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RESUMO 

 

O objetivo com esta pesquisa, através de uma perspectiva multidisciplinar, é avaliar 

as políticas públicas de desenvolvimento e expansão municipal e propor novas 

diretrizes de políticas públicas no âmbito do Plano Diretor, incentivando a 

permanência dos habitantes do distrito de Itamotinga. Através de um apanhado do 

referencial teórico, o trabalho mostra a dicotomia entre o rural e o urbano, a 

composição de Planos Diretores, a história e importância de Juazeiro (BA) no 

contexto do desenvolvimento regional. Apresenta a área objeto do estudo, avaliando 

os anseios e as necessidades de sua população através das atas de reuniões para a 

revisão do Plano Diretor do município. Em paralelo realiza um levantamento dos 

instrumentos inseridos nos Planos Diretores de Santa Maria (RS) e Chapecó (SC) 

para o desenvolvimento do meio rural discutindo o papel do Estado no 

desenvolvimento e apresentando os novos atores do meio rural. Demonstra a visão 

dos gestores e técnicos envolvidos no planejamento municipal através de entrevistas 

semiestruturadas. E, finalmente propõe instrumentos que quando inseridos no Plano 

Diretor Municipal podem auxiliar na construção de um ambiente favorável a 

permanência e a resiliência econômica da localidade, potencializando a 

sustentabilidade no desenvolvimento regional. 

 

Palavras-chaves: Planejamento regional; direito de acesso à cidade; políticas 
públicas rurais; resiliência socioeconômica; desenvolvimento sustentável. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

With a multidisciplinary perspective this work aims to evaluate public policies and 

propose public policy guidelines for Master Plans that encourages the fixation of the 

inhabitants of Itamotinga district. Through a research of the theoretical reference 

shows the dichotomy between the rural and the urban, the composition of Master 

Plans, the history and importance of Juazeiro (BA) in the context of regional 

development. It presents the subject area of the study evaluating the wishes and 

needs of its population through the minutes of meetings for the revision of the Master 

Plan of the municipality. It carries out a survey of the instruments included in the 

Master Plans of Santa Maria (RS) and Chapecó (SC) for the development of the rural 

environment by discussing the role of the State in development and the new actors in 

the rural environment. Demonstrates the views of managers and technicians that are 

involved in municipal planning through semi-structured interviews. Finally proposing 

instruments that when inserted in the Municipal Master Plan can help in the 

construction of an environment favorable to the permanence and the economic 

resilience of the locality, boosting sustainable development in the regional planning. 

 

Keywords: Regional planning; right to city access; rural public policies; 
socioeconomic resilience; sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Com a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal pelo 

Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de 2001), importante marco para o cumprimento 

da função socioambiental das cidades, ficou estabelecido no 2º parágrafo de seu 

artigo 40, que o plano diretor municipal deverá englobar o território do Município 

como um todo, ou seja, tornando as zonas rurais parte constituinte das políticas de 

desenvolvimento social, territorial e da regulamentação do ordenamento municipal. 

A aplicação desse instrumento para incluir as zonas rurais nas políticas de 

desenvolvimento municipal é de fundamental importância para a correta 

programação do crescimento do município, assim como, para garantir o direito de 

acesso à cidade1, nesse caso, garantindo que o morador rural tenha fácil acesso, 

através da descentralização e interiorização, aos serviços que são providos, em 

geral, na sede dos municípios. 

Antes da formatação do Estatuto das Cidades, as áreas urbanizadas dos 

distritos rurais, que atendem aos residentes das propriedades lindeiras, não eram 

incluídas nas políticas de desenvolvimento municipal. Com isso, não se planejava o 

crescimento ordenado dessas áreas e sua conexão com a sede do município. 

Para que haja o ordenamento do espaço urbanizado rural, faz-se necessário 

o desenvolvimento de políticas públicas também para este recorte dos municípios, 

assim como se vê nos planos diretores para suas sedes. 

Nesse sentido a pesquisa buscou entender a motivação para que não haja a 

consideração dos espaços rurais no Plano Diretor e existência de políticas públicas 

voltadas para a qualidade de vida nesses ambientes, de modo que os campesinos 

possam ter a opção de escolha de permanecer em suas localidades, tendo o suporte 

necessário. 

                                            
1
 O direito de acesso à cidade difere do direto à cidade, que Lefebvre define em sua obra “O Direito à 
Cidade”, quando primeiro discute este tema. O autor apresenta o direito à cidade como a não 
exclusão social urbana, bem como a não alienação de seus benefícios. O direito de acesso à cidade 
traz a ausência da possibilidade de acesso, pois ali há inexistência desses benefícios. Ou seja, é 
necessário que primeiro se discuta sua implantação, para então ser discutido o direto à cidade. 
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Não se pode deixar de ressaltar que a região do submédio Vale do São 

Francisco2 tem uma condição especial, em relação à estatística nacional, quanto ao 

percentual de habitantes nas zonas rurais em relação às áreas urbanizadas. 

Diversos municípios chegam ao ponto da maior concentração de habitantes estarem 

nas áreas rurais, sendo o caso dos municípios de Lagoa Grande, Orocó, Santa 

Maria da Boa Vista e Curaçá, contrariando a tendência nacional. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) enquanto o 

Brasil tem aproximadamente 84% de sua população vivendo em áreas urbanas, na 

Região Administrativa Integrativa de Desenvolvimento (RIDE) do Polo de Petrolina e 

Juazeiro3 esse número cai para 70%.   

Outro ponto de importante realização são as dimensões desses municípios da 

região do Vale. Pode-se observar que, enquanto Gravatá/PE, cidade que também 

tem vocação para a agricultura, possui aproximadamente 500 km2 de extensão 

territorial, Juazeiro/BA – objeto desta pesquisa – possui 6.500 km2, fazendo com que 

a extensão do território aumente a dificuldade dos habitantes em acessar a cidade e 

seus serviços, demonstrando a efetiva necessidade de expansão das políticas de 

descentralização dos serviços aos distritos rurais. 

Muitos distritos rurais possuem todas as características para serem 

consideradas áreas urbanas consolidadas. Todavia, pela falta de entendimento por 

parte da municipalidade, esta acaba por não desenvolver um conjunto de políticas 

que promovam a expansão e integração entre estes distritos e destes com a sede. 

Nos grandes centros, já se pôde observar problemas oriundos desse lapso de 

                                            
2
 O Submédio do Vale do São Francisco abrange áreas dos Estados da Bahia e Pernambuco, 

estendendo-se da cidade de Remanso até a cidade de Paulo Afonso, ambas no Estado da Bahia. A 
região é composta pelas sub-bacias dos rios Pontal, Garças, Brígida, Pajeú, Moxotó e Xingó, pela 
margem esquerda. À margem direita, ficam as sub-bacias de Tourão, Salgado, Vargem, Curaçá·, 
Macuru e Poço Comprido. A população em toda a região é de, aproximadamente, dois milhões de 
habitantes (CODEVASF, 1999). Esta abrangência do território do submédio está em revisão pelo 
Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF), podendo sua área ser bastante reduzida. 

3
 Criada pela Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001, e regulamentada pelo Decreto nº 

4.366, de 9 de setembro de 2002. A RIDE tem como objetivo articular e harmonizar as ações 
administrativas da União, dos Estados e dos municípios para a promoção de projetos que visem à 
dinamização econômica e provisão de infraestruturas necessárias ao desenvolvimento em escala 
regional.  
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legislação, que promovesse o ordenamento e integração de áreas urbanizadas 

rurais, quando houve a conurbação dessas áreas com a sede municipal4. 

No município de Juazeiro essa relação carece de estruturação efetiva, pois 

grande parte da receita municipal é oriunda do extenso plantio exercido nos distritos, 

vocação da região devido, principalmente, ao desenvolvimento da agricultura 

irrigada através do Rio São Francisco. 

