicos coletivos. Planos 
cicloviários, rotas para pedestres, BRT (sistemas de ônibus rápidos) e VLT (veículos leves 
sobre trilhos) são alguns modais possíveis para estes casos.

As cidades brasileiras vivenciam graves problemas de mobilidade decorrentes de escolhas 
equivocadas, entre elas, aquelas que envolvem os sistemas de transporte e circulação que, 
por décadas, priorizou um conceito de locomoção onde o transporte motorizado individual 
foi o protagonista. Essa escolha influenciou de sobremaneira a estrutura de 
desenvolvimento das cidades, a distribuição dos equipamentos urbanos, o espraiamento 
com baixa densidade e a morfologia urbana. 

Diante dessa problemática, as diretrizes propostas pelo GT do CAU/PB seguem em direção 
oposta na esperança que uma visão mais coletiva de mobilidade possa resignificar o espaço 
urbano, valorizando os espaços públicos e os devolvendo ao pedestre. Uma política de 
mobilidade urbana sustentável deve ter como princípios a acessibilidade universal, o 
desenvolvimento urbano sustentável nas dimensões socioeconômicas e ambientais, a 
equidade do acesso aos transportes com eficiência, eficácia, efetividade e segurança, para 
que possibilite uma justa distribuição dos benefícios e ônus dos serviços urbanos.  Nesse 
caminho, é essencial que todas as propostas sejam construídas por meio de metodologias 
participativas para que seus resultados possam alcançar as necessidades reais da 
população.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB
RELACIONADAS À MOBILIDADE URBANA

      Municípios com mais de 20 mil habitantes sem Plano Diretor

No contexto das cidades paraibanas, no âmbito que envolve as políticas de mobilidade, 
grande parte dos municípios com mais de 20 mil habitantes ainda não possui um Plano 
Diretor. É imprescindível que esse instrumento de gestão e planejamento seja executado 
com a inserção dos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) 
para que sejam regulamentados e possam nortear as políticas de desenvolvimento urbano.

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

motorizados (vias cicláveis), ruas para pedestres e calçadas acessíveis.  Os planos de 
mobilidade devem ser elaborados com previsão para um crescimento populacional e não 
para o público atual, lançando projeções para o futuro. Destaca-se a necessidade de 
qualidade e integração de todos os sistemas modais para que os usuários tenham opção de 
escolha e possam diversificar o seu transporte adequando-o à sua necessidade. No caso 
específico de João Pessoa e Campina Grande, cabe estudar a possibilidade de implantação 
de Plano de Mobilidade específico para o Centro Histórico considerando as especificidades 
ambientais, sociais e patrimoniais que envolvem essa região, criando zonas calmas que 
possam favorecer e incentivar o pedestrianismo. 

      Qualidade dos transportes públicos coletivos

Com todas as possibilidades que os instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de 
julho de 2001) oferecem, desde as operações consorciadas às parcerias público-privado, 
cabe ao gestor público primar pela fiscalização e acompanhamento para que possa garantir 
a oferta de transporte público com qualidade, eficiência e eficácia. Nesse sentido, 
destacamos a necessidade de mecanismos de controle de qualidade e de renovação de 
concessões públicas para que se possa manter o nível de qualidade adequado ao bom 
funcionamento.  

      Prioridades nas intervenções urbanas

Nas intervenções urbanas realizadas nas últimas décadas, nas cidades paraibanas, 
geralmente são desconsiderados os pedestres e usuários de veículos não motorizados. O 
privilégio tem sido dado aos usuários de veículos motorizados individuais, uma vez que, a 
maioria das intervenções tem focado em pavimentação, recapeamento ou aberturas de vias 
e na construção de viadutos e trevos, mantendo a visão do urbanismo rodoviarista. Nos 
últimos anos, em especial nas maiores cidades, percebe-se uma preocupação maior em 
melhorar o transporte público coletivo com a criação de terminais de integração, bilhetes 
unificados e a sugestão de corredores exclusivos de ônibus, no entanto, sem a adequada 
concepção projetual, ao centro da avenida, de maneira que possa compartilhar, nos dois 
sentidos, os abrigos acessíveis.

      Acessibilidade Universal

A acessibilidade universal nas cidades paraibanas ainda está distante dos níveis de 
qualidade exigidos pelas normas e leis brasileiras. Aqui consideramos a acessibilidade 
também diretamente relacionada à mobilidade adequada para todos os cidadãos e suas 
necessidades específicas. Nesse quesito consideramos os aspectos físicos (calçadas, 
passeios, praças, mobiliários urbanos, informativos, passarelas, rampas, iluminação, entre 
outros); aspectos ambientais (arborização, sombreamento, abrigos, etc.); aspectos sociais 
(segurança física, conforto, bem-estar). Metodologias de mensuração da qualidade das 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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      Planejamento Urbano Integrador e Integrado

As ações de planejamento existentes, em sua maioria, não refletem o conceito de 
planejamento urbano integrador e integrado com as políticas públicas setoriais. Defende-se 
a ampla integração das políticas de mobilidade urbana com as políticas de desenvolvimento 
urbano, observando a sua influência na localização das moradias populares, nos aspectos 
que envolvem o saneamento básico, nas rotas e percursos para o trabalho e o lazer e, 
principalmente, na gestão do uso e ocupação do solo. O objetivo é conduzir as políticas 
públicas para um amplo acesso ao território urbano, com eficiência e qualidade, para que se 
possa valorizar o território com equidade e justiça social, aproximando, por meio de um 
adequado plano de mobilidade, todas as oportunidades. 

      Interlocução entre ações municipais e estaduais no tocante as questões de mobilidade

É visível a baixa interlocução entre as ações municipais e estaduais, no tocante as questões 
de mobilidade. Quando elas existem, estão relacionadas à pavimentação de estradas 
estaduais ou federais para a conexão dos municípios. Com exceção de Cabedelo, João 
Pessoa, Santa Rita e Bayeux, que compartilham o sistema ferroviário metropolitano, a 
Rodoviária Intermunicipal e o Aeroporto, ainda não existe, na Paraíba, uma rede integrada 
de transportes metropolitanos que possa se ramificar pelas diversas regiões do território 
estadual. A política de mobilidade deve favorecer as conexões territoriais e aproximar os 
municípios para que a gestão metropolitana seja potencializada. A lei federal 13.089/2015, 
conhecida como Estatuto da Metrópole é o marco legal recente mais importante para 
viabilizar tais interlocuções.

