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RESUMO 
 
O presente trabalho propõe uma discussão do espaço 
amazônico, especificamente as pequenas cidades, analisando 
suas características, suas particularidades. A necessidade de 
incorporar as diversidades regionais, municipais e urbanas 
como dados para a formulação de políticas públicas voltadas 
para a habitação na Amazônia justifica a escolha desta 
produção, uma vez que se torna urgente que a Política 
Nacional reconheça a diversidade da região, através da criação 
e/ou modificação de dispositivos trabalhem o reconhecimento 
diferenciado em áreas tanto urbanas como rurais, visando sua 
complementaridade, e criem instrumentos que contemplem a 
realidade amazônica. 
 
Palavras-chave: Amazônia. Diversidade. Política habitacional. 
Pequenas cidades. 
 
ABSTRACT 
 
This paper proposes a discussion of the Amazon region, 
specifically small cities, analyzing its characteristics, its 
peculiarities. The need to incorporate the regional, municipal 
and urban diversity as input into the formulation of public 
policies for housing in the Amazon justifies the choice of this 
production, since it is urgent that the National Policy recognizes 
the diversity of the region through the creation and / or 
modification of devices work the distinguished recognition in 
both urban and rural areas, for their complementarity, and 
develop tools that address the Amazon reality. 
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1. Introdução 

 

As reflexões constituem parte de uma pesquisa em andamento realizada no 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará, que se 

volta a analisar as particularidades habitacionais dos pequenos municípios da Amazônia e 

cotejando com a definição da Política Nacional de Habitação do governo federal, 

identificando a situação de precariedade habitacional. A pesquisa vale-se de um 

levantamento bibliográfico como suporte ao estudo da temática.   

As pequenas cidades da Amazônia que se encontram distantes das grandes 

cidades têm formas de uso e ocupação do solo tanto urbano como rural3 que expressam os 

hábitos de moradias peculiares à região, geralmente construções erigidas em locais 

próximos aos rios e florestas. No entanto, revelam os mesmos padrões desiguais que 

caracterizam o processo de urbanização brasileira pautadas na lógica da produção de 

cidades no âmbito do modo capitalista de produção, no qual a maioria da população pobre 

se vê obrigada a buscar alternativas de acesso à terra, normalmente habitam as áreas 

precárias do ponto de vista de infraestrutura urbana básica. Essa população de baixa renda 

procura alternativas viabilizadas em contextos periurbanos que resultam em ocupações com 

altas densidades, e no caso dos municípios externos aos focos do dinamismo econômico, 

produzem assentamentos dispersos construídos com base na cultura e saberes populares 

(NAKANO, 2012). 

A reflexão está estruturada em dois tópicos: a) uma discussão conceitual sobre 

pequenas cidades; b) reflexões sobre pequenas cidades na Amazônia e; c) considerações 

finais. 

 

2. Breve discussão conceitual sobre pequenas cidades. 

 

Ao adentrar na temática das pequenas cidades, observa-se que elas estão 

inseridas no âmbito da divisão social e territorial do trabalho, inerente à lógica da produção e 

reprodução das relações sociais capitalistas, significa que desenvolvem um papel específico 

                                                           
3 Lefebvre (1969) apresenta definições do que é o urbano e o rural. Para o autor a cidade representa a 
concentração, enquanto que o campo, a dispersão e o isolamento. A diferença entre esses espaços se produz 
em função da divisão do trabalho, correspondendo à cidade as funções de administração e comando, mas esta 
separação pode e deve ser superada em função do crescimento das forças produtivas e de novas relações de 
produção. A superação da divisão entre cidade e campo não deve ser confundida com a visão do 
desaparecimento do campo e das atividades agrícolas e da urbanização total do planeta. Essa superação está 
ligada às relações de produção. Assim, ela não consiste num processo em que o campo se perde no seio da 
cidade, nem a cidade absorvendo o campo se perde nele. Neste sentido, o urbano e o rural permanecem como 
conteúdos sociais diferenciados, mas a oposição campo/cidade atenua-se (Lefebvre, 1991). 
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nessa lógica (SANTANA, 2012). Essa discussão teórica é fundamental para a apreensão da 

produção do espaço das pequenas cidades tanto no Brasil, como na Amazônia. 

