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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente no Brasil a democratização das relações entre Estado e sociedade é uma 
realidade concreta ao nível formal, porém recente, necessitando de investimentos a fim 
de lograr diálogos entre os diversos sujeitos sociais que disputam interesses no âmbito 
das políticas de Estado, o que por si só merece a atenção do Serviço Social pelo desafio 
da temática.  

Essa discussão, sem dúvida, está contida nas pautas de reflexão e intervenção do 
Serviço Social, sendo inscrita, inclusive, como um dos princípios do código de ética da 
profissão, ao destacar a “Defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida”.   

Além de a participação ser destacada como uma das requisições do Serviço Social, nos 
últimos 20 anos, esse debate vem acumulando conquistas, através, principalmente, da 
dinâmica de mobilização dos movimentos sociais organizados, especialmente no âmbito 
urbano - em busca do direito à cidade e qualidade de vida para seus habitantes, muitas 
delas legitimadas em lei. Destacando-se toda uma legislação que possibilita a ampliação 
da capacidade da sociedade participar e controlar das ações do Estado no âmbito das 
políticas públicas. 

Notadamente que, o fato da participação estar legitimada em lei, não necessariamente e 
imediatamente materializa mudanças e transformações abruptas no comportamento dos 
sujeitos coletivos e individuais, tudo isso depende da construção de uma nova cultura de 
participação política e, obviamente de uma mudança de mentalidade sobre os direitos de 
cidadania e, sobretudo, da correlação de forças existente em cada espaço social. É 
justamente no contexto desse desafio que se efetiva, ao Serviço Social, espaços de 
interação com a população das cidades que lutam pela garantia de seus direitos - e, a 
forma universal de garantir direitos é através da mobilização, pressão, diálogo e 
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proposições junto aos gestores públicos. Nas cidades brasileiras esse debate e desafio 
vêm se constituindo bem antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Mais 
especificamente através do ideário da Reforma Urbana5 pela via dos princípios do: 
direito à cidade, gestão democrática da cidade e função social da propriedade.   

Para se refletir sobre um dos eixos da Reforma Urbana, a partir de uma experiência 
concreta é necessário, em primeira instância, investigar e compreender que ela se faz a 
partir da convergência de instrumentos e sujeitos, por dentro de processos concretos. 
Isto é, o processo de democratização das relações entre Estado e sociedade requer 
instrumentos específicos para sua materialização, como o planejamento das ações, bem 
como instrumentos de controle de tais ações, esta última com a finalidade de apreender 
avanços e retrocessos - de acordo com os moldes propostos pela democracia 
participativa - que é uma das proposições da Constituição Federal do Brasil de 1998. 

Apesar dos avanços em termos de legislação e de algumas experiências bem sucedidas, 
a garantia efetiva do direito de participar do planejamento e gestão das ações estatais 
vem sendo questionada em varias cidades brasileiras e por grupos que não se sentem 
incluídos nesse sistema de direitos constitucionais. Assim, é dentro desse contexto que 
este artigo apresenta uma reflexão sobre a experiência do Planejamento Territorial 
Participativo (PTP) na Região Metropolitana de Belém (RMB), construída a partir dos 
resultados obtidos com a execução do projeto de pesquisa intitulado “Planejamento 
Territorial Participativo (PTP): desafios e possibilidades para a gestão democrática no 
estado do Pará”6  e resultados de pesquisas realizadas com os sujeitos do processo. 

Os objetivos da pesquisa se constituíram com a finalidade de analisar, a partir da 
metodologia utilizada pelo governo do estado do Pará, as contribuições para a 
construção de uma gestão democrática e participativa, bem como mapear as 
dificuldades encontradas no decorrer do processo de implantação do planejamento do 
Estado; assim como analisar as contribuições e os desafios da região de integração para 
a metodologia utilizada no PTP a partir da experiência da região metropolitana; e 
investigar a atuação dos conselheiros do município de Belém, no PTP, enquanto agentes 
do controle social. 

 O caminho metodológico adotado pautou-se em uma abordagem dialética, de forma a 
identificar as contradições da realidade como forças propulsoras do desenvolvimento e 
arenas de negociação e conflito geradoras de um processo de transformação. Por se 
tratar de uma pesquisa inicial, optou-se por realizar uma pesquisa exploratória por meio 
de uma abordagem qualitativa. O delineamento da pesquisa constituiu-se das pesquisas: 
bibliográfica, documental e de campo.  A primeira foi realizada em literaturas 
internacionais, nacionais e regionais através de livros, artigos, relatórios, monografias, 
dissertações e teses; a pesquisa documental ocorreu a partir de fontes como: leis, planos, 
projetos, reportagens de jornais, revistas, panfletos, fotografias e relatórios técnicos para 

                                                
5 Cf. “Plano Diretor, instrumento de reforma urbana”. Grazia de Grazia (Org.). Rio de janeiro, FASE, 
1990.  
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resgatar informações acerca do planejamento e execução do PTP. A pesquisa de campo 
por sua vez foi desenvolvida na Região de Integração Metropolitana, com o intuito de 
alcançar os sujeitos envolvidos no processo, para traduzir, explicar e interpretar a 
metodologia introduzida pelo Governo do Estado como estratégia de democratização da 
gestão pública. A coleta dos dados foi efetivada por meio das técnicas: observação, 
questionário e entrevista, com amostra de corte intencional, tendo como atores 
investigados os conselheiros desta região, para posterior análise de conteúdo. O 
processo dessa pesquisa deu-se primeiramente, com a explanação de literaturas que 
promovem a discussão de assuntos que envolvem esta temática. Para tanto, foram 
realizados debates acerca da combinação das vertentes: democracia representativa e 
democracia participativa, sobre a qual BOBBIO (2000) pondera que uma não está 
dissociada da outra, mas que busca-se a integração entre esses dois modelos de 
democracia, tendo em vista que o modelo ainda predominante é o representativo, e 
quanto ao modelo participativo o que existe são formas de desenvolvimento deste por 
dentro do sistema representativo. 

Este artigo discorre resumidamente sobre parte da reflexão contida no relatório de 
pesquisa sobre o PTP, dando ênfase - teoricamente - aos conceitos de planejamento, 
controle social e territorialidade, como elementos e ferramentas que atualmente estão 
implícitos no contexto da elaboração e execução das políticas públicas. Em seguida 
apresenta a dinâmica implementada pela metodologia do PTP e as reflexões 
concernentes a percepção dos conselheiros do PTP sobre o processo de participação no 
planejamento e gestão do PTP, a partir de elementos empíricos obtidos com a 
investigação na Região Metropolitana de Belém (RMB), assim buscamos demonstrar a 
importância da temática da pesquisa para o avanço da democratização nos processos 
decisórios. 

 

2. O CONCEITO DE PLANEJAMENTO  

A atual conjuntura aponta à necessidade dos governos, da sociedade civil e dos setores 
produtivos buscarem a construção de espaços, nos quais a concepção, implementação e 
avaliação de políticas públicas locais sejam compartilhadas pelos mais variados setores 
da sociedade. Por isso, o planejamento enquanto um instrumento de desenvolvimento 
faz-se necessário nesse processo a fim de viabilizar as transformações necessárias que 
conduzam a melhoria da qualidade de vida da população. 