      Planos de Mobilidade 

Infelizmente, as cidades paraibanas ainda não contam com Planos de Mobilidade. Campina 
Grande é uma exceção, no entanto, seu Plano de Mobilidade foi elaborado sem a efetiva 
participação popular e teve como base um diagnóstico realizado em 1997, portanto, com 
parâmetros desatualizados diante do crescimento urbano. A capital paraibana, João Pessoa, 
passa atualmente, pela elaboração participativa de diretrizes que poderão colaborar com a 
construção do futuro Plano de Mobilidade. Destacamos a necessidade fundamental de que 
todo o processo de planejamento seja feito com a participação efetiva da população. 
Torna-se necessário realizar a correta pesquisa relativa aos polos geradores de tráfego, 
realizar a conexão de modais com terminais de integração, corredores viários, bicicletários 
e bolsões de estacionamento; integrar os bairros, criando rotas alternativas para 
desobstruir os corredores principais; encontrar alternativas de corredores de transporte 
coletivo com os terminais de integração dos diversos modais, realização da pesquisa 
‘origem x destino’ para embasar os planos e a reestruturação do sistema de transporte 
coletivo. Atentar para a municipalização de trechos das estradas federais (BR) que 
adentram o espaço urbano a exemplo da BR 230; implantação de redes de transportes não 

nossas calçadas, como a aferição de ‘índices de caminhabilidade’ podem ser mecanismos 
adequados para o progressivo nível de qualidade dos nossos passeios públicos.

      Escalas de intervenção

No planejamento urbano devem ser consideradas as diversas escalas de intervenção que 
vão desde o mobiliário urbano, um banco, um abrigo de ônibus, por exemplo, até o 
planejamento para intervenções de sistemas urbanos como aqueles que envolvem os 
transportes, as redes de educação e saúde, entre outros. Os níveis de intervenção vão 
desde o nível do lote, da rua, da quadra, do bairro, da cidade até o nível da metrópole. No 
entanto, chama-se aqui a atenção, para a qualidade da cidade ao nível dos olhos, como 
expõe Jan Gehl , na pequena escala. A qualidade do espaço ao nível dos olhos é decisiva 
para a qualidade de vida. No anseio por grandes obras, as cidades paraibanas estão 
perdendo qualidade ao nível dos olhos, a qualidade dos passeios, do mobiliário, do meio-fio, 
das praças, entre outros.

      Contratações por RDC - Regime Diferenciado de Contratação (Lei n. 12.462/11)

Aqui segue um alerta aos processos de contratações feitos apenas com o termo de 
referência e anteprojeto, ou projeto básico, sem o Projeto Completo, pois correm o risco de 
perderem a qualidade projetual na execução, além de serem objeto de corrupção pela 
impossibilidade de realizar orçamento adequado apenas com um nível preliminar de 
definições projetuais. Destacamos a importância dos Concursos Públicos de Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo para as obras públicas como uma das formas mais democráticas e 
eficientes de eleger a melhor solução para as demandas urbanas. 
      
      O papel dos arquitetos no planejamento urbano e nos planos de mobilidade

Reforça-se a legitimidade com que os profissionais arquitetos e urbanistas reivindicam suas 
participações nas gestões públicas e na construção dos instrumentos de gestão dentro de 
uma metodologia participativa. A formação do arquiteto e urbanista contempla 
conhecimentos e habilidades que o capacita para o exercício de atribuições que envolvem 
a construção e gestão do espaço urbano em suas diversas escalas.

PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

EIXO 03 - DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

O acesso amplo e democrático ao espaço urbano e todos os seus serviços deve ser um 
direito de todos, faz parte da justiça social e da valorização democrática do espaço urbano. 
Nesse caminho a mobilidade urbana é fundamental e se apresenta como decorrência de um 
conjunto de políticas de mobilidade e circulação que possam promover acesso irrestrito 
ao território urbano e suas oportunidades em seus diversos níveis e distâncias, municipal 
ou metropolitano, com eficiência e segurança. Nesse contexto, devem ser priorizadas ações 
para os transportes não motorizados e os transportes públicos coletivos. Planos 
cicloviários, rotas para pedestres, BRT (sistemas de ônibus rápidos) e VLT (veículos leves 
sobre trilhos) são alguns modais possíveis para estes casos.

As cidades brasileiras vivenciam graves problemas de mobilidade decorrentes de escolhas 
equivocadas, entre elas, aquelas que envolvem os sistemas de transporte e circulação que, 
por décadas, priorizou um conceito de locomoção onde o transporte motorizado individual 
foi o protagonista. Essa escolha influenciou de sobremaneira a estrutura de 
desenvolvimento das cidades, a distribuição dos equipamentos urbanos, o espraiamento 
com baixa densidade e a morfologia urbana. 

Diante dessa problemática, as diretrizes propostas pelo GT do CAU/PB seguem em direção 
oposta na esperança que uma visão mais coletiva de mobilidade possa resignificar o espaço 
urbano, valorizando os espaços públicos e os devolvendo ao pedestre. Uma política de 
mobilidade urbana sustentável deve ter como princípios a acessibilidade universal, o 
desenvolvimento urbano sustentável nas dimensões socioeconômicas e ambientais, a 
equidade do acesso aos transportes com eficiência, eficácia, efetividade e segurança, para 
que possibilite uma justa distribuição dos benefícios e ônus dos serviços urbanos.  Nesse 
caminho, é essencial que todas as propostas sejam construídas por meio de metodologias 
participativas para que seus resultados possam alcançar as necessidades reais da 
população.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB
RELACIONADAS À MOBILIDADE URBANA

      Municípios com mais de 20 mil habitantes sem Plano Diretor

No contexto das cidades paraibanas, no âmbito que envolve as políticas de mobilidade, 
grande parte dos municípios com mais de 20 mil habitantes ainda não possui um Plano 
Diretor. É imprescindível que esse instrumento de gestão e planejamento seja executado 
com a inserção dos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de julho de 2001) 
para que sejam regulamentados e possam nortear as políticas de desenvolvimento urbano.

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

motorizados (vias cicláveis), ruas para pedestres e calçadas acessíveis.  Os planos de 
mobilidade devem ser elaborados com previsão para um crescimento populacional e não 
para o público atual, lançando projeções para o futuro. Destaca-se a necessidade de 
qualidade e integração de todos os sistemas modais para que os usuários tenham opção de 
escolha e possam diversificar o seu transporte adequando-o à sua necessidade. No caso 
específico de João Pessoa e Campina Grande, cabe estudar a possibilidade de implantação 
de Plano de Mobilidade específico para o Centro Histórico considerando as especificidades 
ambientais, sociais e patrimoniais que envolvem essa região, criando zonas calmas que 
possam favorecer e incentivar o pedestrianismo. 