[...] a falta de uma política fundiária capaz de ampliar e democratizar o 
acesso à terra urbana nas áreas mais consolidadas, dentre outros fatores, 
fazem com que a população de baixa renda procure alternativas de moradia 
nos territórios informais produzidos nas periferias segregadas das cidades 
brasileiras. Essa expansão periférica da mancha urbana sobre as zonas 
rurais, baseada na ocupação de loteamentos clandestinos e irregulares, 
produz muitos vazios urbanos. (NAKANO, 2004, p. 25 e 26) 

Esse quadro descrito pelo arquiteto e urbanista Kazuo Nakano reflete uma 

gama de problemas que irão dificultar o desenvolvimento sustentável do território da 

cidade, pois, entre outros, não haverá uma definição formal do traçado viário que 

dialogue com o traçado existente, a segurança pública terá uma rápida deterioração 

em função da extensão do território e da quantidade de vazios urbanos, e o 

fornecimento de infraestruturas terá um custo maior devido à baixa densidade 

populacional. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Com a aprovação do Estatuto da Cidade, todo município com população 

acima de vinte mil habitantes deve desenvolver e ter em seu repositório legislativo 

um plano diretor de desenvolvimento municipal. O objetivo do plano diretor é 

programar e planejar o desenvolvimento adequado do território e o crescimento do 

município, além de prover políticas públicas contínuas independente do partidarismo 

governamental. 

                                            
4
 Citamos o exemplo de Recife que, como Gisafran Jucá (1993), vários autores já discorrem sobre a 

falta de políticas para lidar com a população que compunha a zona rural e que com seu crescimento 
passaram a estar dentro da zona urbana do município.  
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Após mais de quinze anos em vigor, a legislação já garantiu que diversos 

municípios criassem, implantassem e revisassem seus planos diretores. Porém, é 

comum observar que esses planos não atendem a todos os princípios determinados 

pelo Estatuto, sendo retrato dessa situação, a falta da consideração do território do 

munícipio como um todo, excluindo-se assim a área rural. 

O município de Juazeiro teve seu primeiro plano diretor aprovado em 2003, 

tendo este sido bastante contestado, devido à problemas na realização das 

plenárias para participação popular. Mesmo não tendo sido mantida a suspensão, 

Juazeiro tem um instrumento carecendo de alterações e revisão obrigatória por lei. 

Timidamente, houve o início de um processo para sua revisão, no qual foi iniciada a 

fase de diagnóstico, que não foi concluída.  

Apesar de se observar a realização de plenárias nos distritos quando do 

processo de revisão, destaca-se que, não se identificou a preocupação pela 

abrangência do território completo do município. Assim, não tendo sido construídas 

essas políticas para o espaço rural, existe a carência de cadastro e demarcação 

formal desses perímetros urbanizados na zona rural, dificultando, o que dificulta o 

desenvolvimento de políticas de descentralização. 

As estatísticas do IBGE relativas às cidades da região do Vale do São 

Francisco demonstram que a população rural é extensa, principalmente, em relação 

aos números nacionais, ou seja, a região apresenta uma necessidade diferente do 

cenário nacional, devendo ter o foco legislativo ponderado localmente, com o 

objetivo de abranger esta particularidade.  

A inclusão do território rural no plano diretor dos municípios dessa região, 

assim como o desenvolvimento de políticas públicas para tais áreas, deve ser 

vigorosamente explorada para dar aos habitantes dos distritos rurais e adjacências 

isonomia em relação aos que ocupam as sedes municipais. 

Certamente, a modernização e a consolidação do sistema neoliberal na 

agricultura no pós-segunda guerra mundial, com a revolução verde5 e o escoamento 

                                            
5
 Surge como programa para levar novas tecnologia ao campo com o discurso de acabar com a fome 

no mundo, como aponta Mussoi (1985, p. 40) é fundamental que se tenha claro e detalhado o que 
aconteceu sob o manto da “Revolução Verde” e seus reflexos sociais e econômicos.  
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do excedente da produção norte americana nos mercados subdesenvolvidos 

(MUSSOI, 1985, p. 40 a 46), impactou profundamente as relações no campo. Além 

da redução geral na quantidade absoluta de postos de trabalho, aqueles agricultores 

que não tinham condições de se modernizar eram socialmente excluídos, sendo 

taxados de atrasados pela sociedade, principalmente a urbana, imagem 

cuidadosamente construída pelo interesse do capital internacional. 

A formação das grandes cidades nos anos cinquenta e sessenta, como 

resultado da industrialização iniciada na década de 1930 com a substituição da 

importação, abriu um leque de oportunidades (LEME, 2015, p. 499), as quais 

movimentaram a população nacional no sentido dos centros produtivos, não sendo 

diferente para a população campesina. A imagem criada de modernidade ficava 

evidente, dada maior importância e status das cidades para aqueles que faziam 

parte do movimento.  

A falta de condições isonômicas, que devem ser adequadas à realidade local, 

têm consequências severas em algumas regiões, que por falta de um ambiente 

propício ao desenvolvimento da urbe, podem levar um assentamento ao êxodo 

populacional, tornando-o com o tempo desabitado e provavelmente inchando os 

centros urbanos, prática que tem consequências sociais profundas quanto à 

vitalidade urbana e qualidade de vida dos habitantes.  

Considerando toda esta problemática, além da reduzida disponibilidade de 

trabalhos acadêmicos na área, principalmente sobre regiões do semiárido com 

população rural ainda expressiva, entende-se que este trabalho poderá contribuir 

com a compreensão do tema, falta de consideração das áreas rurais urbanizadas 

rurais nas políticas públicas, e tratamento das condições que levam ao abando das 

raízes pelos campesinos, principalmente pelos jovens, estes que não mais tinham 

perspectiva alguma, criando um cenário de aparente desolação, que têm aumentado 

a disparidade na garantia de acesso à cidade e aos serviços públicos pela 

população rural. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as políticas públicas e propor diretrizes de consideração das áreas 

rurais urbanizadas para o Plano Diretor, utilizando-se do caso do distrito de 

Itamotinga, município de Juazeiro (BA).  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar e analisar a legislação municipal de Juazeiro; 

 Caracterizar o espaço urbanizado rural do distrito de Itamotinga, município de 

Juazeiro; 

 Perceber as demandas da população rural através das atas das reuniões 

realizadas para a revisão do Plano Diretor de Juazeiro; 

 Sugerir método de tipificação de áreas urbanas e rurais; 

 Realizar um estudo comparativo com Planos Diretores de municípios que 

tenham a abrangência do ambiente rural; 

 Entender a não inserção de políticas para o ambiente rural no Plano Diretor 

de Juazeiro; 

 Sugerir diretrizes para a criação de políticas públicas voltadas para a melhoria 

da qualidade de vida no meio rural, para serem inseridas no Plano Diretor; e 

 Contribuir para a melhor formatação do Plano Diretor na relação com espaço 

rural. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 SURGIMENTO DO ESTATUTO DA CIDADE 

 

Neste tópico será tratado o histórico do surgimento do Estatuto da Cidade e 

do período da acelerada expansão urbana no Brasil, para, posteriormente, serem 

discutidos os elementos compositivos dos Planos Diretores Municipais, segundo a 

Lei nº 10.257 de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal. 

Segundo Brito e Souza (2005, p. 40), o processo de urbanização mais intenso 

no Brasil aconteceu a partir da década 1930. Porém, foi somente na década de 

1970, conforme apontado peloas dados censitários, que a população urbana 

superou o quantitativo da população rural.  