Conceitualmente, o planejamento, de acordo com Barbosa (1980), é um processo de 
racionalidade, desta maneira qualquer homem é capaz de planejar, sendo essa uma 
atitude inerente a natureza humana, pois por meio dela poderão ser tomadas decisões em 
relação ao futuro, ou seja, é um processo que se realiza continuamente ao longo do 
tempo. Planejar significa pensar antes de agir, pensar sistematicamente, com método; 
explicar cada uma das possibilidades e analisar suas respectivas vantagens e 
desvantagens; propor-se objetivos (MATUS, 1996: 12). 
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É por meio do planejamento que qualquer objetivo e atividade podem ser alcançados de 
forma eficiente. Portanto, para que se tenha a manutenção e o crescimento do bem estar 
da sociedade, esse planejamento atravessa alguns estágios conforme destacado por 
Barbosa (1980). O primeiro é o estágio em que o homem configura-se em uma fase de 
solidariedade mecânica e da moral de horda. A principal característica desse momento é 
o fato do indivíduo não ter despertado para sua própria consciência, ou seja, como ser 
individual. Outro estágio é o que configura o homem em fase de concorrência 
individual, isto é, “[...], o homem que pode ver o mundo, agora, com seus próprios 
olhos, capaz de assumir responsabilidade” (p. 21). 

Por fim, o estágio que configura o homem numa fase de solidariedade de grupo 
superindividual, por meio da qual o homem passa a compreender a importância de 
trabalhar em conjunto, abrindo mão de benefícios individuais em prol de interesses 
coletivos. 

Desta maneira, conforme Baptista (2003: 13) o planejamento perpassando todos esses 
estágios e apresentando-se como processo permanente (contínuo), “[...] supõe ação [...] 
sobre um conjunto dinâmico de situação em um determinado momento histórico [...], 
supõe uma seqüência de atos definidos e baseados em conhecimentos teóricos, 
científicos e técnicos”. 

Isso quer dizer que, o planejamento ao mesmo tempo, diz respeito a um processo de 
seletividade das atividades a serem realizadas a fim de atender determinadas questões, 
assim como, refere-se a um processo decisório em relação aos encaminhamentos das 
ações a serem executadas no futuro. 

Ainda segundo Baptista (2003: 17) o planejamento apresenta uma dimensão política 
característica de um processo contínuo com perspectiva estratégica que envolve “[...] 
tomada de decisões, inscritas nas relações de poder, o que caracteriza ou envolve uma 
função política [...]”. Essa dimensão política possibilita a visualização de propostas, 
viabilidades e dificuldades do processo de planejamento, com o objetivo de atingir os 
ganhos desse processo. 

Entretanto, como todo processo que visa atingir benefícios em prol de determinados 
segmentos, o planejamento também enfrenta uma série de dificuldades para alcançar 
seus objetivos. Essas dificuldades podem estar inerentes a fatores tais como: equivocado 
entendimento do processo de planejamento (onde os planos, programas e projetos são 
utilizados como propaganda política); a concepção de que o plano é apenas reunião de 
previsões (quando na realidade as previsões são instrumentos - meios - para o alcance 
dos objetivos); a conjuntura internacional (mudanças na economia mundial provocam 
oscilações nas economias de todos os países); falta de preparação dos agentes que 
trabalham no processo de planejamento (ou seja, na elaboração e avaliação dos planos, 
programas e projetos de forma que se tenha um retorno do que está sendo 
desenvolvido); instabilidade política ou na política do governo (provocadas pela falta de 
apoio do Poder Legislativo, má aplicação dos investimentos, má formulação de planos, 
etc.); e por fim a exclusão da população do processo de planejamento (quando a 
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população não tem a oportunidade de participar do processo de planejamento, tendo 
como principal consequência a eleição de falsas prioridades.            

Como pode ser visto, o processo de planejamento perpassa por um conjunto de desafios 
para o alcance de seus objetivos, pois de acordo com Souza (2004), planejar sempre 
remete ao futuro, desta maneira obstáculos sempre se farão presentes em meio a este 
processo, pois a vida social é inconstante, fazendo com que esteja em continuo estado 
de mudanças. Por isso: 

[...] planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno 
ou, para dizê-lo de modo menos comprometido com o 
pensamento convencional, tentar simular os desdobramentos de 
um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra 
prováveis problemas ou, inversamente, com o fito de melhor 
tirar partido de prováveis benefícios [...] (SOUZA, 2004: 46). 

Neste sentido, quando se fala da importância da participação da população no 
planejamento remete-se, consequentemente, ao processo de gestão. Tendo em vista que, 
planejamento e gestão são termos distintos, mas que estão interligados, pois o 
planejamento é a preparação para a gestão futura, portanto são complementares, de tal 
sorte que o planejamento busca “[...] evitar ou minimizar problemas e ampliar margens 
de manobra; e a gestão é a efetivação, ao menos em parte [...] das condições que o 
planejamento feito no passado ajudou a construir [...]” (SOUZA, 2004: 46). 

Nas palavras de Carlos Matus “[...] [s]e planejar é sinônimo de conduzir 
conscientemente, não existirá então alternativa ao planejamento. Ou planejamos ou 
somos escravos das circunstâncias. Negar o planejamento é negar a possibilidade de 
escolher o futuro, [...]” (apud, SOUZA, 2004: 47). E, para que a sociedade tenha 
atendidas suas necessidades, esta precisa fazer parte desse processo de tomadas de 
decisão, através do chamado planejamento participativo.        

          

2.1 O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO       

O planejamento como já falado anteriormente, é imprescindível enquanto ferramenta de 
intervenção e desenvolvimento da realidade social. E, segundo Gandin (2001), o 
planejamento participativo:  

[...] é, de fato, uma tendência (uma escola) dentro do campo de 
propostas de ferramentas para intervir na realidade. Ele se alinha 
ao lado de outras correntes [...] como tal ele tem uma filosofia 
própria e desenvolveu conceitos, modelos, técnicas e 
instrumentos também específicos (GANDIN, 2001: 82).         
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Sendo que seu principal instrumento para a efetivação dos objetivos é a participação da 
população para a construção da sociedade, decidindo de forma coesa para que todos 
possam usufruir dos bens produzidos pela ação humana. Nesse contexto, portanto, não 
participar do processo de planejamento é: 

[...] uma forma de alienação, pois não basta que o homem seja 
produtor ou usuário dos bens e serviços que o Estado coloca á 
sua disposição. É necessário que ele participe da produção e do 
usufruto dos bens da sociedade, bem ainda da gestão 
(BARBOSA, 1980: 27). 

Barbosa (1980) assevera ainda que, o processo participativo, assim como o 
planejamento está inerente a natureza humana, por isso é de suma importância no 
processo decisório a interação entre ambos, devendo evoluir no exercício contínuo e 
permanente da práxis participativa humana.  