      Qualidade dos transportes públicos coletivos

Com todas as possibilidades que os instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 de 
julho de 2001) oferecem, desde as operações consorciadas às parcerias público-privado, 
cabe ao gestor público primar pela fiscalização e acompanhamento para que possa garantir 
a oferta de transporte público com qualidade, eficiência e eficácia. Nesse sentido, 
destacamos a necessidade de mecanismos de controle de qualidade e de renovação de 
concessões públicas para que se possa manter o nível de qualidade adequado ao bom 
funcionamento.  

      Prioridades nas intervenções urbanas

Nas intervenções urbanas realizadas nas últimas décadas, nas cidades paraibanas, 
geralmente são desconsiderados os pedestres e usuários de veículos não motorizados. O 
privilégio tem sido dado aos usuários de veículos motorizados individuais, uma vez que, a 
maioria das intervenções tem focado em pavimentação, recapeamento ou aberturas de vias 
e na construção de viadutos e trevos, mantendo a visão do urbanismo rodoviarista. Nos 
últimos anos, em especial nas maiores cidades, percebe-se uma preocupação maior em 
melhorar o transporte público coletivo com a criação de terminais de integração, bilhetes 
unificados e a sugestão de corredores exclusivos de ônibus, no entanto, sem a adequada 
concepção projetual, ao centro da avenida, de maneira que possa compartilhar, nos dois 
sentidos, os abrigos acessíveis.

      Acessibilidade Universal

A acessibilidade universal nas cidades paraibanas ainda está distante dos níveis de 
qualidade exigidos pelas normas e leis brasileiras. Aqui consideramos a acessibilidade 
também diretamente relacionada à mobilidade adequada para todos os cidadãos e suas 
necessidades específicas. Nesse quesito consideramos os aspectos físicos (calçadas, 
passeios, praças, mobiliários urbanos, informativos, passarelas, rampas, iluminação, entre 
outros); aspectos ambientais (arborização, sombreamento, abrigos, etc.); aspectos sociais 
(segurança física, conforto, bem-estar). Metodologias de mensuração da qualidade das 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.

 



PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.

 

29



PMCMV em grande parte ainda não encontrou sintonia com o Plano Nacional de Habitação 
- PLANHAB coordenado pelo Ministério das Cidades. Essa desarticulação de origem 
compromete as ações conjuntas e definições de recursos nas ações de infraestrutura e 
urbanização, com os recursos para as habitações sociais. Dessa forma, o PMCMV acaba por 
ficar refém de empresas privadas que demonstrem interesse em atender aos requisitos 
básicos estabelecidos pelo programa e estejam aptas junto à Caixa Econômica Federal. Em 
municípios carentes o interesse das empresas em realizar um trabalho de qualidade no 
campo da habitação social é um grande desafio. O que se encontra, em vários municípios 
paraibanos, são conjuntos desprovidos de qualidade, deslocados do contexto urbano e 
alguns, de grandes proporções prejudicando a dignidade das condições de habitação. 
Nesse caminho, associar o PMCMV ao PLANHAB é fundamental para que ele possa ser 
realmente, um instrumento da política habitacional articulado com as demais políticas 
setoriais que conferem habitabilidade aos empreendimentos. Os programas federais sejam 
de habitação, educação, saúde, mobilidade, meio ambiente, entre outros, precisam articular 
mecanismos que possam incorporar especificidades locais relativas às problemáticas 
municipais, sejam elas sociais, econômicas, culturais ou ambientais. Representantes 
municipais, estaduais e federais devem ter a responsabilidade de apresentarem e 
defenderem com propriedade tais necessidades junto às comissões federais de definição 
de leis e portarias que regulamentam as políticas públicas, para que se possa encontrar 
sintonia com as questões locais. Por outro lado, é preciso encontrar formas de avançar nos 
aspectos qualitativos além dos quantitativos do PMCMV. A faixa 1, que contempla o maior 
número de famílias de baixa renda, e onde os governos investem mais recursos, seja em 
subsídios ou contrapartidas de terreno ou serviços, paradoxalmente é a faixa que apresenta 
os maiores problemas espaciais e de patologias construtivas. É inadmissível que o desenho 
destes conjuntos não seja controlado pelo poder público, mas pelas empreiteiras. Portanto, 
é de fundamental importância que tais obras sejam contratadas a partir de projetos 
completos e com produção e controle das prefeituras, através de quadro próprio ou 
concursos públicos de projeto.

      Representação do Ministério das Cidades nos Estados

A inexistência de representantes do Ministério das Cidades nos estados federativos 
dificulta a interlocução com os agentes responsáveis pelos programas federais de habitação 
social e repercute no distanciamento entre aqueles que fazem e controlam as políticas 
públicas daqueles que as executam. Um olhar mais alinhado com cada contexto é essencial 
para o desempenho dos programas.

      Planos Locais de Habitação de Interesse Social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social - PLHIS deve ser um conjunto de 
diretrizes, objetivos, metas e ações articuladas com os indicadores de cada estado e 
município para que possam contribuir com a diminuição do déficit habitacional em seus 
aspectos qualitativos e quantitativos, tendo o papel de instrumento articulador para o 

conservadorismo de alguns representantes do judiciário, a questão da propriedade urbana 
no tocante ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade ainda apresenta um 
longo caminho pela frente. A função social da propriedade urbana deveria, justamente, ser 
um mecanismo de enfrentamento contra a especulação imobiliária, no entanto, nos 
municípios que possuem Plano Diretor, muitos ainda não regulamentaram os instrumentos 
do Estatuto da Cidade para sua efetiva execução. Instrumentos como ‘Desapropriações’, 
‘Usucapião Especial’, ‘IPTU Progressivo’, ‘Zeis’s’ ‘Outorga Onerosa’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’, por exemplo, são ferramentas importantíssimas para as Reformas 
Urbanas que se propõem a democratizar o espaço urbano, ocupando imóveis vazios e 
estabelecendo a função social e ambiental da propriedade e da cidade. Ademais, vista como 
uma das etapas da Reforma Urbana, a regularização fundiária sistemática pode contribuir 
para a inserção integral do cidadão à cidade, reconhecendo-o no seu direito de existência 
urbana e contribuindo para a sustentabilidade urbana, uma vez que, em sua maioria, as 
comunidades estão localizadas em áreas ambientalmente frágeis. 