A relação entre população urbana e rural, para o período compreendido da 

década de 1960 à de 2010, pode ser observada no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1 – População urbana e rural no Brasil  

 

(Fonte: IBGE, s.d.) 
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Com a acelerada expansão dos centros urbanos consolidados, devido em 

grande parte ao êxodo rural, as condições sociais nas cidades vinham se 

deteriorando rapidamente, conforme expõe Maricato (2010, p. 12 e 13), a população 

trabalhadora estava excluída do mercado imobiliário privado e sendo ignorada pelas 

políticas públicas, fazendo com que se instalassem em terras sem valor de mercado, 

seja por suas condições físicas ou legais. 

Buscando solucionar o problema regulatório do espaço urbano, o 

planejamento, segundo Bassul (2010, p. 71 e 72), se fundamenta na crença de que 

a formulação da política urbana deveria ocorrer no âmbito de uma esfera técnica da 

administração pública, o que acaba por acentuar seus efeitos. 

A gestão tecnocrática alimentou um processo caracterizado, de um lado, 
pela apropriação privada dos investimentos públicos e, de outro, pela 
segregação de grandes massas populacionais em favelas, cortiços e 
loteamentos periféricos, excluídas do consumo de bens e serviços urbanos 
essenciais. (BASSUL, 2010, p. 71) 

 Então, ainda sem resultado efetivo para o equilíbrio social nas cidades, 

diversos foram os grupos de pressão que se formaram para exigir outras inciativas 

do poder público. Mas, foi apenas quando essas organizações de movimentos 

sociais urbanos conseguiram o apoio de entidades de categorias profissionais de 

arquitetos, engenheiros, geógrafos e assistentes sociais, que passam a ter 

verdadeira representatividade.  

  A aliança desses grupos deu origem ao Movimento Nacional pela Reforma 

Urbana (MNRU) que, atuando em duas frentes – a do território físico e a do político –  

foi capaz de fazer pressão políticas suficiente para que a questão da reforma urbana 

tivesse representatividade no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, 1987, 

resultando nos artigos 182 e 183 da CF.  

Então, em 1989, surge o Estatuto da Cidade como projeto lei, proposto pelo 

Senador Pompeu de Souza, como reação as questões urbanas da recém 

promulgada Constituição Federal. Mas, foi somente em 2001, doze anos depois, que 

ocorre a transformação do projeto em lei.  
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Entretanto, considerando os objetivos desse trabalho não basta entender 

como se deu o processo histórico da constituição do Estatuto da Cidade, mas sim 

como sua aplicação vem tentando reestabelecer o equilíbrio social nas cidades. É 

através desse entendimento que será possível estende-lo ao campo e a sua 

população. Isto porque, sem dúvida, as necessidades ado homem urbano não 

representam aquelas ansiadas pelo campesino, principalmente aquelas tocantes ao 

significado de qualidade de vida.  

As questões tratadas acima serão discutidas mais adiante. Primeiramente, 

devemos entender conceitualmente o que é o espaço rural e o urbano. Nos 

próximos tópicos essa questão será discutida para que, também, se possa avaliar a 

classificação do distrito não-sede de um município. 

 

4.2 ELEMENTOS COMPOSITIVOS DO PLANO DIRETOR 

 

O Estatuto da Cidade, instrumento legal que tornou obrigatório o 

desenvolvimento de Plano Diretor para municípios com mais de vinte mil habitantes, 

em seu artigo 42, traz qual o conteúdo mínimo para compor o documento. Sendo 

conteúdo, com a exceção da exigência de criação de um sistema de controle, são 

voltados para a gestão do solo e instrumentos de desenvolvimento de infraestrutura 

urbana. 

São os elementos mínimo, constante do art. 42, para composição para do 

Plano Diretor: 

 A delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de 

infraestrutura e de demanda para utilização; 

 Disposições requeridas pelo Estatuto nos arts. 25 (direito de preempção), 28 

(outorga onerosa), 29 (alteração de uso do solo, mediante contrapartida), 32 

(operações consorciadas) e 35 (transferência do direito de construir); 

 Sistema de acompanhamento e controle. 
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Em 2012, onze anos após o surgimento do Estatuto, após amadurecimento e 

observação dos resultados de uma década, foi possível observar que o Plano Diretor 

teria condições e deveria ter papel de direcionamento do desenvolvimento municipal 

e não apenas do território. Com isso, foram incluídos por lei outros itens obrigatórios 

a serem incorporados pelo Plano que também tratam de cuidados com o uso do 

solo, extrapolam este tema, trazendo a necessidade de favorecer a geração de 

emprego e renda, proteção ambiental, cuidado com o patrimônio cultural, manejo 

das áreas de risco de desastre, regularização fundiária e políticas sociais. 

Entretanto a criação de Planos Diretores que atendam apenas às exigências 

legais ainda ocorre em diversas cidades do Brasil. Para que, efetivamente, se 

consiga alcançar os objetivos do Plano Diretor é fundamental o entendimento de que 

o instrumento deve exercer o papel de integração das pastas (sendo as principais 

planejamento e desenvolvimento municipal, mobilidade, meio ambiente, 

infraestrutura, assistência social, turismo, saúde e educação), dando direcionamento 

para o desenvolvimento de políticas públicas nas diversas áreas. 

Nesse sentido, quando um gestor municipal opta pela elaboração de um 

Plano Diretor apenas para atender a demanda legislativa, pode acontecer deste 

seguir uma receita genérica que traga apenas os elementos compositivos mínimos, 

podendo ainda ter seu diagnóstico pouco efetivo. Quando se trata de um projeto no 

qual a Administração realmente deseje sua aplicabilidade e efetividade, não é 

possível utilizar formatos genéricos de Plano Diretor, pois cada realidade apresenta 

desafios diferentes.  

Entretanto apesar de não ser possível aplicar uma única solução, é possível a 

apresentação de ferramentas que possam contribuir na mitigação de determinados 

problemas identificados durante a fase de diagnóstico para o desenvolvimento do 

Plano. 
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4.3 ONDE É RURAL? ONDE É URBANO? 

 

Não faz pouco tempo que existe uma imprecisão quanto ao que se conhece 

por rural e por urbano, principalmente quando se apresenta a estatística de que a 

população brasileira é 85% urbana, conforme se pôde observar no gráfico 1. Então, 

é fundamental que se entenda o que, para o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), instituto responsável pelo censo demográfico no Brasil, o que 

significa ser um país com quase oitenta e cinco por cento de sua população urbana 

e se esse entendimento se aplica a esse trabalho. Ou se essas estatísticas precisam 

ser reavaliadas para que possam representar, realmente, a população objeto dessa 

pesquisa.   

Em 1755, o ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de 

Pombal, desenvolve uma primeira medida de integração do território rural a 

sociedade, ficando esta conhecida Diretório dos Índios. Este foi publicado em 1757, 

porém foi somente 1758, através de alvará, que é transformado em lei. O documento 

versava sobre os aldeamentos indígenas, elevando-os a condição de vila. Sendo 

este a primeira forma artificial de integração do meio rural à sociedade.  

Ressalta-se que o Diretório vem também para miscigenar o índio, de forma 

que não fosse mais possível determinar diferenças com o branco, seja em termos 

físicos ou comportamentais. Com este, foi assegurada a educação dos povos 

indígenas, sendo proibido o idioma que não o português e vários aspectos de sua 

cultura.   

Veiga, 2001, expõe que, devido ao Decreto-Lei nº 311 de 1938, que dispõe 

sobre a divisão territorial do país, todas as sedes municipais existentes foram 

transformadas em cidades, independentemente de suas características estruturais e 

funcionais. Assim, ínfimos povoados, ou simples vilarejos, viraram cidades por 

norma que continua em vigor, apesar de todas as posteriores evoluções 

institucionais. 

Provavelmente, um dos principais problemas que o Decreto-Lei supracitado, 

conforme lecionado por Blume e Schneider no trecho abaixo, tenha causado foi 
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enrijecer a classificação de urbano e rural para o censo demográfico, pois, como 

apresentado, pequenos povoados passaram a ser considerados áreas urbanas. 