A sociedade civil passa então a fazer parte desse processo, com a tendência de tomar 
consciência de que suas ações específicas não chegarão a produzir mudanças positivas 
se não atuarem em conjunto, isto é, precisam compreender que é necessário ultrapassar 
seus objetivos individuais e permitir que suas experiências particulares sejam 
sistematizadas, articuladas e reaplicadas de acordo com as decisões coletivas de um 
planejamento mais amplo. Assim, a participação conjunta, num assumir de 
responsabilidade diante das ações decididas em grupo é como “uma redescoberta da 
natureza, não como região em que se deve integrar, mas como campo de ação e como 
tarefa” (BARBOSA, 1980: 28). 

A população, portanto, constitui-se como a medula da participação coletiva, pois a 
prática participativa da população no planejamento reflete-se na garantia de decisões 
voltadas às necessidades de todos, buscando meios capazes de trazer soluções aos 
problemas detectados em uma determinada situação. É através do poder decisório que 
há participação social, onde o povo reflete, decide, age e revê a ação, e onde o 
planejamento apresenta-se como um instrumento máximo da participação. Barbosa 
(1980: 29) ressalta que “[...] é na ação planejada - participativa que reside um dos 
aspectos da satisfação humana, pela construção e concretude do real, fruto da reflexão e 
da conseqüente redimensão objetiva do futuro”. 

Ainda no que se refere a importância da sociedade civil no processo de planejamento, 
esta deve mostrar-se articulada aos atores sociais nas ações voltadas a promoção do 
desenvolvimento, seja ela em escala nacional, regional ou local. Assim,  pode ser 
apresentado linhas de argumentação que destacam tal importância, são elas: a 
necessidade de consulta aos segmentos da comunidade que são afetados diretamente, no 
que diz respeito a concepção, elaboração, implementação e avaliação de programas e 
projetos relacionados ao desenvolvimento para assegurar eficiência e sustentabilidade; a 
importância da vitalidade de um sociedade civil atuar na vida pública, a fim de atingir 
uma boa governabilidade e, consequentemente, o desenvolvimento participativo por 
meio da qualificação da participação dos indivíduos.  
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Este argumento enfatiza a importância da participação da sociedade civil no processo de 
planejamento para assegurar a transferência das ações desenvolvidas; a vinculação da 
participação ao capital social, o qual apresenta um conjunto de fatores culturais que 
facilitem a colaboração dos atores sociais para empreender ações coletivas; 
estabelecimento de conexões entre mecanismos participativos na formulação e 
implementação de políticas públicas e o fortalecimento da competitividade de um país 
e; o desempenho através da participação no processo de formação e consolidação de 
identidades que facilitem a construção de articulações básicas entre atores sociais, as 
quais são fundamentais ao desenvolvimento econômico ou social. 

Entretanto, Barbosa (1980: 11) diz que:  

[...] a falta de participação da comunidade é apontada, na 
literatura produzida pelas principais instituições internacionais 
da área de fomento do desenvolvimento, como uma das 
principais causas do fracasso político de programas e projetos de 
diferentes tipos.  

O que demonstra a pouca interação entre os segmentos da sociedade civil fazendo com 
que muitas ações públicas tornem-se incapazes de atingir de forma integral, os objetivos 
propostos. 

Em contraposição a esse fato, vale ressaltar que, essa ausência de interação ou pouca 
participação da população também é decorrente da falta de preocupação das instituições 
em informar, capacitar e integrar a sociedade a ser atendida pelos programas e projetos 
que são desenvolvidos para atendê-la, assim como da necessidade da mesma em 
participar, de forma direta, da gestão de seu país, Estado ou município, no processo de 
planejamento. Tendo em vista que por meio dessa participação, a sociedade civil de 
forma organizada poderá exercer o controle sobre as ações do Estado, de forma a 
atender as necessidades da população.  

 

3. O CONTROLE SOCIAL 

Como citado acima, a Constituição de 1988 assegurou em lei a participação de atores 
sociais no processo de deliberação e implementação de políticas públicas. Sendo que 
essa participação, além de necessária para a elaboração dessas políticas, é também 
necessária para a efetivação das mesmas, na medida em que os representantes da 
população, nos espaços onde são discutidas e elaboradas essas propostas, tenham a 
possibilidade de fiscalizar as ações que ajudaram a elaborar, mas que o Estado - Poder 
Executivo - tem o papel de efetivar enquanto planejamento. 
Essa fiscalização ou acompanhamento, também denominado controle social, como 
expõe Campos (2006) é o conjunto de (monitoramento, fiscalização e avaliação) das 
ações desenvolvidas nos canais de participação como os Conselhos, bem como interfere 
na “[...] influência que a sociedade civil exerce na formação da agenda governamental 
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[...]” (CAMPOS, 2006: 110), de forma que as ações governamentais tornem-se 
transparentes, fortalecendo assim a expansão e o aprofundamento da democracia e, 
consequentemente, democratizando o acesso a bens e serviços à população, para que 
esta possa se reproduzir socialmente, e incluir, cada vez mais, diversos atores sociais 
coletivos e organizados no campo de negociações que conformam a agenda pública.  

Carvalho (1995: 8), utiliza o conceito de controle social de forma articulada aos 
princípios da democratização, observando que “controle social é expressão de uso 
recente e corresponde a uma moderna compreensão de relação Estado x sociedade, onde 
à esta cabe estabelecer práticas de vigilância e controle sobre aquele”.  Tal noção tem 
motivado os Conselhos para que, com a presença de segmentos sociais tradicionalmente 
excluídos, possam controlar o Estado, “assegurando políticas [...] pautadas pelas 
necessidades do conjunto social, e não somente pelos desígnios de seus setores mais 
privilegiados” (CARVALHO, 1995: 28).  

Bravo (2005: 45 apud CORREIA, 2007: 120) parte do princípio legal inscrito na 
Constituição Federal associando a discussão e o sentido do controle social ao da prática 
da participação popular na elaboração, implementação e fiscalização das políticas 
sociais, bem como da inserção de novos sujeitos políticos através dos Conselhos, como 
uma forma de inovação na relação Estado-sociedade na construção de uma esfera 
pública democrática. Ela inscreve o controle social no processo de democratização do 
Estado via participação popular na gestão das políticas públicas, e considera os 
conselhos como espaços de tensão entre interesses contraditórios, como se observa nos 
conselhos de saúde, assistência social, dentre outros. 

Alves (2004: 93) trabalha o controle social ou controle popular, como a participação da 
sociedade civil na gestão e execução das políticas públicas, assim como Droppa (2004 
apud ALVES, 2004), define controle social como sendo “uma forma de se estabelecer 
uma parceria eficaz e gerar a partir dela um compromisso entre poder público e 
população capaz de garantir a construção de saídas para o desenvolvimento econômico 
e social do país”  

Alves (2004) mostra que o objetivo do controle social é tornar claro, transparentes as 
ações governamentais para a sociedade, envolvendo capacidade de avaliar e 
acompanhar políticas públicas, e assim, verificar se estão sendo atendidos os preceitos 
constitucionais da impessoalidade, moralidade, legalidade, eficiência e publicidade, bem 
como verificar se a finalidade social está sendo atendida. Sendo que, aqueles grupos 
com maior capacidade de organização e de vocalização de suas necessidades individuais 
e coletivas, apresentam maiores condições de atingir e conquistar mais facilmente seus 
objetivos, contribuindo, por vezes, para o fortalecimento da ideia de controle social. 