      Gestão dos Serviços Públicos

A gestão pública deve ter prioridades com relação às políticas que contribuam com o 
desenvolvimento da população mais vulnerável. Nesse sentido, a gestão dos serviços 
públicos deve estar voltada para o atendimento pleno e eficiente das necessidades desse 
perfil de cidadão. No caso de João Pessoa, torna-se imprescindível atualizar a Topografia 
Social da cidade e utilizá-la como instrumento de gestão das políticas públicas. A 
distribuição geográfica e quantitativa dos equipamentos de saúde, sociais e educacionais 
deve ter como base a localização das comunidades e bairros mais carentes da cidade para 
que possa transformar realidades e promover a justiça e equidade social, oferecendo 
oportunidades diversas. Para isso, mostra-se imprescindível para a democratização do 
espaço urbano e sua função social, que se definam estoques de terras públicas para que a 
gestão municipal possa ter espaço para a implantação desses equipamentos públicos.  

      Lei 11.888/08 de Assistência Técnica Gratuita de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Em 2008, tendo seu projeto original de autoria de arquitetos e urbanistas, foi instituída a 
Lei 11.888/2008 que estabelece a Assistência Técnica e regulamenta o acesso gratuito de 
famílias com renda de até três salários mínimos aos serviços profissionais de arquitetura 
para a reforma, ampliação e construção de suas habitações. No entanto, efetivamente essa 
lei ainda não se popularizou pelas áreas urbanas e sua população. Em recente pesquisa do 
CAU/BR, por meio do DATAFOLHA, foram entrevistadas 2.400 pessoas referentes à parte 
da população ativa brasileira, moradores de 177 municípios. Desse total, 54% já realizaram 
reformas ou construções, no entanto, menos de 15% dessa população utilizaram os 
serviços de um arquiteto ou engenheiro, principalmente, devido aos custos imaginados 
para esses serviços. Um mercado de mais de 85% da população não tem o arquiteto como 
um profissional essencial à sua qualidade de vida por não ter acesso aos seus serviços. 

EIXO 02 - DESENVOLVIMENTO URBANO E HUMANO

O Direito à Cidade deve ser compreendido como o direito amplo e democrático de inclusão 
da sociedade aos serviços públicos e às oportunidades e benefícios da vida urbana. Tal 
direito só é plenamente exercido quando o cidadão vive em condições adequadas de 
urbanidade. O conceito de urbanidade enquanto ‘condição de ser algo’ é a qualidade do 
que é urbano. No urbanismo esse termo está relacionando aos predicados do espaço 
público. O grau de urbanidade de um espaço se mede de acordo com os atributos dos seus 
logradouros (praças, ruas, avenidas, travessas, calçadas, parques, etc.). O que faz com que 
esses espaços tenham qualidade urbana é a diversidade de seus usos, com atividades que 
atendam às necessidades da população, esses espaços devem ser bem planejados, 
acessíveis, arborizados adequadamente, bem iluminados, seguros e bem executados. 

Como dito anteriormente, quando Jane Jacobs  publicou, em 1961, ‘Morte e vida das 
grandes cidades’, tendo como objeto de estudo algumas cidades americanas, sua principal 
intenção foi apresentar princípios que orientavam o funcionamento de uma cidade 
acolhedora ao convívio humano. Para a autora, o caminho para isso era a diversidade 
urbana. Os traços da vida cotidiana que envolvem o ambiente com alto índice de 
urbanidade estão nas tarefas mais elementares do dia, como caminhar até a escola, ir ao 
trabalho de ônibus, fazer as compras no mercado da esquina, passear com os filhos na praça 
do bairro, todos com qualidade e segurança. Portanto, destacamos que a qualidade urbana 
faz parte do desenvolvimento humano, sem ela não se consegue realizar com plenitude o 
convívio social.  Interligado ao conceito de urbanidade está o conceito de habitabilidade, 
que não se limita à estrutura física das unidades habitacionais, mas propõe uma 
integralidade dos diversos aspectos da vida urbana que vão desde o direito à moradia com 
qualidade, aos serviços de saneamento básico, saúde, educação, lazer, trabalho, segurança 
e mobilidade.

PROBLEMÁTICAS E RECOMENDAÇÕES APONTADAS PELO GTPU-CAU/PB 
RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO ÂMBITO DAS CIDADES
 

      Articulação dos programas federais com as políticas urbanas municipais e estaduais;

Integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), o Ministério das 
Cidades como órgão central do SNHIS (Lei no 11.124, de junho de 2005). O SNHIS 
incorpora as políticas públicas, programas e projetos destinados à habitação de interesse 
social no Brasil. Ao Ministério das Cidades compete coordenar as ações do SNHIS. Entre 
elas, o maior programa habitacional voltado à população de baixa renda, o Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV), que surgiu como um dos eixos de atuação do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), elaborado pela Espaço Casa Civil. No entanto, o 

planejamento urbano e a gestão da Política Habitacional de cada região. O PLHIS deve ser 
construído de forma democrática e participativa e estar articulado com as demais políticas 
setoriais, bem como, com o Plano Diretor de cada município. Pela lei que instituiu o SNHIS, 
Lei 11.124 de 2005, em seu artigo 12, os Estados e Municípios devem se comprometer em 
elaborar seus respectivos Planos Locais de Habitação de Interesse Social, sendo sua 
existência, condição básica para o acesso aos recursos do Fundo Nacional de Habitação de 
Interesse Social – FNHIS. O prazo estabelecido para a apresentação dos PLHIS definidos 
pelo Conselho Gestor foi 31 de dezembro de 2012, com exceção dos municípios com 
população de até 50 mil habitantes que optaram pela elaboração do PLHIS Simplificado. 
Ocorre que grande parte dos municípios paraibanos não possui Plano Diretor, tampouco 
elaboraram os seus PLHIS. Reforça-se, portanto, a necessidade de construção de forma 
participativa, dos PLHIS municipais, assim como, os Planos Diretores para os municípios 
que ainda não os possui. Além da necessidade de elaboração dos planos, é preciso 
empenhos e critérios para sua implantação, o que só é possível com a competência de 
técnicos da área nos quadros dos municípios. Sem isso, os PLHIS continuarão funcionando 
como simples protocolos para habilitação para captação de recursos.