A principal crítica é dirigida ao critério legal sob o qual o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pela operacionalização e 
divulgação dos dados demográficos do país, se apoia para diferenciar o que 
é rural do que é urbano. A norma legal baseia-se em critérios 
administrativos que decorrem da definição dos perímetros urbanos pelo 
poder público local (executivo e legislativo municipal) (BLUME E 
SCHNEIDER, 2014, p. 187). 

A tabela 1 apresenta o censo demográfico de 2010, para o município de 

Juazeiro da Bahia, área objeto deste estudo, de modo a ser um panorama da 

questão. 

 

Tabela 1 – Resultados do Universo do Censo Demográfico de 2010 

 

(Fonte: IBGE, 2010) 

 

Quando do desenvolvimento de políticas públicas, deve-se voltar a atenção, 

também, para a distância entre a localidade e o centro regional, pois assim pode-se 

melhor compreender a dificuldade de acesso à cidade e atender as necessidades 

regionais. Por exemplo: Observando os dados do IBGE, nota-se que o distrito sede 

de Juazeiro que possui localidades rurais, além da urbana. Assim, quando é feita 

uma comparação com a sede do distrito de Itamotiga, observa-se que a facilidade de 

acesso daqueles que vivem no rural do distrito sede têm maior facilidade de acesso 

às políticas públicas que aqueles que vivem no aglomerado urbano em Itamotinga. 

Como a intenção desta pesquisa é promover a universalização dos serviços 

públicos e garantir o acesso à cidade, talvez seja importante a desvinculação 

Total Homens                                                                          M ulheres                                                                        Total Homens                                                                          M ulheres                                                                        

Juazeiro   197 965   97 085   100 880   160 775   77 799   82 976   37 190   19 286   17 904

Abóbora   2 236   1 145   1 091   1 512    752    760    724    393    331

Carnaíba do Sertão   3 814   1 968   1 846   2 472   1 255   1 217   1 342    713    629

Itamotinga   19 914   10 235   9 679   2 134   1 088   1 046   17 780   9 147   8 633

Juazeiro   159 272   77 171   82 101   151 336   73 035   78 301   7 936   4 136   3 800

Junco   6 557   3 359   3 198    145    68    77   6 412   3 291   3 121

Juremal   1 810    927    883    889    441    448    921    486    435

M assaroca   2 448   1 242   1 206   1 276    614    662   1 172    628    544

Pinhões   1 914   1 038    876   1 011    546    465    903    492    411

Resultados do Universo do Censo Demográfico 2010

Tabela 4.16.1.1 - População residente, por situação do domicílio e sexo, segundo as mesorregiões, as microrregiões, os municípios, os 

distritos, os subdistritos e os bairros - Bahia - 2010

M esorregiões, microrregiões, 

municípios, distritos, 

subdistritos e bairros

População residente

Total                                                                           Homens                                                                          M ulheres                                                                        

Situação do domicílio  e sexo

Urbana                                                                          Rural                                                                         
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conceitual de cidade do urbano e de rural do campo, e sim observar como os 

habitantes de determinada localidade têm acesso aos serviços públicos.  

Para fins deste estudo, as áreas serão trabalhadas conforme seu 

adensamento e características populacionais, ao invés de urbano e rural, pois para 

que as políticas públicas corretas possam estar disponíveis em cada local de 

maneira distribuída, se faz necessário entender a população em seções territoriais 

menores. 

Evidentemente, a intenção desse trabalho não é discutir os problemas 

urbanos das grandes cidades que, principalmente, deram origem ao Estatuto da 

Cidade e à discussão do direto à cidade. Mas sim, avaliar a efetividade que a 

legislação tem tido como forma de mitigar as diferenças entre a sede municipal e a 

distrital, fazendo com que o morador da área rural não venha a sentir a necessidade 

de evadir sua terra. 

O direito de acesso à cidade não deve ser entendido como a não exclusão 

urbana, ou mesmo a não permissibilidade para utilização dos serviços que 

tipicamente estão disponíveis na urbe. Mas sim, como a inexistência da 

disponibilidade daqueles diretos discutidos quando se trata de direito à cidade. 

 

4.4 O CONCEITO DE “DESENVOLVIMENTO” TERRITORIAL E SEUS 

CONFLITOS 

 

Quando se trata de desenvolvimento territorial – principalmente devido ao 

termo “desenvolvimento” – seu conceito e maneira de ser trabalhado podem tomar 

formas bastante distintas, dependo da área do conhecimento daqueles que venham 

a discorrer sobre o assunto.  

Tratando do conceito de “desenvolvimento”, Celso Furtado (1974, p. 14) 

apresenta que se dá por evidente na literatura a defesa de que o desenvolvimento 

econômico, como vem sendo observado nos países que lideraram a revolução 

industrial, pode ser universalizado, ou seja, que o padrão de consumo dos que 

vivem nesses países pode ser reproduzido. Todavia, não é esta tese que o autor 
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defendeu: ele demonstra que não é ambiental e economicamente possível atingir 

esse padrão para todos. Dessa forma, tenta buscar um novo modelo de 

desenvolvimento nacional. 

Felipe Antunes de Oliveira, além de reforçar esta problemática, demonstra 

parte de suas consequências: 

A aceitação da divisão do mundo entre sociedades desenvolvidas e 
sociedades subdesenvolvidas geraria a falsa promessa de que todos os 
países eventualmente convergiriam aos níveis de consumo dos países 
“desenvolvidos” e, o mais grave, desvalorizaria conhecimentos e formas de 
vida tradicionais, classificando-os como “atrasados”. (OLIVEIRA, 2015)  

Essa “falsa promessa” tem um papel chave, pois para manter seu padrão de 

consumo, os países centrais dependem da manutenção do status quo para que 

continuem a aproveitar sua preponderância na troca comercial com os países 

periféricos. Neste pensamento, Cardoso e Faletto apontam que:  

[...] a situação de subdesenvolvimento produziu-se historicamente quando a 
expansão do capitalismo comercial e depois do capitalismo industrial 
vinculou a um mesmo mercado economias que, além de apresentar graus 
variados de diferenciação do sistema produtivo, passaram a ocupar 
posições distintas na estrutura global do sistema capitalista. Desta forma, 
entre as economias desenvolvidas e as subdesenvolvidas não existe uma 
simples diferença de etapa ou de estágios, do sistema produtivo, mas de 
posição dentro de uma mesma estrutura econômica internacional de 
produção e distribuição. (CARDOSO E FALETTO, 1969, p. 507) 

Tomando como base que a economia tenha resultados positivos, é importante 

reavaliar de que forma este crescimento econômico está chegando ou atingindo a 

população de determinada região, devendo ser considerada a discussão proposta 

por Ivo (2012): 

O debate sociológico do modelo de desenvolvimento diz respeito ao tema 
da distribuição, ou da justiça distributiva, o que implica pensar como os 
resultados da economia são apropriados socialmente, questionando “como” 
se est  crescendo e “para quem” se dirigem os resultados dessas políticas 
e os custos desse crescimento, do ponto de vista da qualidade do bem-
estar dos cidadãos. (IVO, 2012, p. 195) 

A partir da discussão acima, principalmente no em relação a quem se dirigem 

os resultados de um desenvolvimento e considerando a noção de que “o 

desenvolvimento econômico e social   um bem cujos efeitos positivos devem ser 

divididos com as populações mais desprovidas” (CARNEIRO, 2012, p. 131), e será 

conceituado desenvolvimento para fins deste trabalho: como o avanço das políticas 
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públicas, a melhoria na qualidade de vida e o nível de satisfação pessoal da 

população. 

Apesar de, no conflito conceitual, o entendimento do que representa 

“territorial” pode ser coadjuvante em relação ao termo “desenvolvimento”, também, 

ter conformações variadas, principalmente quando atrelado ao próprio 

“desenvolvimento”.  