A noção de controle social, como se pode perceber, tem sido usada amplamente pelos 
analistas da participação social, principalmente como sinônimo de participação na 
elaboração e fiscalização das políticas públicas, ou seja, desde o momento do 
planejamento até a execução das políticas.  
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O Planejamento Participativo instituído no estado do Pará no período 2007 a 2010 traz 
exatamente a proposta da regionalização/territorialização do planejamento participativo 
com controle popular, com fins de desenvolvimento de todo território estadual. 

 

4. A TERRITORIALIDADE COMO FERRAMENTA: BREVES 
REFLEXÕES 

Um dos principais elementos de inovação do governo do Estado do Pará no período de 
2007 a 2010 está justamente na formatação de sua proposta de gestão democrática, uma 
vez que incorporou a territorialidade como ferramenta de apoio ao planejamento e a 
gestão de suas ações, diferenciando-se das gestões anteriores. Contudo, para efeito de 
análise, é necessário indagar como foi aproveitado e utilizado o conceito de território 
como ferramenta de apoio a elaboração das políticas públicas, bem como refletir 
primeiramente sobre o significado de território, para assim compreendermos a 
importância da territorialização para as políticas de intervenção governamental e qual a 
dimensão que ela teve para o Planejamento Territorial Participativo no Estado do Pará.  

Para chegar ao conceito de territorialização torna-se essencial o entendimento sobre a 
noção de território, que para Milton Santos (2009: 22) só assume a conotação de 
conceito quando utilizado a partir de “seu uso”, isto é, quando utilizado em conjunto 
“com aqueles atores que dele se utilizam”. Santos, ao se manifestar sobre a questão do 
território e globalização7 no contexto atual nos indica que, 

[...] há um uso privilegiado do território em função das forças 
hegemônicas. Estas, por meio de suas ordens, comandam 
verticalmente o território e a vida social, relegando o Estado a 
uma posição de coadjuvante ou testemunha, sempre que se retira 
como no caso brasileiro, do processo de ordenação do uso do 
território. Então, sob o jogo de interesses individualistas e 
conflitantes das empresas, o território acaba sendo fragmentado. 

Realizando uma discussão sobre território, direcionando-a para a relação deste com as 
políticas sociais Koga (2003), afirma que o território não deve aparecer somente como 
uma área de reafirmação de políticas antigas, mas também como um lugar de elaboração 
de uma nova prática de gestão social e na formação de sujeitos de direitos. Sujeito este 
que se sinta um cidadão e participe da elaboração dessa nova prática, construindo assim 
uma democracia descentralizada e participativa.  

A noção de território para fins de implementação das políticas deve ir além da 
“definição de distâncias”. Para Koga tem a ver com a relação de continuidade “física 
entre pessoas numa mesma distância; num mesmo conjunto de pontos contínuos, 
vivendo com a intensidade de suas inter-relações. Não são apenas as relações 
                                                
7 Cf. Território e Sociedade: entrevista com Milton Santos da Editora Fundação Perseu Abramo, com 
primeira edição em 2000. 
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econômicas que devem ser apreendidas numa análise da situação de vizinhança, mas a 
totalidade das relações. (KOGA, 2003: 57) 

Utilizando a tese de Milton Santos como referencia Dirce Koga (2003: 33), reafirma ser 
o território o lugar aonde os indivíduos constroem suas histórias, onde as ações 
acontecem e as relações se constituem e “[...] representa o chão do exercício da 
cidadania, pois cidadania significa vida ativa no território, onde se concretizam as 
relações sociais, as relações de vizinhança e solidariedade, as relações de poder [...]”. 
Assim, temos que o território é o espaço socialmente construído, com elementos 
simbólicos e materiais. Este elemento simbólico se trata do sentimento de 
pertencimento de uma pessoa a determinada localidade, a sua cultura construída. 

Partindo desta discussão é que compreendemos o significado de territorialidade como 
uma relação construída no território pela população sujeito que age e interage, ou seja, o 
conjunto de ação dos atores sociais na construção de sua identidade e suas relações. 
Traduzindo nas palavras de Santos (2005:19) é o “[...] pertencer àquilo que nos 
pertence esse sentimento de exclusividade e limite ultrapassa a raça humana e prescinde 
da existência de Estado [...]” (Grifo do autor). Discussão esta também asseverada por 
Haesbaert (2005: 6776)8 este afirma que a “[...] territorialidade, além de incorporar uma 
dimensão estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais 
[...]”; nos sugerindo a dinamicidade no território. 

Visto ser o território construído nas relações sociais de um dado lugar, percebe-se então 
que é substancialmente em território de menor dimensão, que são possíveis políticas 
mais eficazes. E não se remetendo somente a questão das distâncias/dimensões de terra, 
visto existir também um sentido simbólico e cultural construído pela população local, 
ou seja, no território do município, do lugar tomando este como melhor forma de 
deslocamento de centros decisórios, com participação direta da sociedade como atores 
diretos de sua realidade. 

É importante destacar que atualmente a noção de território e territorialidade também se 
aplica ao contexto de elaboração das políticas de caráter assistenciais. Seu uso vem 
sendo assimilado para além do simples emprego como espaço geográfico, ou seja, 
ultrapassando a mera delimitação territorial, pressupondo a devida compreensão da 
construção histórica da população, enraizada e materializada no território.  

Para exemplificar os avanços nesse campo podemos destacar as novas diretrizes da 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS “[...] visto estabelecerem novas injunções à política pública de 
assistência social instituída pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal 8.742 
de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social”. (MACIEL, 2010: 74).   

Maciel (2010: 74) destaca ainda que a Norma Operacional do SUAS de 2005 
incorporou novas ideias, dentre elas a de “[...] território e territorialização como 
                                                
8Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina - 20 a 26 de março de 2005 - Universidade de São 
Paulo. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 417 

ferramenta teórica e técnica para garantir a realização de serviços socioassistencias mais 
próximos da população e de suas necessidades”. Esses princípios têm como finalidade, 
a partir da Norma Operacional Básica (2005) a função de identificar os “múltiplos 
fatores sociais e econômicos” a fim de municiar profissionais da área social no trabalho 
com as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal.  

Temos assim que a utilização da noção de território e territorialidade está se espraiando 
para além do uso no espaço geográfico, isto é, seu uso está sendo incorporada na 
elaboração de políticas públicas como ferramenta “teórica e técnica”, bem como no 
planejamento descentralizado. Este último exemplificado no PTP do Estado do Pará.  