      Instrumentos para o enfrentamento da questão fundiária

A questão fundiária no Brasil é um problema histórico que nasceu com a colonização 
brasileira e as divisões das Capitanias Hereditárias. Além das capitanias hereditárias, 
autores citam a Lei das Sesmarias, que vinculou a distribuição de terras entre produtores e 
a Lei da Terra, de 1850, que supervalorou o solo tornando o acesso da população de baixa 
e média renda cada vez mais difícil. A reação sempre ocorreu como o movimento das ‘Ligas 
Camponesas’ que defendeu uma ousada proposta de reforma agrária debelada pelo regime 
militar e o golpe de 64.  No período militar, o Estatuto da Terra (Lei no 4.504 de 30 de 
novembro de 1964) sem sucesso, tentou regulamentar a questão fundiária no Brasil. Em 
1985, o Plano Nacional de Reforma Agrária encontrou grande resistência junto aos setores 
ruralistas. Na luta por terras, as representações do MST (Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra) procuram, por meio de ocupações de latifúndios rurais improdutivos, 
pressionar o governo para a execução efetiva da reforma agrária. No contexto urbano das 
grandes e médias cidades a questão fundiária é agravada pela escassez e supervalorização 
da terra, delegando à população de baixa renda, espaços impróprios para a moradia, como 
encostas, áreas de preservação permanente (APP), reservas florestais ou a periferia das 
cidades, contribuindo para o espraiamento urbano. Em 1988, a Constituição da República 
Federativa do Brasil, pela primeira vez, apresenta especificidades sobre a temática 
urbanística, em seu artigo 182, e estabelece o Plano Diretor como o instrumento técnico 
legal capaz de definir diretrizes para as políticas urbanas. Sem dúvida um grande avanço no 
âmbito legal que será reforçado pelos instrumentos do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257 
de julho de 2001). No entanto, mesmo com os instrumentos do Estatuto da Cidade e mais 
de uma década de sua vigência, sua aplicabilidade ainda demonstra ser inerme em relação 
à regularização fundiária urbana. Diante da forte pressão econômica e política, de grupos 
que representam o setor imobiliário, junto aos gestores e políticos, e do insensível 

ausência de incentivos para a população residente e resistente desses espaços valiosos. As 
políticas públicas de habitação social não contemplam as particularidades que esses 
espaços possuem a ponto de contribuírem com recursos adequados para as requalificações 
urbanas. Restaurar imóveis históricos para usos diversos possui requisitos técnicos e 
financeiros que não são contemplados pelas políticas públicas. A gestão pública dos 
espaços e da infraestrutura necessária para a sobrevivência dos moradores nessas regiões 
de espaço consolidado tem demonstrado incapacidade no enfrentamento dos problemas, 
desde o fornecimento de água, energia, iluminação pública até a segurança e a mobilidade 
de seus moradores. Soma-se ainda a incompatibilidade destas áreas com sistemas de 
mobilidade de grande impacto e a ausência de sistemas de mobilidade voltados para a 
população residente local. As linhas de financiamento para restaurações e incentivos ao 
empreendedorismo ainda encontra enormes entraves e não são suficientes. A 
regulamentação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade poderia fazer uma enorme 
diferença para a valorização desse espaço e o estímulo à sua renovação como: o ‘Direito de 
Preempção’, o ‘IPTU Progressivo’, ‘Concessão do Direito Real de Uso’ e ‘Transferência do 
Direito de Construir’.  

 

Nesse sentido, a Lei da ATHIS (lei 11.888/2008), apesar de restringir-se às famílias com 
renda de até três salários mínimos mostra-se como essencial para contribuir com a 
qualidade de vida dessa população e cooperar com a redução do déficit qualitativo de 
moradias. Torna-se essencial investir na regulamentação de procedimentos para a 
implementação da Lei da ATHIS tendo os representantes políticos dos diversos níveis, 
municipais, estaduais e federais como parceiros na destinação de recursos para efetivar o 
trabalho técnico dos arquitetos e engenheiros. Ademais, tais investimentos técnicos nas 
habitações devem ser acompanhados de programas de melhorias urbanas, regularização 
fundiária e regulamentação específica no caso de imóveis situados em Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS’s). Nesse caminho, mostra-se necessário a implantação de escritórios 
de Assistência Técnica nas Comunidades, assim como, vinculação desses escritórios com os 
programas de mestrado profissionais que buscam capacitar o arquiteto e urbanista para o 
exercício na área de HIS Habitação de Interesse Social.

      Mecanismos eficientes de participação popular na construção de soluções para 
habitação de interesse social

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social, além de serem construídos com a 
participação popular, devem prever mecanismos efetivos de participação nas decisões 
relativas aos projetos das moradias e áreas coletivas dos empreendimentos. Os conselhos 
municipais devem ser ativos e funcionarem como mecanismos de deliberações e controle 
social.

      Aprovação de projetos da própria prefeitura

Em algumas cidades paraibanas, a exemplo da própria capital, João Pessoa, é fato a 
dificuldade nos ritos processuais relativos aos projetos de arquitetura e urbanismo, mesmo 
quando esses são da própria prefeitura ou de interesse do executivo. As causas são 
inúmeras e vai desde o excessivo percurso burocrático, quadro técnico reduzido e mal 
remunerado, ausência de tecnologias que possam automatizar os procedimentos, até a 
desarticulação e obsolescência dos instrumentos urbanísticos como códigos e decretos. 
Destaca-se a necessidade de regulamentar protocolo específico para aprovação de 
Projetos públicos, como as Habitações de Interesse Social (HIS), infraestrutura e 
equipamentos urbanos, para que se possa agilizar os processos de investimentos públicos 
e sociais.

      Plano diretor específico para requalificar os Centros Históricos

Os Centros Históricos da maioria das cidades brasileiras enfrentam problemas complexos 
que vão desde a má gestão relativa à implementação de políticas públicas de valorização 
urbana, ao descaso político com seu patrimônio histórico cultural, ambiental, social e 
arquitetônico. São comuns áreas abandonadas, imóveis em ruínas, trânsito excessivo e 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

“A cidade é fruto do trabalho coletivo de uma sociedade. Nela está 
materializada a história de um povo, suas relações sociais, políticas, econômicas 
e religiosas. Sua existência ao longo do tempo é determinada pela necessidade 
humana de se agregar, de se interrelacionar, de se organizar em torno do bem 
estar comum; de produzir e trocar bens e serviços; de criar cultura e arte; de 
manifestar sentimentos e anseios que só se concretizam na diversidade que a 
vida urbana proporciona. Todos buscamos uma cidade mais justa e mais 
democrática, que possa de alguma forma, responder a realização dos nossos 
sonhos.......

Poucas leis na história do Brasil foram construídas com tanto esforço coletivo e 
legitimidade social. A aprovação do Estatuto da Cidade é uma conquista dos 
movimentos populares, que se mobilizaram por mais de uma década na luta por 
sua aprovação. Esta luta foi conduzida a partir da ativa participação de 
entidades civis e de movimentos sociais em defesa do direito à cidade e à 
habitação e de lutas cotidianas por melhores serviços públicos e oportunidades 
de uma vida digna.”