Num lado, existem aqueles que defendam o desenvolvimento territorial como 

controle técnico do uso e ocupação do solo, bem como seu zoneamento. Mas, ainda 

dentro da mesma área, pode ser observado o entendimento mais abrangente. E é 

está noção mais abrangente que nos interessa. 

Finalmente, estabelecendo o conceito para este trabalho, “desenvolvimento 

territorial” será considerado como avanço necessário do conjunto das políticas 

públicas voltadas para o controle do solo, evolução do equilíbrio social e 

favorecimento da resiliência econômica aplicada para a melhoria da qualidade de 

vida, construção da liberdade e do nível de satisfação pessoal da população de uma 

determinada área físico, de um território.  

 

4.5 FIXAR E ATRAIR: POSSÍVEIS ALTERNATIVAS 

 

O que caracterizava os distritos industriais, segundo Marshall, não era 
simplesmente a aglomeração de setores economicamente correlatos, mas, 
sobretudo, um fator intangível, uma certa “atmosfera”  industrial  que  se 
materializava em três “economias externas”: a difusão dos conhecimentos,  
das técnicas e da tecnologia, o desenvolvimento de máquinas de produção  
especializadas e a criação de um importante mercado local de empregos. 
(BEDUSCHI FILHO; ABRAMOVAY, 2003, p. 3) 

Considerando o sucesso que os distritos industriais apresentaram, se não é 

simplesmente criar um aglomerado de setores correlatos, como criar este fator 

intangível apontado pelos autores? Certamente ele está entre o sucesso e fracasso 

da proposta de intervenção. Como pode ser notado na colocação dos autores, o 

incentivo a uma política de colaboração, ou seja, uma política de rede, deve ter um 

papel chave na produção deste fator. 
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O primeiro cuidado que se deve ter no pensamento de políticas voltadas para 

o ambiente rural e sua população está no meio de vida atual destas localidades: elas 

devem ser entendidas como lugares nos quais os efeitos da globalização e da 

tecnologia estão, também, presentes. 

O espaço rural não mais pode ser pensado apenas como um lugar produtor 
de mercadorias agrárias e ofertador de mão-de-obra. Além dele poder 
oferecer ar, água, turismo, lazer, bens de saúde, possibilitando uma gestão 
multipropósito do espaço rural, oferece a possibilidade de, no espaço local-
regional, combinar postos de trabalho com pequenas e médias empresas. 
(GRAZIANO DA SILVA, 1997, p. 25) 

Outro ponto a ser considerado é a convergência no pensar do 

desenvolvimento de políticas públicas, pois a importância da coesão e harmonia 

entre as políticas e os atores sociais é fundamental para seu sucesso. Então, há 

sempre de se ter a preocupação com o alinhamento entre a política e os interesses 

dos diversos grupos que atuarão contribuindo para seu desenvolvimento e 

consequente sucesso, de forma que todos permaneçam continuamente investidos 

na sua construção e execução.  

O distrito de Itamotinga é tido regionalmente como um grande polo gerador de 

renda para o município de Juazeiro. Então, naturalmente, a localidade deveria refletir 

os aportes de recursos públicos compatíveis com esta realidade. Porém, não é 

visível a preocupação de retornar àquele ambiente parte significante do imposto 

recolhido pelo governo em investimentos na melhoria dos aspectos sociais e 

estruturais. 

Conforme extensamente discutido por Celso Furtado no conjunto de suas 

obras o Estado pode ter papel como indutor do desenvolvimento para que seja 

garantido a resiliência econômica e social de determinada localidade.  

Neste aspecto, Anete Ivo (2012, p. 198) aponta para uma transição do regime 

fordista de acumulação, apontando seu esgotamento, para novas formas através de 

organizações associativistas. Propõe que o Estado como indutor do 

desenvolvimento e da proteção social universal, deve favorecer e realizar mudanças 

institucionais onde existam organizações intermediárias, como associações, 

cooperativas, diferentes formas de interação local. Cria-se assim uma proteção de 
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crises cíclicas do mercado, pois estas passariam a ter menos impacto na economia 

regional. 

Nesse sentido, para que se possa desenvolver políticas públicas que tenham 

o objetivo de melhoria na qualidade de vida da população rural, o Estado deve ter 

preocupação em apoiar-se no conceito do welfare state6 somado ao 

desenvolvimento de políticas em rede.  

Para assumir esta estratégia apresentada por Anete Ivo, é necessário que, 

conforme aponta Beduschi Filho e Abramovay (2003, p. 20), o Estado julgue “não 

possuir estrutura, ânimo e mecanismos de incentivo para lidar com dinâmicas 

locais”. Para os autores, o Estado piramidal não consegue relacionar-se com 

organizações em rede, ou seja, para que as propostas possam ter chance de 

sucesso, é fundamental que o Estado abra mão de parte do controle e trabalhe em 

parceria com as organizações associativas. 

Ao contrário do que possam transparecer, neste tipo de política, o Estado não 

deve deixar de incentivar a criação de empresas de maior porte ou de gerar 

empregos através delas, mas deve ter a preocupação em não atrelar a resiliência 

socioeconômica da população de uma região inteira num único modelo ou setor. 

Deve atentar-se que as crises são cíclicas e devem ser gerenciadas para que os 

avanços conquistados durante os tempos de prosperidade não se percam durante 

elas. 

As propostas de intervenções apresentadas devem abarcar em seu 

desenvolvimento o conceito de que o espaço rural não é mais apenas um lugar de 

produção agrícola, mas também um local onde as pessoas têm desejos, 

necessidade e vontades; que a resiliência não pode ser vista apenas como geração 

de emprego através do incentivo de grandes empresas, e sim que é necessário criar 

                                            
6
 Conjunto de serviços e benefícios sociais de alcance universal promovidos pelo Estado com a 
finalidade de garantir uma certa “harmonia” entre o avanço das forças de mercado e uma relativa 
estabilidade social, suprindo a sociedade de benefícios sociais que significam segurança aos 
indivíduos para manterem um mínimo de base material e níveis de padrão de vida, que possam 
enfrentar os efeitos deletérios de uma estrutura de produção capitalista desenvolvida e excludente 
(GOMES, 2006, p. 203). 
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uma atmosfera de colaboração e empreendedorismo; que o Estado deve ser indutor 

das mudanças estruturais. 

Antes de propor as ações práticas, é importante discorrer sobre o 

desenvolvimento de políticas públicas com resultado de longo prazo, e que estas 

são essenciais no auxilio para o sucesso das que tem efeitos em menor prazo. 

Ambas devem ser desenvolvidas em paralelo para que estejam em consonância 

estrutural: as políticas de estruturação devem ser executadas o quanto antes para 

que as demais possam permear as décadas e, com o tempo, passarem por melhoria 

para que continuem a existir. 

Em outro tópico deste trabalho será possível observar que, nesta discussão, 

vários problemas encontrados nas políticas públicas também decorrem da falta de 

comunicação com o homem e com a mulher do campo, uma comunicação que não 

seja apenas do governo como emissor para o campesino como receptor, mas um 

sistema no qual estes papéis também possam se inverter. 

 

4.6 DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO 

 

Conforme traz Lopes (2011, p. 66 e 67), o surgimento do povoado que mais tarde, 

quando elevado a condição de cidade, receberia o título de Juazeiro está ligado à 

passagem das boiadas. Devido à sua localização geográfica na margem direita do 

Rio São Francisco, esta servia como ponto de descanso, pois dispunha de um 

frondoso juazeiro que fornecia uma vultuosa sombra. 

Já a sua expansão está ligada às atividades mercantis, pois ali era um grande 

entreposto, por ser a conexão para o  iauí , Maranhão, Alagoas, Sergipe,  oi s e 

Minas Gerais, além de outras regiões da Bahia. Também contribuiu à sua expansão, 

as atividades da Missão Franciscana que também ali apoiavam a Metrópole em seu 

projeto colonizador. 