 

4.1 A TERRITORIALIDADE NO PLANEJAMENTO TERRITORIAL 
PARTICIPATIVO  

A divisão do estado do Pará por regiões foi estabelecida a partir do Decreto nº 1. 066 de 
19 de junho de 2008, sancionado pela então governadora Ana Júlia Carepa do Partido 
dos Trabalhadores (PT). Os critérios definidores, segundo o governo foram: 
concentração populacional, acessibilidade, complementaridade, a interdependência 
econômica, dentre outros. Esses critérios foram usados para descobrir e acompanhar as 
necessidades/prioridades da sociedade local conforme um dos objetivos do PTP.  

Depois de estabelecidos os critérios o Estado do Pará foi dividido em 12 Regiões de 
Integração (Metropolitana, Xingu, Marajó, Tocantins, Baixo Amazonas, Guamá, Rio 
Caetés, Rio Capim, Araguaia, Carajás, Lago de Tucuruí e Tapajós). Tal divisão foi uma 
tentativa de desconcentrar e descentralizar o território do Estado para que se pudesse 
alcançar sua população, este com dimensões territoriais amplas, naquele período com 
143 municípios9. Entendendo por desconcentração a redistribuição de unidades nos 
territórios sem a partilha de poder, diferentemente da descentralização, na qual a 
partilha de poder é o ponto principal. (JOVCHELOVITCH, 1998). 

Os objetivos dessa divisão estão no artigo primeiro do decreto nº 1.066/08, que afirma: 

Art. 1° A regionalização do Estado do Pará tem como objetivo 
definir regiões que possam representar espaços com 
semelhanças de ocupação, de nível social e de dinamismo 
econômico e cujos municípios mantenham integração entre si, 
quer física quer economicamente, com a finalidade de definir 
espaços que possam se integrar de forma a serem partícipes do 
processo de diminuição das desigualdades regionais. 

                                                
9Atualmente o Estado do Pará possui 144 municípios, o último, Mojuí dos Campos desmembrado do 
município de Santarém por meio da Lei Estadual 6.268 em 1999, passando a vigorar a partir de janeiro de 
2010.    
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A definição sobre os espaços regionalizados do Estado do Pará foi uma das primeiras 
atividades e, de acordo com a pesquisa, os conselheiros não participaram dessa divisão 
territorial, significando que esta parte do processo foi fundamentada somente em 
reflexões e decisões técnicas. No mapa abaixo podemos identificar as 12 Regiões de 
Integração definidas para compor a metodologia do PTP. 

 

  

Figura 1: Mapa do estado do Pará, com a divisão das 12 Regiões de Integração. 
Fonte: Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças (SEPOF). 

É importante destacar que na época demonstrou-se, por parte da gestão governamental, 
a intenção do governo em partilhar as prioridades em uma arena de interlocução. Nesse 
sentido, o governo do Estado garantiu que o planejamento seria uma “uma constante 
nos quatro anos do governo [...] e terá duas dimensões: a primeira é a elaboração e 
implementação de uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo, para que, em 
seguida, pudesse ser feito um planejamento e metodologia que garantissem a execução 
das ações”10. 

De fato o PTP representou teoricamente um espaço público não governamental, pois se 
colocou como uma arena pública, abrindo espaços para todos os cidadãos interessados 
em participar, configurando-se também como um local de discussão e debates acerca de 
projetos para os municípios do Estado do Pará. A proposta era avançar para uma nova 
forma de gestão territorial e participativa, bem como descentralizada buscando 

[...] consolidar um estado pautado na democracia, na 
participação popular, na gestão descentralizada, no 
empoderamento dos sujeitos e na preocupação com o 
desenvolvimento socioeconômico e cultural, oportunizando a 
descentralização da gestão pública e integrando os atores 
sociais, nas decisões governamentais, das 12 regiões de 

                                                
10 Cf. Agência Pará Notícias de 12/04/2007. 
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integração regional que compõem o estado do Pará (CADERNO 
PARA REFLEXÕES, SEPLAN, 2007: 30). 

De acordo com (1997: 34) “[...] a democracia participativa promove a subida da 
população a níveis cada vez mais elevados de participação decisória, acabando com a 
divisão de funções entre os que planejam e decidem lá em cima e os que executam e 
sofrem as consequências das decisões cá embaixo [...]”. Contudo, a participação não 
pode ser restrita a mera presença dos sujeitos nos espaços da esfera pública, pelo 
contrário, a participação permite avanços e, consequentemente, um salto qualitativo e se 
define pela forma e conteúdo dessa participação, mais exatamente pela via da 
participação democrática, compreendendo a mesma materializada nos espaços 
constitucionais. O que pressupõe espaços conflituosos onde se correlacionam interesses 
convergentes e divergentes. 

Assim, temos no Planejamento Territorial Participativo (PTP) uma proposta de 
democratização da gestão articulada ao processo de territorialização, objetivando a 
ampliação da participação em todo o território do Estado do Pará. A materialização 
dessa proposição, além de orientar as ações governamentais, ganhou um significado 
especial de participação popular, em vista de o governo se propor a partir dele criar uma 
“nova cultura gerencial com eficiência e justiça social”, garantir a “ampliação da 
legitimidade do Estado”, aprimorar a “Governabilidade” e criar uma “Política de 
Integração Regional”11.  

De acordo com a metodologia proposta pelo governo, em uma primeira etapa, foram 
realizadas Plenárias Públicas Regionais nas 12 regiões de integração do Estado do Pará 
com a participação de 41.468 pessoas. As regiões foram compostas por diferentes 
números de municípios e, de acordo com GUEDES (2007) o fator que se considerou 
para dividi-las foi a proximidade dos territórios.  

Para que as plenárias regionais pudessem acontecer foram estabelecidos três macro-
objetivos, definidos previamente pelo governo do Estado, são eles: 1- Qualidade de vida 
para todos e todas; 2 - Inovação para o desenvolvimento; 3 - Gestão participativa, 
descentralizada e de respeito e valorização dos servidores públicos. As plenárias 
realizadas nas doze regiões de integração tinham a finalidade de: a) apresentar o PTP ao 
público; b) realizar um levantamento inicial das demandas por região a partir dos 
macro-objetivos definidos pelo governo do Estado para compor o perfil de cada 
território e; c) realizar uma discussão inicial das demandas vinculadas a cada 
macroobjetivo12.  

                                                
11Dados extraídos do Relatório do Projeto de Pesquisa (2009/2011): Planejamento Territorial 
Participativo: desafios e possibilidades para a gestão democrática do estado do Pará, baseados na pesquisa 
documental e de campo na Secretaria de Planejamento Orçamento e Finanças (SEPOF). 
12Dados extraídos do Relatório do Projeto de Pesquisa (2009/2011): Planejamento Territorial 
Participativo: desafios e possibilidades para a gestão democrática do estado do Pará, baseados na 
apresentação realizada para a Assembléia Legislativa do Pará - ALEPA no dia 13 de agosto de 2007 no 
Palácio da Cabanagem. 
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Na segunda etapa realizaram-se as Assembléias Públicas Municipais (APMs), nos 143 
municípios do Estado de acordo com a metodologia do PTP que teve a participação de 
40.710 pessoas credenciadas. Nessas assembléias os representantes do governo do 
Estado apresentaram sua visão sobre o desenvolvimento do PTP e como ele poderia 
contribuir para a elaboração do Plano Plurianual 2008-2011 (PPA)13. Posteriormente, os 
governos municipais realizavam uma exposição sobre o Plano Diretor do Município, “o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana” do município 
(Estatuto da Cidade, artigo 4014), caso fosse um município com menos de vinte mil 
habitantes, momento em que o representante local apresentava suas expectativas quanto 
a questão do desenvolvimento e crescimento do município. Em seguida os participantes 
das assembléias se reuniam em grupos para levantar as necessidades do município e da 
região. Segundo informações do governo, após intensos debates, cada participante 
recebia uma cédula de votação com espaço para indicação de três necessidades, dentre a 
ordem de prioridade já estabelecida nas plenárias regionais.  