Assim, no recente processo produtivo, as cidades podem adequar-se, ou 
não, às exigências das empresas nacionais ou globais, isto é, nem todas as 
cidades são imediatamente incorporadas à dinâmica relativa ao sistema de 
cidades sob a lógica capitalista. Desta forma, as pequenas cidades [...], 
somente serão absorvidas quando de alguma forma contribuírem para a 
ampliação do lucro das empresas capitalistas. (SANTANA, 2012, p.86). 

  
Nos estudos sobre pequenas cidades no Brasil, há uma tendência em classificá-las 

tendo como referência o quantitativo populacional. Atribui-se esse conceito de pequena 

cidade àquelas cuja população não ultrapassa vinte mil habitantes, e alguns estudiosos 

consideram o valor de apenas dez mil habitantes4. Este parâmetro é utilizado também por 

órgãos oficiais como o IBGE, o IBAM, etc. 

Embora o aspecto quantitativo populacional seja bastante significativo, não significa 

que seja a única forma e consistente para definir e compreender a pequena cidade. Desta 

maneira, compactua-se com a ideia de que tal definição seja simplista diante de tamanha 

complexidade, isto é, esta perspectiva de compreensão apresentase frágil e insuficiente 

para prover teoricamente a temática das pequenas cidades.   

Quem nunca ouviu indagações a respeito das cidades pequenas, tais como: 
cidade pequena pacata, cidade pequena miserável, cidade pequena que 
vivi, nasci ou que conheci? Contudo, esse movimento não cessa e possui 
uso muito amplo, reproduzindo-se como recortes espaciais e como uma 
percepção do espaço, baseada na vivência e no sentido prático da 
construção social e econômica empregada pelas pessoas corriqueiramente. 
(JURADO DA SILVA, 2011, p. 36). 

 

Outros estudos  sobre as pequenas  cidades a definem levando em consideração 

sua influência no contexto local. Isso significa pensálas sob a ótica da hierarquia 

urbana, como faz o IBGE, na qual as pequenas cidades são vistas como aquelas que não 

têm centralidades,  que desenvolvem um papel secundário, sendo consideradas dentro do 

sistema urbano como um segmento inferior, sem papel no processo de desenvolvimento 

(FAISSOL, 1994). 

 É fundamental empreender um esforço para superar a adoção desses adjetivos de 

pequenas e médias, cidades pequenas e cidades médias, pois não são suficientes para 

caracterizar as cidades não metropolitanas. A realidade das cidades pequenas e médias é 

extremamente plural para que se continuem adotando, no plano teórico-conceitual, esses 

                                                           
4 Geralmente os estudos funcionais ou que priorizam o sistema hierárquico das cidades usam terminologias 

similares às de cidades pequenas, médias e grandes. Para tanto, tomam como base os dados referentes a seus 
contingentes populacionais. Assim, na classe de cidades pequenas inserem-se aquelas que possuem até 20 mil 
habitantes; acima deste montante são classificadas como cidades médias e aquelas com mais de 500 mil 
habitantes são consideradas cidades grandes. Este critério, com algumas variantes, tem sido adotado pelas 
instituições de estudos estatísticos, (MAIA, 2010). 
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dois adjetivos. Portanto, é preciso repensar essas expressões para que se chegue a 

denominações que traduzam o conteúdo das realidades analisadas (SPOSITO, 2009).  

A partir dos dados populacionais, as pequenas cidades estariam na posição inferior 

dentro da hierarquia urbana. No entanto, os estudos sobre rede urbana já têm apontado 

para outros itens fundamentais para a análise da rede e da hierarquia urbana. Tem 

destaque o autor Roberto Lobato Corrêa o qual irá destacar algumas linhas de diferenciação 

para o estudo da rede urbana: origem, tamanho e funções. A origem “inclui o contexto 

econômico e político e os agentes sociais das criações urbanas”, O tamanho varia de 

acordo com o número de habitantes ou “segundo agregados econômicos distintos”, como “o 

valor da produção industrial e da receita do comércio e serviços e a renda de seus 

habitantes.” (CORRÊA, 2003, p. 134-135). 