O comércio foi, sem sombra de dúvida, a primeira vocação econômica de 
Juazeiro. As atividades mercantis crescem com o passar dos anos e 
funcionam como elemento de fixação de um crescente contingente 
populacional. A vocação comercial funciona, assim, desde os primórdios da 



29 

 

 

  

sua história, como o fator mais importante para o crescimento e 
desenvolvimento de Juazeiro.  

Os religiosos, através das Missões instaladas nos pontos mais favor veis, 
constituíram, como j   afirmado, outro fator de fixação de população nas 
rotas dos caminhos de entrada e circulação de gado que avançaram para 
além das fronteiras baianas (LOPES, 2011, p. 80). 

Em 1833, o povoado é elevado a condição de Vila, sendo em 1834 criado o 

Município com área e limites definidos por lei. Apesar de legalmente a vila estar apta 

a funcionar, suas condições físicas e financeiras eram bastante deficitárias à época.  

[...] Para que se tenha uma id ia, o Conselho Municipal, que funcionava em 
local inadequado, resolve nomear uma comissão com a finalidade de indicar 
um lugar apropriado para construir um edifício que servisse de sede da 
Câmara e tamb m de cadeia pública. Escolhido o local ― rua Ces rio da 
Silva, ao fundo da igreja Matriz ― iniciaram-se as obras, paralisadas j   em 
1838, por motivos financeiros (LOPES, 2011, p.92).  

Muito da dificuldade da arrecadação dos tributos se dava devido a grande 

parte da base econômica ser constituída pelas atividades agropecuárias que eram 

difíceis de ser cadastradas, fazendo com que constantemente essas atividades não 

fossem tributadas. O déficit financeiro impedia que fosse possível a oferta dos 

serviços públicos essenciais para a população. A renda do município, não suficiente 

para sustentar as atividades administrativas da vila, era oriunda do tributo sobre o 

comércio e da décima urbana. 

Apesar de situação precária, Juazeiro tinha boa vocação para o comércio, 

sendo o encontro de quatro vias. A navegação naquela época começava a prosperar 

e também era uma região de uvas, tendo em quase toda casa um parreiral, 

conforme descrito por Richard Burton, em 1867. 

Apesar de todas as adversidades de infraestrutura, conforme aponta Lopes 

(2011), Juazeiro sempre ocupou uma posição de destaque no cenário regional, 

principalmente por sua importância comercial. 

Apesar de desfrutar do “status” de cidade h  mais de 20 anos,  uazeiro, j   
com uma população de 8.000 habitantes, carecia, como todas as cidades 
sertanejas em fins do s culo  I , da maioria dos equipamentos urbanos 
comuns aos centros mais pr ximos da capital.  arcez e Sena (1  2) 
entendem ser a marginalização dos sertões, fato hist rico indiscutível e 
suas cidades, s   tardiamente eram alcançadas pelos vetores de 
modernização. Mesmo assim,  uazeiro destacava-se das demais cidades 
sertanejas pela sua atividade comercial, cuja importância para a economia 
da cidade   ratificada pela fundação do Clube Comercial, no ano de 1   . 
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Adquiriram um prédio destinado à sede social, situado à então  raça 
Desembargador Monteiro, onde hoje funciona a Biblioteca Municipal.  

No plano social, as carências eram muitas, contando a cidade com quatro 
escolas primárias, sendo que apenas duas estavam na sede. Não havia 
abastecimento de  gua, nem esgotos, e as ruas, de “chão batido”, eram 
precariamente iluminadas por lampiões a querosene. A Santa Casa de 
Miseric rdia, fundada no ano de 1  7 ― única do Rio São Francisco àquela 
 poca ― ainda estava com suas instalações inacabadas, apesar de ser o 
único estabelecimento m dico do município.     se contava com os serviços 
de correio desde a criação da Vila, mas as grandes distâncias e as 
dificuldades de transporte os tornavam incertos e demorados, o que s   viria 
a mudar com a chegada dos trilhos da ferrovia (LOPES, 2011, p. 116 e 
117).  

Esse destaque como centro regional não perdurou apenas na história antiga 

de Juazeiro, mas na também recentemente, em que foi destacada, num estudo para 

o primeiro Plano Diretor da cidade, a valia do município para o cenário de 

desenvolvimento da região: 

Independentemente das características morfológicas e, inclusive de sua 
fisionomia urbana, o caráter, o ambiente e a própria imagem de Juazeiro 
transcendem as barreiras regionais e a identificam no âmbito nacional, a 
partir da navegação no São Francisco, como o centro comercial e de 
serviços polarizador da vasta área. (BAHIA, 1977, p. 154)  

Na entrada do século XX, Juazeiro não apresentava significativo crescimento 

populacional. Todavia a posição de importância no comércio vinha crescendo 

constantemente. Naquela época, começam a ser abertas filiais de importantes 

empresas de importação e exportação da capital, tanto nacionais quanto 

estrangeiras, essas comercializavam os produtos da região, focando nos produtos 

de curtume. 

Nos anos de 1910 e 1920, Juazeiro observou uma melhora considerável em 

sua situação urbanística, sanitárias e sociais, foram feitos alargamento de ruas 

através de desapropriações, modificação do sistema de arborização, construção de 

matadouro e mercado municipal, construção de edifícios públicos segundo os novos 

estilos arquitetônicos, além de dotar Juazeiro com serviço telefônico e energia 

elétrica com a inauguração da Usina de Força e Luz localizada na Ilha do Fogo7.  

                                            
7
 Muitos atribuem o nome da Ilha a visível chama da Usina de Força e Luz, porém existem registros 

com este nome anteriores à sua construção. 
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Este crescimento acaba por destacar Juazeiro no cenário estadual, sendo 

concedido o título de “Capital dos Sertões do São Francisco” e a instalações de uma 

repartição da Fazenda Estadual e escritório da Capitania dos Portos, instituída pelo 

Decreto nº 13.945, de 12 de março de 1919, compreendendo o trecho entre os 

municípios de Pilão Arcado e Paulo Afonso, que abrange uma área com 

aproximadamente 600 quilômetros de extensão e passando a controlar as linhas 

regulares de vapor.  

Apesar de todo crescimento que as trocas comerciais trouxeram para 

Juazeiro, esta viria a enfrentar um momento de estagnação no crescimento e na 

economia. Após os anos 50, o município, num certo movimento contrário à 

especialização que as cidades brasileiras vinham desenvolvendo, cria forma 

diferente de cultura rural.  

A cidade de Juazeiro, assim, tem uma relação muito próxima com o campo, 

mesmo tendo população urbana maior. 

No caso de  uazeiro, apesar da população da cidade ser quantitativamente 
superior à do campo, o urbano e o rural estão muito pr ximos, como forma 
de convivência social. Sua Câmara Municipal, por exemplo, era composta, 
na sua totalidade, de homens do campo, o que s   confirma que a migração 
no sentido rural-urbano, além de outras implicações, provoca apenas um 
deslocamento do poder do campo para a cidade, e não a substituição dos 
detentores desse poder (LOPES, 2011, p. 138 e 139).  

Essa tendência da inserção do poder dos grandes proprietários de terra em 

assumir o poder na cidade passa a ser comum na política do Nordeste, conforme 

apontado por Furtado (1989), passando a surgir uma nova burguesia urbana que 

não altera as relações sociais, apenas monta um esquema de convívio com um 

colonialismo disfarçado. 

Então, nos anos 60, Juazeiro passa a retomar um crescimento econômico, 

com a instalação de fazendas de cultivo, expansão das indústrias de curtume e 

criação da Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco. 

Criada em 1945, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), após 

a construção de suas primeiras usinas, observa a necessidade de regular a 

descarga que tinha grande variação entre os períodos de cheias e estiagem, para 

que pudesse realizar a otimização do sistema de geração. Com isso, realiza nos 
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anos 1970 a construção da Usina de Sobradinho, que criaria um dos maiores 

reservatórios do mundo, fazendo com que fosse possível controlar a vazão do Rio 

São Francisco. 