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

“Sua principal intenção foi apresentar princípios diferentes, que ao seu olhar de 
usuária da cidade, ilustravam o funcionamento de uma cidade acolhedora ao 
convívio humano. Repetimos aqui, que a argumentação de Jacobs estava 
sustentada na necessidade urbana de “diversidade de usos mais complexa e 
densa”, para que possibilitem entre eles uma “sustentação mútua e constante, 
tanto econômica quanto social”. Esse aspecto está diretamente relacionado à 
segurança pública. Um espaço bem cuidado, diversificado e adequado às 
nossas necessidades será frequentado por todos: famílias, crianças, 
adolescentes, idosos e adultos. Jacobs parte do princípio de que um espaço 
ocupado pela população é um espaço seguro. Já na década de 60, a autora 
lançava o conceito do que hoje chamamos de ‘fachadas ativas’, serviços e 
comércios oferecidos no nível da rua, para movimentá-las com pessoas”.

“Recentemente, a cidade de São Paulo aprovou a reestruturação do seu Plano 
Diretor. Em setores específicos, o plano estabeleceu que os novos prédios 
residenciais e comerciais que oferecerem espaço para a instalação de 
estabelecimentos comerciais ou de serviços no nível da rua (fachadas ativas) 
receberão subsídios para a construção, como também, desconto no IPTU e 
desconto da área de comércio, do total de metros quadrados que podem ser 
construídos na região do empreendimento. Os gestores esperam com isso, que 
o uso dos térreos dos edifícios, seja compartilhado por meio de uma 
convivência entre os espaços públicos e privados. Em conjunto com essa 
estratégia, as calçadas e áreas verdes desses setores serão ampliadas para 
possibilitar a permanência e circulação dos pedestres. Outro grande avanço do 
instrumento de planejamento paulista envolve os recursos do Fundurb, o 
Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Assim como na cidade de João 
Pessoa, os recursos do Fundurb são oriundos da Outorga Onerosa e é 
destinado aos investimentos nas ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social.”

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

“Sabemos tudo sobre o habitat ideal de qualquer mamífero da face da Terra, 
menos do Homo Sapiens, e não é nisso que a maioria dos urbanistas pensa ao 
fazer um projeto para uma cidade”,

Jan Gehl

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cristiano Rolim – CAU/PB.

Inicio pensando; “Se essa cidade fosse minha”, fazendo referência aqui ao livro da colega 
arquiteta Rossana Honorato “se essa rua fosse minha”. Como iria me comportar para tomar 
as decisões administrativas, para encarar seus problemas e valorar suas potencialidades, e 
passei a me questionar.

Como produzir cidades sem planejar?

Como planejar na informalidade vertiginosa do crescimento urbano?

Como reconhecer e utilizar, no redesenho dos espaços urbanos, a diversidade do 
desenvolvimento humano?

É competência do município legislar sobre assuntos de interesse local e promover 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, 
parcelamento e da ocupação do solo urbano (CF, art. 30).

O CAU entende que as leis e questões de Direito Urbanístico, bem como a arquitetura da 
cidade, nosso maior e principal campo de atuação, o urbanismo, não devem ser impostos às 
comunidades, mas sim construídos pelos cidadãos que nelas vivem. A cidade é o modo 
compartilhado de preexistências sociais, ambientais, culturais e econômicas.

Nessa discussão dos desdobramentos dos processos que constituem o ambiente urbano 
como foco central, trago, inicialmente, algumas reflexões desenvolvidas por mim, como 
resposta para uma pesquisa feita pela colega arquiteta Rossana no seu doutorado, que 
investigava a paisagem.

Iniciei pensando a paisagem como produção humana, lembrando um pouco dessa paisagem 
como memória e conservação, mesmo que essa produção paisagística, algumas vezes, 
implique na perda da memória pela não conservação dessa paisagem.

Segui analisando as transformações efetuadas por nossas intervenções, principalmente por 
nossas construções, e as suas relações com os aspectos naturais do lugar em que estão 
inseridas, passei a analisar questões relativas à forma como as pessoas se relacionam com 
o ambiente em que vivem e como constroem e reconstroem o cotidiano de suas paisagens.
Existe uma grande oposição entre o centro e a periferia, uma separação cada vez mais 
acentuada entre as áreas ocupadas pelas moradias das classes mais populares e aquelas 
ocupadas pelas classes mais privilegiadas. Existe também uma separação entre as funções 

urbanas, que ficam segregadas e contidas em zonas destinadas a funções específicas, hora 
comercial, hora industrial, hora residencial. Como se essas funções não fizesse parte de 
uma única atividade: viver na cidade.
 
Ressaltei que parece existir um desinteresse da sociedade pela coisa pública, estamos 
voltados para preservação e valoração do privado. Parece que por ser público não é de 
ninguém quando na verdade é de todos. O planejamento deve buscar restabelecer esse 
diálogo entre o público e o privado para fortalecer o conceito de qualidade na paisagem 
cultural urbana. Recuperar a cidade para as pessoas, resgatar o caráter público dos espaços 
urbanos.

Na maioria das cidades contemporâneas, os quarteirões, elemento base da morfologia 
urbana, se adensam horizontalmente e verticalmente, pouco sobrando do conceito original 
de vizinhança que criava uma relação direta entre os lotes e as ruas. Uma interface saudável 
entre público e privado. Temos visto, ao invés disto, na maioria dos casos, a segregação nos 
limites do privado no perímetro do quarteirão. 

No artigo Verticalização em João Pessoa Produção do espaço e transformações urbanas de 
Patrícia Alonso de Andrade, publicado no arquitextos, a autora faz uma demarcação dos 
bairros, ilustrando suas fases de verticalização divididas em três fases, onde observamos o 
processo de expansão da cidade em altura.

Nesse processo de substituição das casas por edifícios, os recuos frontais, estabelecidos 
nas normativas urbanísticas, antigamente locais de jardins, se fecham em grades e muros 
alterando a natureza espacial e o valor estético paisagístico da rua. 

Um processo que precisa ser revertido tanto por nossa normativa legal, que deveria 
valorizar a malha urbana sobre a individualidade dos lotes e edifícios, como pela ação dos 
projetistas que devem ter um novo olhar para a dinâmica de construção atrelada ao 
mercado imobiliário e buscar, nos seus projetos uma maior fluidez entre o lote e a rua.