 Santos (1982) aborda o tema das cidades locais, afirmando que essas cidades são 

mais comumente denominadas na literatura especializada por cidades pequenas, no 

entanto, ele opta pela nomenclatura cidades locais por vários motivos. O autor discute a 

possibilidade de se falar em “verdadeiras cidades” e “pseudocidades”.  

 
Quando se fala em cidades pequenas, a noção de volume da população 
vem logo à mente. Aceitar um número mínimo, como o fizeram diversos 
países e também as Nações Unidas, para caracterizar diferentes tipos de 
cidades no mundo inteiro, é incorrer no perigo de uma generalização 
perigosa. O fenômeno urbano, abordado de um ponto de vista funcional, é 
antes um fenômeno qualitativo e apresenta certos aspectos morfológicos 
próprios a cada civilização e admite expressão quantitativa, sendo isto outro 
problema. (SANTOS, 1982, p. 69-70). 

 

As cidades locais, “dispõem de uma atividade polarizante e, dadas às funções 

que elas exercem em primeiro nível, poderíamos quase falar de cidades de subsistência” 

(SANTOS, 1982, p. 71). 

O autor utiliza o termo “cidades locais” para designar os aglomerados 

populacionais com uma dimensão mínima, e que apresentam “um crescimento 

autossustentado e um domínio territorial”, respondendo às “necessidades vitais mínimas, 

reais ou criadas de toda uma população, função esta que implica em uma vida de relações” 

(SANTOS, 1982, p.71). 

Poderíamos definir a cidade local como a aglomeração capaz de responder 
às necessidades vitais mínimas, reais ou criadas, de toda uma população, 
função esta que implica uma vida de relações. A atividade de troca, pura e 
simples, não dá lugar à criação de uma cidade. Para que exista uma cidade 
deve haver necessidades que exijam ser satisfeitas regularmente – 
necessidades quase sempre impostas de fora da comunidade – mas é 
necessário, por outro lado, que exista criação de atividades regulares 
especialmente destinadas a responder a essas necessidades. (SANTOS, 
1982, p.71). 
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As cidades têm suas singularidades, o que não significa dizer que elas são 

isoladas, visto que existe entre as cidades uma interrelação que se materializa através dos 

centros de consumo, de comercialização, de serviços, de transporte e de distribuição, 

podendo ainda se posicionar como centros de pequena escala de manufaturas, de difusão 

de inovações e interação social (SANTOS, 1994). 

A palavra “pequena” faz referência ao tamanho da cidade que tem relação com o 

estudo das redes e hierarquias urbanas, destacando-se os aqueles produzidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Em sua maioria, o tamanho da cidade é medido pelo 

número de habitantes, classificando-a como pequenas, médias e grandes. As cidades 

classificadas como pequenas possuem até 20.000 habitantes, acima deste montante são as 

cidades médias e aquelas com mais de 500.000 habitantes seriam consideradas a grandes 

cidades. Esta é a classificação do IBGE e da maioria dos estudos que versam sobre este 

assunto. 

 
O conceito de pequena cidade é daqueles de difícil elaboração. As 
localidades assim denominadas oferecem elementos para se discutir não só 
o conceito de cidade, pois nelas são avaliados os qualificativos que devem 
compor o limiar entre a cidade e a não-cidade. As pequenas cidades são 
localidades em que tais requisitos se apresentam, ainda que com 
patamares mínimos. (ENDLICH, 2006, p. 85). 
 

Ressalta-se que a definição de parâmetros nacionais para classificação e definição 

das pequenas cidades pode ser perigosa, quando se sabe elas são marcadas pela 

diversidade e que suas características devem ser entendidas a partir do contexto regional 

onde são inseridas.  

 

 3. Pequenas Cidades na Amazônia. 

 

É através da periodização da rede urbana amazônica que é possível identificar o 

percurso histórico vivenciado pelo urbano regional, bem como, seu significado e natureza. 