Com sua conclusão em 1978, a navegação ficaria irreversivelmente 

prejudicada, com consequente declínio da Companhia de Navegação do São 

Francisco (FRANAVE), que viria a encerrar suas atividades no início dos anos dois 

mil. 

Nenhum movimento na região iria prover um crescimento econômico tão 

acentuado quanto a ampliação do setor agrícola através da implantação dos projetos 

de irrigação. Este ainda seria combinado com o forte crescimento industrial 

experienciado na década de 1970: a região de Juazeiro proveria boas condições de 

instalação de um parque produtivo de apoio ao setor que vinha se expandindo, em 

conjunto com a disponibilização de fonte constante de energia elétrica fornecida pela 

Usina de Sobradinho e pela ampliação da malha de transporte terrestre e 

posteriormente aéreo para escoamento da produção. 

Com essa transformação do cenário na região, devido ao fortalecimento da 

agricultura irrigável e um forte parque industrial, a região passa a apresentar uma 

nova dinâmica demográfica.  

Através deste ambiente favorável para o crescimento e desenvolvimento da 

região de Juazeiro, a partir da década de 1980, conforme identificado por Pereira 

(2012, p. 147), foi possível notar uma “considerável diminuição do quantitativo 

emigrado, aumento da imigração e ainda, um incremento significativo do retorno 

daqueles que, em outros tempos, migraram para outras partes do Brasil”. 

Essa nova característica da região, principalmente quando possibilita o 

retorno de filhos do Vale para sua região, favorece o fortalecimento da relação 

homem/espaço não somente com o físico, mas também no sentido cultural e relação 

sentimental. 

Dando suporte ao identificado nesta pesquisa, Pereira (2012, p. 185) conclui, 

através de outra perspectiva, “que a combinação entre ações governamentais, com 

potencialidades locais, e mercado favorável pode resultar em dinamismo econômico, 
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mesmo nas áreas mais periféricas”, reforçando a tese que o Estado deve ter papel 

fundamental como indutor do desenvolvimento da região. 

 Apesar de todos os diferentes momentos pelos quais Juazeiros passou, em 

sua história não houve um planejamento efetivo de seu território, fazendo com que 

seu crescimento fosse orgânico e descontrolado. Isso é refletido tanto na morfologia 

do traçado urbano da sede do município quanto nas de seus distritos e demais áreas 

rurais, o que será evidenciado adiante. 

 

5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste trabalho foram utilizadas as modalidades de pesquisa de campo, 

documental e bibliográfica, tendo abordagem qualitativa. Iniciou-se com o 

levantamento e revisão bibliográfica, de modo a compor o referencial teórico da 

dissertação. Conjuntamente, foi levantada a legislação específica e documentação 

técnica relacionada ao tema, junto à Prefeitura Municipal de Juazeiro. 

Para compor a fase de análise documental, além da legislação e 

documentação técnica da Prefeitura, realizou-se o levantamento das atas de 

reuniões de participação das comunidades na revisão no Plano Diretor e a 

identificação de planos diretores de outros municípios que compreendem, em seu 

escopo, as singularidades do território rural, de modo que foi possível analisar quais 

as ferramentas, políticas e artifícios legais que estão sendo utilizados para realizar 

um desenvolvimento municipal conciso e sustentável. 

Após a realização destas duas etapas iniciais, iniciou-se a fase de campo da 

pesquisa, através de visitas à secretaria municipal envolvida com planejamento 

municipal para ser realizado o levantamento de material gráfico de mapeamento do 

distrito de Itamotinga, bem como para a realização das entrevistas necessárias. 

Estas foram realizadas com os arquitetos, engenheiros e gestores que estiveram ou 

estão envolvidos na temática do Plano Diretor Municipal. 
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As entrevistas buscaram compreender a motivação e o contexto de 

desenvolvimento que levaram à não inserção de políticas próprias e 

contextualizadas para a área rural e para os distritos no Plano Diretor do município.  

Após a realização das entrevistas e aquisição das peças gráficas, estas foram 

confrontadas com a realidade, para delimitação dos perímetros urbanizados que, 

posteriormente, serviram como base para a caracterização deste contingente 

populacional e identificação dos serviços e políticas aplicadas diretamente aos 

distritos, bem como para o desenvolvimento do método de tipificação.  

Durante as visitas de avaliação da área de estudo, o distrito de Itamotinga, 

foram identificados quais serviços são ofertados na sede, de que forma e com que 

assiduidade. Diante do exposto, o próximo passo foi caracterizar o espaço urbano 

rural baseado nas visitas in-loco e cartografia das áreas, de forma a entender as 

necessidades locais.  

Finalmente, após coleta de todos os dados necessários e com as áreas 

devidamente identificadas e caracterizada e já na direção da construção do produto 

final, foi realizada a apresentação de sugestões de políticas públicas que incluam o 

território rural no Plano Diretor e deem ao campesino a opção de escolha de poder 

desenvolver e estreitar os laços com o território, com a terra e com a sua cultura. 

Atingindo, assim, o último objetivo especifico deste trabalho, ponderando de que 

forma a devida aplicação do Estatuto da Cidade, através do Plano Diretor, pode 

impactar no desenvolvimento das áreas urbanizadas dos distritos. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 TIPIFICAÇÃO ALTERNATIVA PARA AS ÁREAS URBANAS E RURAIS DE 

JUAZEIRO 

Retomando Veiga: 

Da noite para o dia, ínfimos povoados, ou simples vilarejos, viraram cidades 
por norma que continua em vigor, apesar de todas as posteriores evoluções 
institucionais. Não somente as dos períodos pós-1946, pós-1964 e pós-
1988, mas também as que estão sendo introduzidas pelo novíssimo 
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Estatuto da Cidade. Por exemplo, ao dispensar da exigência de Plano 
Diretor quase todas as “cidades” com menos de 20 mil habitantes (VEIGA, 
2001, p. 8). 

Conforme apresentando anteriormente, o IBGE, para determinar a distinção 

entre a população rural e urbana, se baseia no Decreto-Lei nº 311, que alçou toda 

sede de município e distrito em áreas urbanas, não trazendo a real representação 

quanto às características locais e regionais, os hábitos culturais e a economia. 

Antes de serem apresentados os produtos cartográficos, que foram 

produzidos através dos métodos de tipificação mais discutidos, é apresentada 

abaixo a figura 01, que traz a divisão administrativa de Juazeiro. 

Figura 1 – Divisão administrativa de Juazeiro 

 

(Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico, 2017) 
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Este divisão foi apresentada no Plano Municipal de Saneamento Básico, 

elaborado pela Prefeitura de Juazeiro, através de contrato com a empresa 

Saneando Engenharia. Segundo o Plano, o território de Maniçoba foi desagregado 

do distrito de Itamotinga, através de lei, em 2007. Quanto à Mandacaru não foram 

encontrados registros da sua separação do distrito de Juazeiro.  

Como, Maniçoba e Mandacaru, não foram considerados como distritos, no 

censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, não existe disponibilizado pelo 

Instituto, os dados referentes aos territórios. Assim, para a aplicação das 

metodologias de tipificação, foram adotados apenas aqueles distritos disponíveis 

adotados pelo próprio IBGE. 

Após estas considerações sobre a divisão administrativa de Juazeiro, é 

apresentado, na figura 2, aplicação da classificação do IBGE na área interna do 

munícipio de Juazeiro. 

 

Figura 2 – Plotagem da aplicação do método do IBGE 

 

 (Fonte: O autor, 2019) 
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Devem-se destacar, na figura 2, através da classificação utilizada, que ficou 

demarcado diversos pontos em cinza, representando áreas urbanas, espalhados 

pelo território. Mas, como poderá ser notado nas discussões, estes representam 

pequenos aglomerados urbanos, nos quais o direto à cidade não existe.  