Estamos criando cidades de muros, reais e simbólicos, um espaço vendido como sendo 
inclusivo, integrador, solidário, intercultural e multiétnico. Nossas casas e condomínios nos 
isolam da rua, do passeio, da praça e da cidade, que acaba sendo relegada a local de 
passagem e tratada como propriedade de ninguém. Ao invés do compartilhamento dos 
espaços como valor imobiliário, vende-se segurança a alguns "incluídos", privatizando os 
espaços que são tratados como públicos de uso restrito. Essa situação deveria aterrorizar 
todos esses "incluídos" que julgam estar a salvo, mesmo que preso em feudos que 
reproduzem falsas cidades.

Temos que intensificar a vivência urbana, diminuindo a segregação espacial e melhorando a 
qualidade de vida dos cidadãos.

A demanda do mercado por novas unidades habitacionais não pode continuar sendo aceita 
como único argumento para justificar a distribuição espacial e a construção de novos 
prédios, ocasionando expansões exageradas da malha urbana. Uma transformação da 
paisagem, onde o urbano engole o rural e os espaços verdes e de convivência social. 

Um dos fatores para o crescimento do crime é a impessoalidade das relações nas grandes 
metrópoles. Quando o jovem procura o primeiro emprego, objetivando sua inserção no 
mercado formal de trabalho, e não obtém sucesso torna o indivíduo em formação, mais 
vulnerável ao ingresso na criminalidade, ele passa a pensar em outras formas de conseguir 
espaço na sociedade. A segregação social e espacial se perpetua na forma de entendimento 
de ocupação e investimento que temos na nossa cidade. 

Lembro ainda a paisagem que pode ser recuperada através de políticas de preservação e 
restauro de centros urbanos em processo de desvalorização mercadológica, locais com uma 
morfologia de cidade historicamente produzido, locais que não atendem mais aos apelos de 
marketing, mas que apresentam uma malha urbana consolidada e infra estruturada. O 
processo deve ser feito de maneira integrada e sem comprometer a estrutura urbana 
existente e, em centros urbanos antigos, com valor patrimonial, a paisagem será sempre o 
foco principal.

Um bom modelo para o aumento da produtividade da malha urbana compreende a 
mudança obrigatória para um crescimento urbano compacto, com conexão de 
infraestrutura e governança adequada. Acelerar a transformação das cidades atuais para 
que se tornem compactas e conectadas requer, também, uma mudança de paradigmas, 
passando as áreas urbanas a serem questões centrais nas estratégicas para o 
desenvolvimento econômico.

Essa novas estratégias de desenvolvimento econômico devem ser buscadas pelo município 
que, em tempos de pouco financiamento, passa por problemas fiscais e de governança. 
Deve-se buscar uma cidade compacta com boa densidade, com distribuição qualitativa da 
sua infraestrutura, em contrapartida ao modelo espraiado que vivenciamos.

Com a implementação de um Plano Diretor abre-se uma nova perspectiva de se pensar uma 
obra eternamente inacabada que é a cidade. As instituições de planejamento devem se 
renovar para viabilizar o financiamento do desenvolvimento urbano, diante de um modelo 
de gestão falido. 

Quem financia a cidade? 

Como se financia essa cidade? 

São questões que devem ser refletidas e respondidas. Talvez esteja ai o grande embate a ser 
travado. Toda cidade é reflexo da maneira como se relacionam as forças econômicas, 
produtivas e sociais e de como se faz a gestão dessas correlações de forças e interesses.

A forma de reprodução do espaço urbano nas nossas cidades está relacionada com as 
condições dessa terra, onde o acesso a infraestrutura, facilidade de acesso e boa 
localização são fatores de valia e reproduzem uma hierarquia social e econômica na 
distribuição da população. Sem uma ação efetiva de gestão e planejamento os caminhos 
para uma transformação dessa lógica de ocupação são inacessíveis para essa população.
    
Como criar novos modelos de financiamento para o investimento no desenvolvimento das 
cidades. A lei 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como Estatuto das Cidades, que 
regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, e estabelece diretrizes gerais da 
política urbana, apresenta diversos instrumentos indutores do crescimento urbano e 
possibilita novos maneiras de pactuar esse crescimento. 

A aprovação do Estatuto da Cidade foi o primeiro passo para que se tenha assegurado o 
direito a cidades sustentáveis, envolvendo o direito à terra urbana, à moradia, ao 
saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao 
trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Foi um primeiro passo, uma vez 
que os instrumentos trazidos pela nova lei podem ser implementados pelos municípios em 
seus instrumentos legais.

Nosso Plano Diretor já relaciona alguns desses instrumentos urbanísticos, temos que 
revisá-los e analisar as implicações dentro das transformações ocorridas pelo crescimento 
de João Pessoa ao longo desses anos.

Hoje a sociedade está apoderada e representada em sua singularidade. Atua em defesa de 
suas peculiaridades, de seus valores locais, o que é imprescindível para o processo 
participativo, e fundamental como fator de desenvolvimento sustentável urbano. Hoje os 
atores sociais que atuam nas cidades, são representativos de todas as categorias 
morfológicas dessa cidade. 

Por meio de suas diretrizes gerais, o Estatuto da Cidade impõe um novo e complexo sistema 
de atuação na questão urbana, marcado principalmente pelo princípio da gestão 
democrática.

O nosso tempo trouxe com ele importantes e complexos desafios devido à degradação 
social e funcional em muitos assentamentos humanos. Estes desafios incluem urbanização 
e um consequente esgotamento em ambientes já existentes, uma grave escassez de 
habitação, serviços urbanos e infra estruturar social, reflexo de uma crescente exclusão de 
processos de participação na elaboração de projetos relacionados com o ambiente 

construído. 

As cidades são espaços heterogêneos, com desafios, necessidades e problemas específicos. 
É necessário a articulação entre os atores urbanos, municípios, empresas, cidadãos, 
atuando em conjunto para a construção de um modelo de administração adaptado à 
realidade de cada cidade.

Da apresentação da secretária especial de desenvolvimento urbano da presidência da 
república e da caixa econômica federal, feita para o guia para implementação do Estatuto 
das Cidades do instituto Polis de 2011 citamos:

Ressalto a importância que o planejamento representa no contexto urbano e vice versa.  É 
muito importante essa discussão e a contribuição conjunta de profissionais de diversas 
áreas que tem a cidade como foco de trabalho. O processo de desmonte das estruturas de 
gestão urbana, causadora do colapso das cidades brasileiras, originou uma crise de 
planejamento. 