Assim, as Assembléias Públicas Municipais (APMs) tiveram como objetivo definir as 
três prioridades que os municípios encaminhariam posteriormente aos Conselhos 
Regionais do PTP, para compor o planejamento do Estado, assim como eleger os (as) 
conselheiros (as) que iriam representar a sociedade civil dos municípios através desses 
Conselhos. Os critérios baseavam-se em 1/20, ou seja, cada 20 participantes - um 
conselheiro, além é claro, dos conselheiros natos, um do executivo e outro do 
legislativo, observando, de acordo com Guedes (2007) que nas regionais de maior 
densidade demográfica como na Metropolitana, Guamá e Caeté foi na razão de 1/10 
participantes das assembléias ou fração acima de 50%, destacando que a escolha era 
feita “por seguimento” respeitando a proporcionalidade de 30% oriundos de 
movimentos sociais e populares15; 20% de trabalhadores16; 20% de empresários17 10% 
de entidades profissionais; 10% acadêmicas e de pesquisa; 10% de organizações não-
governamentais e 10% de pessoas físicas que não integram organizações da sociedade 
civil. Nessa fase foram demandas 429 - entre obras e serviços e eleitos 3623 
conselheiros regionais. Dos resultados, de acordo com o governo do Estado retiraram-
se, “subsídios para os programas do PPA 2008-2011: construídos a partir da análise 
técnica e de objetivos discutidos nas plenárias regionais”18. 

                                                
13Com vigência de 2008-2011 o PPA contou com a participação dos mais variados seguimentos da 
sociedade paraense. O PPA é uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece estratégias, 
objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras dela decorrente, 
se constitui também como um plano de médio prazo que contém ações governamentais para um período 
de 4 anos, e consolida programas que representam um conjunto articulado das ações balizadas nos 
compromissos assumidos pelo governo.     
14Lei nº 10.257 de 10 de Julho de 2001. 
15Citado por Guedes (2007) tal segmento definido pelas “associações comunitárias ou de moradores; 
movimentos por moradia, movimentos de luta pela terra, movimentos estudantis, ambientais, 
organizações religiosas, culturais, esportivas, gênero, geração, etnias e orientação sexual, et.” 
16 Definidas por “entidades sindicais de trabalhadores do setor público ou privado”. 
17Trata-se de “entidades de qualquer porte, associações de profissionais autônomos, profissionais 
representantes de entidades de ensino ou pesquisa”. 
18Idem. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 421 

Oficialmente, dessa fase, foram sistematizadas 430 demandas prioritárias nas APMs do 
PTP nos 143 municípios que foram divididas entre a LOA 2008 e LOA 2009, da 
seguinte forma: 267 demandas (obras, serviços e equipamentos) para serem executadas 
em 2008, incluídas em 19 programas do PPA e 283 demandas em 21 programas do 
PPA. No diagrama19 abaixo a metodologia utilizada nas Assembléias Públicas 
Municipais do PTP e seus respectivos resultados na segunda fase no Estado do Pará. 

 

 

 

Figura 02: Diagrama da Metodologia do PTP. 

A terceira e última etapa foi realizada em agosto de 2007 com a instalação e reuniões 
dos Conselhos Regionais e a composição do Conselho estadual que foram retirados do 
total de 3.983 Conselheiros Regionais eleitos na fase anterior. Tal conselho 
caracterizou-se como o órgão de participação popular representante de cada uma das 12 
regiões do Estado, formado pelos conselheiros do conselho regional e por membros 
natos: prefeitos e um representante da câmara municipal. Sua função era deliberar 
acerca das necessidades municipais, de acordo com as ações do governo do Estado nas 
regiões de integração, para colaborar na elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Regional e do Plano de Desenvolvimento do Estado.  

No que se refere a Região de Integração Metropolitana, área priorizada para a 
investigação, foram eleitos nas Assembléias Públicas Municipais 233 conselheiros: 55 
do município de Ananindeua, 142 conselheiros de Belém, 21 representando Benevides, 
07 de Marituba e 08 de Santa Bárbara do Pará. 

                                                
19Cf. Fontes, Andrade e Mesquita. 

143 Assembléias Públicas Municipais do 
PTP. 

Eleger três demandas de obras e serviços 
por município. 

Eleger os representantes por segmento para 
compor os 12 Conselhos Regionais do PTP. 

Foram eleitas 430 demandas de obras e 
serviços nas APMs do PTP. 

Foram eleitos 3.983 Conselheiros Regionais do PTP com a 
função de fiscalizar e monitorar as obras eleitas pelo PTP em 

todo o Estado do Pará. 
 

Mais de 80 % das demandas eleitas pelo PTP foram 
inclusas no PPA 2008-2011 
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5. A PARTICIPAÇÃO NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PTP NA 
PERCEPÇÃO DOS CONSELHEIROS   

O exercício da participação nos processos decisórios no âmbito das políticas públicas é 
na atualidade o meio mais eficaz para que a sociedade civil possa exercer a fiscalização 
sobre as ações estatais, ou seja, é o chamado controle social, o qual, segundo Francisco 
Carlos da Cruz Silva, foi um conceito inserido no Direito Brasileiro em 1941. No 
entanto, há que se considerar que a legitimação da participação, para efeito de controle 
das políticas públicas só ganhou visibilidade pós Constituição de 1988. 

Segundo Silva (2002), o controle social tem uma função muito importante, pois sem ele 
as metas previstas, dentro de uma determinada gestão, poderão não ser alcançadas e 
corrigidas, os objetivos principais podem ser deixados para segundo plano, e 
principalmente poderá haver desperdício no uso de recursos públicos. Portanto, é 
preciso que esses recursos e as pessoas (gestores e a sociedade) estejam articulados nas 
políticas gerais, promovendo uma melhor combinação de esforços. 

A experiência de participação, no âmbito do Planejamento Territorial Participativo 
(PTP) foi analisada a partir da percepção dos conselheiros da Região de Integração 
Metropolitana. Estes, ao serem entrevistados apontaram os aspectos positivos e 
negativos por dentro do PTP, no que diz respeito a gestão democrática e a participação 
popular. Dos 25 entrevistados a maioria exercendo a função de representação a mais de 
15 anos e experiência em movimentos sociais, associações, sindicatos, partidos 
políticos, etc. Três deles com experiência entre 1 e 5 anos; seis entre 6 e 10 anos; seis 
entre 11 e 20 anos e nove entre 21 e 30 anos, como pode ser visualizado no quadro 01 
abaixo. Esses conselheiros apontaram, em sua maioria, como maior fator de desgaste do 
PTP a não execução das obras, ou seja, das ações planejadas para cada município da 
região de integração afirmando que poucas foram iniciadas e um número menor ainda 
de obras concluídas.  

