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Ouvimos com certa frequência que no Brasil temos muitas e boas leis, e que o nosso maior problema 

não é a falta delas, mas o seu cumprimento. Podemos até questionar se, de fato, as leis vigentes são 

suficientes e boas. Mas é inquestionável que cresce a informalidade, o descumprimento das leis. 

Principalmente cresce a informalidade na ocupação e construção do espaço urbano, atingindo 

aproximadamente metade de algumas de nossas cidades. Perguntamo-nos, qual é a principal razão 

dessa informalidade? Segundo Lefebvre as relações sociais estão projetadas no solo urbano. A 

informalidade das classes sociais mais baixas demonstra que há um fosso enorme entre nosso 

aparato legal vigente e a participação efetiva das demandas da sociedade em sua construção. 

Resulta daí que nem tudo o que é legal realmente é legítimo e representativo dos anseios e 

necessidades do povo. Há leis que resultam de elucubrações teóricas complexas representando 

interesses setoriais contrários aos interesses comuns. A lei assume caráter legítimo quando 

construída a partir de demandas do povo e ao reproduzir um “pacto social”. Estará apenas na 

legitimidade da lei a garantia do espaço urbano formal e sob o controle do planejamento. 

As audiências públicas, exigidas por lei, nos são apresentadas como mecanismos que darão a 

necessária legitimidade ao novo Plano Diretor de Manaus. Porém a eficácia e eficiência das 

audiências podem ser questionadas por uma série de razões suficientes. Em primeiro lugar o plano 

que está sendo discutido com a população já vem como projeto de lei. Tem capítulos, artigos, 

parágrafos, incisos e anexos. Inclui terminologias próprias do direito e das técnicas urbanísticas. 

Acrescenta conceitos abstratos e complexos muitos distantes do pragmatismo do povo sofrido que 

ainda luta apenas para sobreviver. Que significam “pé direito”, “taxas de ocupação”, “uso e 

ocupação do solo”, “solo criado”? Mesmo que o povo, que vive na informalidade, compreenda 

algumas terminologias como “gabarito máximo”, “afastamento frontal”, “impermeabilização do 

solo” e “documento de habite-se”, parece que isso nada lhe diz respeito.  

Não se formata tecnicamente uma lei dentro das exigências complexas do direito formal para então 

apresentar para a sociedade um documento quase acabado que apenas exige “proforma”, uma 

legitimação forçada. A ordem das coisas está completamente invertida. Ninguém fica sabendo, a 

partir do aparato legal proposto, qual é, de fato, a cidade que iremos construir. Nem mesmo o 

sabem os burocratas responsáveis pela formatação e aprovação do Plano Diretor. Qual seria, 

portando, a ordem correta de uma discussão com o povo? 

Precisamos, antes de qualquer coisa, um projeto de cidade. Um projeto físico. Desenho. Maquetes. 

Propostas concretas, visíveis e especializadas. Precisamos de um projeto de cidade de Manaus para 

o século XXI. Mostrar e discutir com o povo uma Manaus projetada para 10 anos, 20 anos, 30 anos. 

Mostrar e discutir espacialmente nossa Manaus 400 anos. Mostrar onde deverão consolidar-se os 

principais eixos estruturantes da cidade. Espacializar as maiores e menores densidades. Mostrar em 

desenhos físicos ou maquetes a integração de comercio, habitação, lazer, cultura, educação e 

serviço. Mostrar como distribuiremos nos espaço da cidade os museus, os centros culturais, as 

praças, as creches, escolas, centros de saúde, as habitações de interesse social. Mostrar por onde 

passarão as linhas exclusivas para transporte coletivo e todas as ciclovias possíveis para a cidade. 

Mostrar o futuro do transporte intermodal que interligará o ônibus, o metrô, BRT, BRS, VLT com os 



barcos. Mostrar terminais intermodais distribuídos ao longo da beira do Rio Negro e Amazonas, 

desde a Marina do Davi até o Puraquequara. Mostrar um plano de recuperação de nossos igarapés e 

respectiva mata ciliar mantendo frias suas águas, evitando canalizações e ruas asfaltadas nos fundos 

de vale. Mostrar que nas vias de fundo de vale (por exemplo, certos trechos da Avenida das Torres) 

não haverá prédios de 25 andares bloqueando as brisas provocadas pela diferença de pressão 

atmosférica entre os fundos de vales mais frios e arborizados e os divisores de água, no alto, mais 

quentes por causa das grandes vias asfaltadas, dos prédios, dos telhados, dos viadutos e carros. 

Mostrar um projeto amplo para o centro. Mostrar que o centro será fechado para o carro pesado e 

poluidor. Mostrar a recuperação do bonde e de veículos elétricos para o centro. Mostrar a 

integração de estacionamentos, praças, terminais urbanos e bicicletários com as pequenas 

atividades comerciais (camelôs) próximos, mas fora, dos limites do centro histórico. Mostrar um 

projeto de recuperação integrado e não pontual do centro histórico. Criar galerias comerciais, 

restaurantes, bares, casas de show, abrindo e requalificando os miolos dos quarteirões centrais e 

históricos. Trazer gente para morar no centro, de todas as classes sociais, que não se importa com a 

falta de uma garagem, mas valoriza a urbanidade inteligente e rica em memória e cultura.  

É preciso que o povo diga qual a cidade que quer. É preciso que o arquiteto desenhe esse projeto de 

cidade. É preciso que, apenas depois disso tudo, os burocratas do Plano Diretor formulem 

tecnicamente os Planos Setoriais e, finalmente, o Plano Diretor para que legalmente e 

legitimamente os objetivos, anseios e sonhos do povo, materializado pelos arquitetos em projetos, 

sejam, de fato, alcançados.  

                                                                                                                                                  Jaime Kuck 

Manaus, 20 de setembro de 2013. 

 

 