O planejamento urbano deixou de fazer parte das políticas públicas em todos os níveis, e 
não tem reconhecida a sua importância e dimensão para a vitalidade espacial das nossas 
cidades. O resultado dessa pouca atenção com relação ao processo de planejamento está 
materializado na pobreza e no descuido na construção de nossas cidades e na consequente 
deterioração da qualidade de vida da nossa população. Nosso espaço urbano não propicia 
boas experiências espaciais, principalmente no uso dos espaços públicos pelas pessoas. 

Nossos locais de vivencia, nossas ruas, nossas calçadas, mal planejados e sem manutenção 
não conseguem reproduzir a necessidade de uso representada pela diversidade de nossa 
população.

Calçadas e ruas além de local de passagem são também locais de interação social. Uma 
cidade sem vida nas ruas é uma cidade insegura.

Amélia Panet, no texto “o drama da vida urbana”, elaborado para o evento do grupo Trama 
da UFPB, acontecido no IAB.PB em 2016, citando Jane Jacobs, quando da publicação do 
manifesto em defesa da vitalidade das ruas, relata que: 

Amélia segue seu relato citando o Plano Diretor do município de São Paulo:

Fazer e habitar a cidade é o nosso maior fator cultural, temos que pensar a arquitetura e a 
cidade como campos de experiência para que possamos um dia, voltar a ambicionar novas 
perspectivas de vivencia. Temos que criar condições geradoras de urbanidade, que 
garantam acolhimento. Temos que lançar o olhar buscando entender, antes de 
propormodificar. 

Esse desurbanismo que vivenciamos, por uma forma de produção de cidade que privilegia 
modos de vida em detrimento de outros, está destruindo nossas cidades. A falta de 
planejamento integrado com intervenções isoladas se mostrou incapazes de reverter o 
processo de deteriorização da malha urbana.

Hoje a realidade das cidades extrapola as administrações municipais. As regiões 
metropolitanas, sem gestão fiscal e sem representação política, são realidades que devem 
ser encaradas nesse planejamento. Temos que lançar o olhar para Implementar a autonomia 
da metrópole, hoje um fator indivisível onde várias cidades interligadas se auto sufocam 
sem política de governança.

Para quem fazemos planos? Para pessoas ou para lugares? O que representa lugares sem 
pessoas?

As cidades são feitas de pessoas As diretrizes para o desenvolvimento dos centros urbanos 
são o crescimento econômico, o mercado imobiliário, as grandes empresas e a indústrias, 
todas peças importantes, mas que acabam se sobrepondo ao que deveria estar em primeiro 
lugar: o usuário.

Nos espaços públicos, deve-se respeitar a Escala Humana. O corpo humano possui 
dimensões e capacidades físicas de locomoção que muitas vezes são esquecidas. Uma 
escala muito grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com esses espaços.

A cidade precisa contemplar a diversidade das pessoas. Uma cidade tolerante com sua 
população tenta contemplá-la ao máximo em sua diversidade. Se todos têm seu lugar, não 
há necessidade de brigar por espaço e a convivência tende a ser mais harmônica. 

Planejar para as pessoas, absorver as pessoas no processo de planejamento e de uso dos 
espaços urbanos.
 
Os avanços sociais conquistados nos últimos anos criaram base para a inclusão de boa 
parcela populacional. Vivenciamos hoje o planejamento pela gestão participativa, com a 
inserção dos movimentos sociais em conjunto com os pensadores e os gestores do espaço 
urbano. É esse conjunto social que deve ser usuário e definidor do espaço urbano. Essa 
diversidade nos dá as bases para determinar os parâmetros definidores do que deve ser 
esse espaço e quais intervenções devem ser propostas.

O objetivo é desenvolver um caminho para cidades mais democráticas, participativas e 
sustentáveis. As transformações passam pela mudança na forma de tratar e planejar áreas 
urbanas. É fundamental alterar a escala de planejamento, ultrapassando os limites 
municipais para uma dimensão regional, onde um melhor aproveitamento das 
potencialidades locais pode ser desenvolvido.

Como base para essa proposta, vemos como primordial a renovação do compromisso com 
o desenvolvimento sustentável. O planejamento construído a partir do reconhecimento das 
pré-existências e dos valores de lugar serão premissas e base para toda e qualquer proposta 
de desenvolvimento. Temos que testar essa cidade, checar protótipos para nos 
certificarmos dos caminhos possíveis de planejamento com respeito a nossa territorialidade 
e as nossas realidades sociais. Uma cidade construída para o lugar pela aplicação de 
instrumentos balizadores de desenvolvimento.

No site Sinestesia Urbana, o arquiteto Flavio Tavares, no artigo: A importância das áreas de 
preservação permanente para a estruturação de uma cidade urbano-sustentável, 
compartilha seu olhar perceptivo para a urbanidade a partir da leitura do rio Jaguaribe e do 
bairro São José. Sinestesia se define como;

s.f. 1.Sensação secundária que acompanha uma percepção. 2.Produção de duas ou mais 
sensações sob a influência de uma só impressão. 3.Associação espontânea entre sensações 
de naturezas diferentes mas que parecem estar intimamente ligadas. 

O rio e a cidade ocupada, nossos valores ambientais e nossa necessidade social, lados de 
uma mesma moeda que tem que ser negociada. Uma cidade real espremida pela cidade 
oficial. Nosso mais emblemático cartão postal.

Uma gestão a partir de um pacto social com um planejamento de território, onde temos que 
atacar as causas sem esquecer as doenças. Acreditar no processo participativo pela 
educação do olhar, do ouvir, para poder propor e também saber reivindicar. Temos que 
aprender a desenvolver a sensação de pertencimento.

Promover a integração dos planos existentes para criar uma gama de intervenções que 
caracterizem esse planejamento global e para termos uma visão integrada de 

desenvolvimento sobre todos os problemas urbanos, que podem ser semelhantes mas as 
soluções dependem das condicionantes do local, das condicionantes sociais, econômicas e 
ambientais.

Nosso papel nesse processo de construção de cidade e possibilitar os caminhos para esse 
projeto pactuado politicamente, a partir de um diagnóstico que caracterize os problemas e 
indique as potencialidades. Temos que propor políticas urbanas ambientais continuadas 
para nossa cidade, identificar as centralidades e a infraestrutura para incentivar ou 
desestimular a ocupação.

A se essa cidade fosse minha, volto a me questionar, não teria donos, seria a construção 
coletiva de desejos e vontades, de procura e encontro. Seria o lugar de se perder para se 
encontrar na possibilidade que aqui tudo cabe.

 