Embora reconhecendo a fragilidade em cumprir com as decisões tomadas no âmbito das 
assembléias os conselheiros reconhecem a importância que tivera o processo de 
democratização do PTP. No quadro 01 é possível identificar que a maioria das respostas 
à pergunta: “Houve avanços no processo decisório?” foram positivas: sete (7) deles 
responderam que houve avanços significativos; um (1) qualificou os avanços como 
muito bom; nove (9) caracterizou de bom. Dos que qualificaram como muito fraco 
apenas dois (2) e seis (6) destacaram que não houve avanços para o processo 
democrático por dentro do PTP, ou seja, não identificou qualquer avanço. Somados os 
significativos, muito bom e bom temos que dezessete conselheiros aprovaram o PTP 
como um instrumento que pode viabilizar um processo democrático e seis acreditam 
que o PTP não contribuiu para avançar no processo decisório. Dados confirmados no 
quadro abaixo. 
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N.  CONSELHEI
RO  

MUNICÍPI
O 

TEMPO DE 
ATUAÇÃO EM 
MOVIMENTOS  

HOUVE AVANÇO 
NO PROCESSO 
DECISÓRIO? 

1 A1 Belém 1 Ano NÃO 
2 A2 Belém 15 Anos SIGNIFICATIVOS 
3 A3 Belém 17 “ SIGNIFICATIVOS 
4 A4 Belém 21 “ SIGNIFICATIVOS 
5 A5 Belém 5 “ SIGNIFICATIVOS 
6 A6 Belém 21 “ BOM 
7 A7 Belém 22 “ BOM 
8 B1 Ananindeua 6 “ NÃO 
9 B2 Ananindeua 23 “ NÃO 
10 B3 Ananindeua 7 “ BOM 
11 B4 Ananindeua 15 Anos NÃO 
12 B5 Ananindeua 7 Anos MUITO FRACO 
13 B6 Ananindeua 7 “ MUITO BOM 
14 B7 Ananindeua 25 “ SIGNIFICATIVOS 
15 B8 Ananindeua 34 “ NÃO 
16 B9 Ananindeua 22 “ NÃO 
17 B10 Ananindeua 6 “ BOM 
18 B11 Ananindeua 9 “ MUITO FRACO 
19 C1 Benevides 17 “ BOM 
20 C2 Benevides 15 “ BOM 
21 C3 Benevides 5 “ BOM 
22 C4 Benevides N.R. SIGNIFICATIVOS 
23 C5 Benevides 23 Anos BOM 
24 D1 Marituba 30 “ BOM 
25 D2 Marituba 20 Anos SIGNIFICATIVOS 
Quadro 01: Conselheiros da RMB entrevistados.  
Fonte: Pesquisa de Campo - Relatório de pesquisa do PTP. 

Quando se trata de explicitar o porquê dos aspectos positivos no processo de 
democratização os conselheiros destacam em sua maioria a participação proporcionada 
pelo processo, conforme destacado abaixo: 

 A5 - “A possibilidade em participar das ações do Governo, além do esclarecimento 
sobre as ações deste Governo e porque a população teve “voz” nesse processo”; 

 A6 - “a participação da sociedade nos debates e a organização do processo”; 
 A7 - “a população teve a possibilidade de participar e discutir”; 
 B2 - “pelo fato da população ter participado”; 
 B3 - “ter havido um debate político, a participação da população, além da tomada de 

iniciativa para tal implantação”; 
 B5 - “a participação maciça da população é o principal ponto positivo”; 
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 B7 - “a integração de todo Estado, a Participação da sociedade bem como o fato de 
ser democrático”;  

 B9 - “a participação da população e a capacitação dos conselheiros” 
 B10 - “participação em massa da população para a busca de seus direitos”; 
 C1 - “a democratização e a participação da comunidade nas decisões das obras”; 
 C2 - “A democratização e participação”; 

 

Outras manifestações sobre os avanços do processo de democratização nos dão a ideia 
de quanto é necessário qualificar cada vez mais a participação da população no âmbito 
das gestões governamentais, ao se demonstrar a função da participação nos processos 
democráticos, bem como os ganhos para tal população manter contato com seus 
gestores. 

 A4 - “o povo teve a possibilidade de participar do processo decisório, além de 
seu papel de fiscalização das ações.”; 

 A5 - “a população ficou mais esclarecida sobre determinados assuntos 
trabalhados no PTP, assim como o Governo estadual deu a oportunidade para a 
população “colocar” suas demandas” 

 B10 - “[...] o PTP contribuiu sim para a democratização da gestão pública, pois o 
que foi construído naquele momento ainda pode dar frutos presentes ou futuros” (...) 
“houve participação em massa da comunidade nos debates realizados; houve a presença 
dos jovens para buscar melhorias de vida para suas localidades; e no geral a 
reivindicações para seus municípios” 

 C5 - “avançou para o processo de democratização, pois contribuiu para que 
aproximasse o governo local e a população” 

 C3 – “possibilitou a oportunidade de a população mostrar seus anseios.”. 
 

A visão que os conselheiros apontam sobre o processo de participação tem sintonia com 
os teóricos que discutem participação, especialmente Pateman (1992), e Bordenave 
(1997) quando defendem que a participação tem um papel fundamental no sentido da 
“autogestão”, isto porque possibilita “uma relativa autonomia dos grupos populares 
organizados em relação aos poderes do Estado e das classes dominantes.” Por outro 
lado a democracia participativa é aquela que contribui para que as pessoas se 
enxerguem como cidadãos e como cidadãos passem a “fazer parte da nação, ‘tem parte’ 
real na sua condução e por isso ‘tomam parte’ - cada qual em seu ambiente - na 
construção de uma nova sociedade da qual se ‘sentem parte’”.  

Ainda com Bordenave (1997: 68/69) a participação começa a ser viabilizada quando a 
“população interessada” recebe informações e conhecem de fato os canais para realizar 
suas reivindicações, destacando que um governo democrático que esteja aberto a 
população é “[...] aquele que informa corretamente, ouve cuidadosamente e consulta 
ativamente a população [...]”. 
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Nas declarações acima é possível perceber que os avanços mais significativos que foram 
apontados pelos conselheiros relacionam-se e interfere no comportamento da população, 
o que nos indica que a tese de Pateman (1992) sobre a participação ser um processo de 
aprendizagem é realista, podendo-se acrescentar ainda que esse processo é lento e 
gradual. 

O fato de a população participar dos espaços já é uma realidade no Brasil, o desafio é 
participar com qualidade, uma vez que só é possível a qualificação da participação caso 
haja de fato interesse dos gestores, participação é uma via de mão dupla, onde 
população e gestores têm um papel bem definido. No PTP ficou nítido que um processo 
de democratização de gestão pública não é um processo simples, pelo contrário, é 
complexo, mesmo que o próprio governo do Estado tenha implementado sua gestão a 
partir dos princípios democráticos. 