Uma rede urbana, de acordo com o autor, é composta por três componentes: uma economia 

de mercado, existência de pontos fixos no território, e, por fim, existência de um mínimo de 

articulação entre esses núcleos (CORRÊA, 1989). 

Nas pequenas cidades da Amazônia, a memória presente não está no espaço 

social que está sendo construído, e sim naqueles que são responsáveis pela construção do 

espaço, pois cada fragmento do que está sendo produzido contém uma parte daqueles que 

o fazem. Neste sentido a cidade é o lugar do vivido, porém de um vivido cortado em 

pedaços que perde diariamente uma parte de sua memória, de seu enraizamento. 
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O processo de produção do espaço amazônico ocorre através da ação de vários 

atores, tais como: pequenos agricultores, os pescadores, as populações ribeirinhas, os 

assalariados, posseiros, peões, caboclos e povos indígenas. De outro lado, os constituintes 

do capital privado, as empresas, o capital financeiro e as multinacionais e completa-se com 

a ação do Estado, o qual atua como agente que possibilita a produção da Amazônia como 

fronteira.  

No entanto, deve-se compreender que este processo não se esgota aí, é 

necessário compreender que o espaço que se produz na Amazônia faz parte do processo 

de produção em que os homens produzem sua historia, sua consciência, seu mundo para 

além da produção natural, sendo o espaço um produto social não apenas por ser habitado, 

mas por ser produto e condição de produção para o homem. O modo como produz o espaço 

depende das condições dos meios de produção, assim como também a forma como a vida 

se manifesta, por este motivo o espaço não pode ser reduzido à natureza nem ao ambiente 

construído, e sim como as formas de controle que se adequam a produção dos meios 

materiais para a existência do homem (OLIVEIRA, 1999). 

O espaço urbano que se produz num lugar qualquer da Amazônia não é 
único. Ele está contido e contém uma totalidade que inclui tanto o processo 
de desenvolvimento recente para a região, como a forma de produção da 
sociedade nacional, refletindo a maneira da espacialização de outras 
cidades brasileiras assinalada pela contradição: de um lado, as ilhas de 
luxo, riqueza, bem estar, e de outro, os arquipélagos de extrema miséria. 
(OLIVEIRA, 1999, p. 203). 

  
A análise do processo de produção do espaço na Amazônia pressupõe o 

entendimento de que a produção do espaço não se encerra em si mesma, na medida em 

que é condição, meio e produto da sociedade. O espaço existe fora do indivíduo, é produto, 

mas também se imbrica na produção da sociedade. Abrange não apenas as relações de 

produção, abarca também as dimensões política, cultural etc.. Logo, sua produção possui 

dimensão de totalidade (CASTRO, 2008). 

 

Considerado apenas como aparente, o cotidiano pode ser o ponto de 
partida para a investigação da realidade, pois ela não está à margem 
da vida de cada dia. Mas o cotidiano não é só isso, é também o 
receptáculo da passividade, da desesperança, da repetitividade 
enfadonha, da falta de perspectiva, enfim, da miséria do dia a dia e, 
no caso, nos confins da Amazônia. E mais: é sobretudo, o que 
contém a possibilidade de mudança da vida, pois ele também possui 
uma dimensão de riqueza não apenas material, concentrada nas 
mãos de poucos, mas virtual, que reproduz a vida e que aponta para 
o fato de que o social não se restringe ao econômico, indo além ao 
se referir às relações sociais entre os indivíduos, entre estes e o 
grupo e deste com a sociedade. (OLIVEIRA, 1999, p.203). 
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É nas pequenas cidades e em especial as da Amazônia que é possível observar a 

tendência geral de imposição do cotidiano como parte do processo da sociedade capitalista, 

onde há o predomínio das relações de produção, sobre a predominância do valor de troca 

sobre o valor de uso5 (CASTRO, 2008). 

Em sua grande maioria, as pequenas cidades da Amazônia possuem pouca ou 

nenhuma importância para o restante do país, no entanto tem organização e estrutura que 

extrapolam sua dimensão específica. Elas possuem instituições regionais, nacionais e 

internacionais que influenciam diretamente em seu cotidiano. Essas relações portam 

significado cultural e refletem a configuração de um urbano em construção na Amazônia, 

cujas espacialidades são constituídas de fatores externos e internos “cada uma dessas 

cidades é um lugar específico, o que não quer dizer exclusivo, pois faz parte de um contexto 

maior” (OLIVEIRA, 1999, p.206), Contudo, os eventos que ocorrem nesta Região, têm 

dinâmicas próprias. 

Há um desafio em decifrar o urbano na Amazônia, partindo do princípio de que a 

densidade populacional na região é muito menor que em outras regiões do país, e também 

porque o processo de ocupação e urbanização da região foi diferenciado, e essa 

singularidade não pode ser renegada (CASTRO, 2003). 

As cidades da Amazônia sofreram influência de um contexto cultural mais amplo, e 

atualmente a tendência tem sido de enfraquecimento da cultural local, resultante da 

experiência dos que chegam e dos que estão no local. (CASTRO, 2010) 

 
O rio não é mais o meio de circulação para a população local, nem a 
principal fonte de sua subsistência, mas a matéria-prima para a produção de 
energia elétrica. A população que ocupava suas margens foi reduzida à 
abstração de dados estatísticos ou de categorias não menos abstratas de 
“atingidos pela barragem”, “população à jusante”, etc., a enriquecer 
relatórios manipulados nos gabinetes oficiais. O espaço perdeu uma das 
dimensões da vida, um tempo espontâneo, simbolizado pelo rio. 
(OLIVEIRA, 1999, p.210). 
 

                                                           
5 Como valores de uso, as mercadorias são, antes de tudo, de diferente qualidade; como valores de troca, elas 

podem ser apenas de quantidade diferente, sem conter, portanto, nenhum átomo de valor de uso [...]. Assim, um 
valor de uso ou bem só possui valor porque nele está objetivado ou materializado trabalho humano abstrato [...]. 
Portanto, é apenas a quantidade de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor de uso que 
determina a grandeza do seu valor [...]. Prescindindo do valor de uso dos corpos das mercadorias, resta nelas 
uma única propriedade: a de serem produtos de trabalho. Mas, mesmo o produto do trabalho já se transformou 
em nossas mãos. [...]. Consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho. Deles não restou mais do que 
uma mesma objetividade fantasmagórica, uma simples geléia de trabalho humano indiferenciado, de dispêndio 
de força de trabalho humana, foi acumulado trabalho humano. Como cristais dessa substância social que lhes é 
comum, elas são valores – valores de mercadorias [...]. Na própria relação de troca das mercadorias seu valor de 
troca apareceu-nos como algo completamente independente de seus valores de uso. (MARX, 2013, p.113-115). 
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Essas cidades modificam-se a partir de sua inserção na estrutura produtiva e no 

mercado trabalho, o que significa que antigos padrões de organização espacial estão sendo 

rompidos. Isto é resultado de investimentos econômicos e de ações do governo que tiveram 

caráter pulverizado, abrindo as fronteiras econômicas para que o capital privado pudesse 

usufruir dos recursos naturais da Região (OLIVEIRA, 1999). 

Assim, afirma-se que a urbanização na Região Amazônica está diretamente 

relacionada com as intervenções governamentais que ocorrem, principalmente, a partir da 

década de 1960. “O controle da terra, a política de migração induzida e financiada pelo 

Estado” (BARBIERI; MONTE-MÓR, 2008, p.97), juntamente com os incentivos fiscais 

asseguraram um espaço de valor para que o capital pudesse implantar suas estruturas, 

além do que foi possível também uma rápida ocupação da região, consolidando-a com 

fronteira agrícola. 

 
A expansão da fronteira econômica no interior da região não se dá de 
maneira igual quando consideramos a especificidade das sub-regiões. A 
Amazônia Oriental, em particular, tende a acompanhar um processo que já 
vem sendo verificado há algum tempo no restante do território brasileiro. 
(BARBIERI; MONTE-MÓR, 2008, p.98). 
 