Membros do governo, como a ex-coordenadora do PTP, alertou sobre a necessidade de 
ampliar o poder de fiscalização dos conselheiros, bem como o de cumprir com as 
decisões que foram tomadas no âmbito das assembléias públicas municipais. No caso do 
PTP - ele tornou-se uma arena de conflitos entre vários sujeitos envolvidos no processo, 
isto é, dois níveis governamentais além dos interesses regionais e municipais e das 
camadas populares, bem como os interesses das elites estavam em jogo naquele 
contexto. Isto pode, em parte, ser visualizado nas declarações de conselheiros quando 
explicitam os conflitos que se materializaram entre gestores, população e gestores ou 
mesmo a omissão de gestores, ao não dar apoio aos interesses da população local de 
seus municípios. Por outro lado, há que se considerar que o fato de não se cumprir as 
decisões fez do PTP um instrumento que já trazia implícito certos interesses 
governamentais.  

A fragilidade e a falta de força política entre os municípios é um elemento que não pode 
deixar de ser considerado, principalmente pelo fato da proposta do planejamento 
territorial estar assentado em bases e argumentos visando a descentralização das 
decisões. Esse elemento ficou implícito em alguns depoimentos e explicito nas 
declarações de alguns conselheiros como especificado abaixo: 

“[...] as obras não foram realizadas como se foi prometido, 
inclusive o pronto-socorro foi transferido para outro 
município”20;  

“[...] o maior número de participantes de Belém e Ananindeua 
causou benefícios para estes municípios, ao contrário de 
Benevides que estava em menor quantidade; falta de apoio do 
Prefeito de Benevides; centralização do PTP, por estarem em 
maior quantidade suas necessidades eram aceitas; algumas 

                                                
20Declaração do conselheiro B5 em entrevista. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 4 - Nº 6,  Diciembre de 2011 – ISSN 1852-2459 426 

pessoas estavam participando com o objetivo de obterem 
vantagem política.”21 

  

Os aspectos negativos do processo de planejamento também foram exaltados como: 
centralização das decisões em um único grupo político; a necessidade de aprimoramento 
do intercâmbio entre os conselheiros e os gestores do Estado; a falta de compromisso 
com as demandas, dentre outros. 

De acordo com a percepção dos conselheiros, sobre o processo de democratização, 
colocado em prática a partir da experiência do PTP percebe-se que o novo espaço, 
aberto pelo Estado, foi significativo no sentido da participação popular, com a 
intencionalidade de buscar melhorias em seus respectivos municípios, ampliar contatos 
com os gestores municipais e aprimorar a democracia participativa.  

De acordo com os dados da investigação fica evidente a necessidade de ampliar o grau 
de participação da população nas questões que envolvem políticas públicas com 
recursos públicos, visto que o processo é lento e gradual, até porque somente pós 
Constituição de 1988 é que essas questões começaram a ser debatidas na sociedade 
brasileira com mais propriedade. 

Tudo isso explica o porquê da necessidade de continuidade, ou seja, a cada experiência 
a sociedade civil organizada, vai agregando novos conhecimentos e conquistando 
espaços que vão se aperfeiçoando - por ser a democracia participativa um processo, 
conforme esclarece Carole Pateman (1992). 

As dificuldades que se estabeleceram entre os sujeitos com interesses divergentes 
interferiram na atuação e qualidade da representação dos conselheiros, fragilizando o 
exercício do controle social, da cidadania e, no caso do PTP o papel principal dos 
conselheiros que era o da fiscalização e controle social nas ações que haviam sido 
decididas em um espaço coletivo, ou seja, nas plenárias municipais.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados da investigação sobre “Planejamento Territorial Participativo (PTP): 
desafios e possibilidades para a gestão democrática no estado do Pará”, quando 
analisados a luz do processo de democratização instituído no Brasil a partir da 
Constituição de 1988, ou seja, quando foi assegurado em lei o direito de todos os 
cidadãos e cidadãs a participar da construção de uma agenda comum entre Estado e 
sociedade civil, especialmente na elaboração e controle das políticas setoriais nos dá 
uma amostra do quanto ainda se faz necessário investir nessa temática, especialmente 

                                                
21Declaração do conselheiro C2 em entrevista.  
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no âmbito do Serviço Social - que tem como princípio a defesa da democracia 
“enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida” - 
em seu Código de Ética. 

Tendo esses elementos em vista, podemos afirmar que a proposta de planejamento 
territorial participativo, apesar das dificuldades, apresentou-se como uma oportunidade, 
mesmo que de forma insipiente, de incorporar a participação popular nos processos de 
tomada de decisão de interesse público, na tentativa de construir espaços que 
corroborassem com a ação organizada dos atores sociais no processo de construção de 
uma gestão participativa. 

Assim, não se pode deixar de descartar essa experiência, pois ela trouxe avanços para o 
Estado, visto a iniciativa de integrar sujeitos políticos e sociais dos 143 municípios a 
fim de discutir problemas coletivos, bem como socializar assuntos que anteriormente 
restringia-se aos gabinetes de técnicos e políticos no momento da tomada de decisões. 
Experiência que pode ser empreendida e aperfeiçoada em outros governos, 
especialmente no Pará onde a necessidade de interação e integração entre sujeitos 
políticos e sociais é ainda maior devido as longas distâncias que separam os municípios 
e, historicamente, submetidos a centralização de poder nas mãos dos gestores 
municipais e estaduais, em seus processos decisórios. 

Entretanto, quando avançamos para a questão da participação descentralizada, a partir 
do território, vemos que, apesar de estar inserida tal noção na proposta governamental, 
esta não se efetivou na prática. O próprio debate sobre território e territorialização não 
se fez presente em nenhum dos três momentos do processo do PTP, nem mesmo entre a 
equipe que o formulou. Nas palavras de Guedes (2007) ficou explícito que a 
regionalização territorial criada pelo planejamento territorial participativo se realizou 
tendo como parâmetro a “proximidade dos territórios”, o que nos permite afirmar, a 
partir da contribuição de Koga (2003: 265) que não é suficiente que “[...] as políticas 
públicas sejam descentralizadas pelos territórios da cidade, mais do que isso é preciso 
que estes territórios exerçam um papel de sujeito e não apenas de objeto das políticas 
públicas [...]”.  

Diante desse quadro é correto afirmar que o desafio de ampliação da democracia 
participativa é um tema cada vez mais relevante, e que, requer maior aprofundamento 
nas reflexões de ordem acadêmica, especialmente em experiências como a do PTP, isto 
é o que aponta a investigação sobre o PTP. Pois se para a sociedade civil organizada a 
experiência possibilitou um passo a frente no sentido de avançar no diálogo com o 
Estado, falta ainda a garantia de que todas as decisões tomadas nos espaços públicos de 
participação sejam convertidos em ações executáveis, o que significa também avançar 
na criação de estratégias que possibilitem o controle da sociedade sobre o Estado. 
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