Por conta dessas políticas implementadas pelo governo, inúmeras transformações 

aconteceram na região, principalmente observa-se o crescimento de centros às margens 

das rodovias, a reprodução de pequenos núcleos, povoados e vilas, vinculados às 

proximidades do trabalho entre outras mudanças. Observa-se de um lado o crescimento das 

metrópoles de forma dispersa e por outro lado o crescimento de pequenas e médias 

cidades. 

 

4. Considerações Finais 

 

Na Amazônia grande parte da população vive em áreas urbanas, sendo que a 

maior parte está nas pequenas e médias cidades e não em regiões metropolitanas. No 

entanto, não há políticas que sejam específicas para essas realidades, o que gera 

dificuldades desses municípios em acessar financiamentos, ausência de políticas que sejam 

adequadas para esta especificidade de cidades de pequeno e médio porte. 

O principal motivo pelo qual as características singulares, isto é, realidades das 

cidades amazônicas, como o adensamento populacional baixo, irregularidades fundiárias e 

necessidade de investimento em transportes hidroviários, deve-se ao fato de que há um 

desrespeito a esta realidade que é ignorada pelas políticas de desenvolvimento urbano e ao 



 

9 

                   

processo de formulação e gestão destas políticas envolvendo diversos atores como 

interesses convergentes tanto da sociedade civil quanto setor privado. 

Quando se trata de pequenos e médios municípios na Amazônia, o planejamento e 

a gestão e do desenvolvimento urbano é um desafio árduo, uma vez que há pouco 

envolvimento político dos sujeitos locais na formulação e implementação de políticas e 

programas sociais, e também a baixa influência desses municípios no âmbito das políticas 

nacionais. 

O tratamento dado pela legislação nacional que regula a temática urbana aos 

municípios brasileiros desconsidera as particularidades regionais do país, bem como as 

condições diferenciadas de execução de políticas públicas entre os pequenos, médios e 

grandes municípios. Com relação aos pequenos municípios paraenses, é visível que suas 

realidades, condicionantes históricas, econômicas, culturais, sociais, fundiárias, ambientais 

e urbanísticas além do que existem questões relevantes que não são levadas em 

consideração no debate nacional e que acrescentam dificuldades no processo de 

concretização de direitos referentes à temática da política urbana (NAKANO, 2011). 

Desta maneira, torna-se urgente que a Política Nacional reconheça a diversidade 

da região Norte, através da criação e/ou modificação de dispositivos que trabalhem o 

reconhecimento diferenciado em áreas tanto urbanas como rurais, visando sua 

complementaridade, e criem instrumentos que contemplem a realidade amazônica para que 

a população possa usufruir dos avanços operados na Constituição de 1988. Outro aspecto a 

ser destacado é “a abordagem da questão urbana de modo não dissociado da dimensão 

territorial, levando em conta a diversidade dos municípios do país.” (SOUZA, 2009, p.148). 

Os pequenos municípios da Amazônia, em sua maioria estão distantes das grandes 

cidades e metrópoles registram formas de uso e ocupação dos solos urbanos e rurais e 

expressam hábitos de moradias em construções erigidas com matérias locais, 

principalmente a madeira, em meio aos rios e florestas. A apropriação dos solos ocorre tanto 

de modo disperso e com baixa densidade quanto de modo concentrado com níveis de 

adensamento mais alto, o que revela os mesmos padrões desiguais que caracterizam a 

urbanização de outras cidades brasileiras induzidas por forças dos mercados fundiários e 

imobiliários tanto formais como informais (NAKANO, 2011). Esses padrões foram marcados 

pela grande lacuna existente entre os grupos com maior poder econômico e que podem 

pagar por acesso a terras e moradias de alta qualidade em detrimento da grande massa 

populacional com baixo ou nenhum poder aquisitivo que só têm a opção de acessar solos 

precários, distantes dos núcleos urbanos e em sua maioria desprovidos de equipamentos 

urbanos de qualidade.  
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