Com visão crítica sobre as estatísticas oficiais, Veiga propõe uma nova 

tipologia para a realização desta classificação, considerando como rurais os 

municípios de pequeno porte que possuem até 50 mil habitantes e menos de 80 

hab/km2; de médio porte os que registram uma população no intervalo de mais de 50 

a 100 mil habitantes, ou cuja densidade supere os 80 hab/km2, mesmo que tenham 

menos de 50 mil habitantes; e de inquestionáveis centros urbanos os municípios 

com mais de 100 mil habitantes. Devido ao quantitativo populacional de Juazeiro, 

podemos determinar, através do método do autor, que o município é 

inquestionavelmente centro urbano.  

 Outra importante metodologia para tipologia do urbano e rural é a proposta 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que 

realiza a classificação através uma tipificação regional, sendo ela baseada em três 

parâmetros: o primeiro, baseado em densidade, considera como rural todos os 

municípios com densidade inferiores a 150 hab/km2; o segundo é um critério de 

percentual da população de uma região que vive nos municípios classificados como 

rurais. A utilização deste critério é feita pela agregação da população dessas 

comunidades dentro de uma região (que corresponde às microrregiões ou 

mesorregiões no Brasil); e o terceiro parâmetro é voltado para ajustes da tipificação 

em casos nos quais existam grandes aglomerados urbanos (GIRARDI, 2008).  

Na figura 3 observa-se a aplicação do método da OCDE na área interna do 

munícipio de Juazeiro. 
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Figura 3 – Plotagem da aplicação do método da OCDE  

 

 (Fonte: O autor, 2019) 

Na plotagem, referente ao método da OCDE, fica demarcado a totalidade do 

distrito Juazeiro, incluindo áreas não urbanizadas e não ocupadas, como área 

urbana. Com essa conformação da figura 2, pode ser levantado um novo ponto de 

discussão, a relação de distância entre áreas com acesso aos serviços públicos 

essenciais. Mesmo as áreas no limite do perímetro urbano da sede do município não 

sendo áreas urbanizadas, seus habitantes podem ter mais acesso à cidade que 

aqueles nas áreas urbanizadas dos outros distritos. 

Girardi (2008) faz uma importante crítica à metodologia da OCDE, justificando 

a existência de casos nos quais seja necessária a utilização de outras variáveis além 

da densidade. 

Neste tipo de tipologia a ruralidade é definida segundo a dispersão e 
tamanho populacional e nenhum elemento como produção, uso do solo e 
trabalho é considerado. O rural aqui passa do caráter dicotômico para única 
e exclusivamente populacional. É claro que a definição dos patamares de 
corte para a classificação pode considerar indiretamente o comportamento 
dessas variáveis, pois é presumível que em comunidades com pequena 
densidade demográfica a atividade agropecuária seja mais importante, 
porém isso não é uma regra válida para todos os países e regiões 
(GIRARDI, 2008, p. 48). 
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Como terceira alternativa metodológica para a tipificação, deve-se considerar 

a utilizada pelo United States Census Bureau do United States Department of 

Agriculture (USDA), que se utiliza de três classificações: áreas urbanizadas 

(Urbanized Areas - UAs), núcleos com população maior que cinquenta mil 

habitantes; aglomerados urbanos (Urban Clusters - UCs), núcleos com população 

entre dois mil e quinhentos e cinquenta mil habitantes; rurais, demais áreas 

(WANDERLEY, 2000, p. 111). 

Na figura 4, observa-se a aplicação do método dos United States Census 

Bureau na área interna do munícipio de Juazeiro. Com ela, notou-se que, a 

aplicação do método do USDA, é a mais próxima da realidade identificada in situ no 

município, ou seja, podendo ser identificado claramente o direito à cidade. Porém, 

apenas este tipo quantitativo de tipificação pouco nos diz sobre a dificuldade de 

acesso à cidade e das vulnerabilidades socioeconômicas das localidades. É 

necessário que se entenda mais sobre a localidade para que se possa desenvolver 

políticas públicas efetivas.  

 

Figura 4 – Plotagem da aplicação do método dos US Census 

 

 (Fonte: O autor, 2019) 
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Então, pode-se observar que ainda há muito que se discutir sobre a tipificação 

da população urbana e rural. Como ponderado, pode ser necessário ir além da 

densidade ou número de habitantes, como sugerido por Girardi. Talvez seja preciso 

considerar a inclusão de critérios econômicos e critérios subjetivos, principalmente 

quando este recorte será objeto de estudos para o desenvolvimento de políticas de 

desenvolvimento, nas quais a determinação incorreta poderá ter impacto negativo no 

desenvolvimento regional e na qualidade de vida da população por gerações. 

Recentemente, a busca por soluções para essas questões tem se 

intensificado, pois sua importância vai muito além do entendimento da dicotomia 

rural e urbano, como explica Oliveira. 

Assim, os autores citados recomendam a necessidade da ênfase de um 
outro ator social no campo, para um novo modelo de desenvolvimento. 
Afirmam a necessidade do privil gio de um ‘novo’ tipo de agricultor, que 
seria o agricultor familiar. Este não mais objetivaria com seu trabalho 
apenas à obtenção do lucro, mas também sua reprodução, em termos 
físicos e culturais, passando ao futuro seus modos de vida e possibilitando a 
continuidade de seus valores e sua cultura. Estaria, portanto, em melhores 
condições de entender as relações sociais e ambientais que condicionam 
sua produção, sendo o tipo de agricultor suficiente e necessário para o 
aumento da produção de alimentos, respeitando as relações naturais e o 
meio- ambiente. Ou seja, para o ‘desenvolvimento local’, h  necessidade do 
fortalecimento dos agricultores familiares (OLIVEIRA, 2008, p. 177). 

Após a avaliação das proposições de tipologias da OCDE, Veiga e US Census 

Bureau e suas respectivas aplicações na área do município de Juazeiro, verificou-se 

que a tipificação que mais se aproxima da concepção metodológica desejada é a do 

US Census Bureau. Todavia, esta ainda não chega a apresentar um nível no qual 

seja possível determinar se os habitantes de toda Juazeiro estão tendo seu direito 

de acesso aos serviços públicos de forma homogênea, intuito da busca pela 

tipificação local nessa pesquisa. 

A tipificação interna do município deve ser muito bem considera, pois para que 

as políticas públicas possam estar em consonância com a Nova Agenda Urbana8, 

acordada por lideres mundiais durante a Conferência Habitat III, se faz necessário 

que o desenvolvimento municipal fragmentado seja combatido. Sendo assim, a 

                                            
8
 Documento orientado para ação que definiu padrões globais para o alcance do desenvolvimento 
urbano sustent vel, “repensando a forma como construímos, gerenciamos e vivemos nas cidades”, 
segundo o ONU-HABITAT. 
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ênfase feita por este trabalho na busca por uma classificação do urbano e rural na 

área interna do município, que represente efetivamente as características da 

população, feita com o objetivo de apoiar o desenvolvimento territorial, é essencial.  

Com a análise do resultado da aplicação das metodologias apresentadas, este 

trabalho propõe uma abordagem alternativa para a tipificação interna de um 

município, esta proposta, tomando como baseado todas as discussões, as 

observações de campo, as conclusões após a aplicação dos métodos no território de 

Juazeiro e problemas apresentados nesse contexto, se baseia em três eixos, sendo 

eles: densidade; serviços essenciais; e distância dos serviços não disponíveis na 

localidade.  

A relevância da determinação desses critérios está baseada não somente na 

determinação do que é rural e o que é urbano, mas também para que possam ser 

previstas que tipo de política pública deve ser desenvolvida para uma determinada 

seção do território municipal. 

A densidade de referência proposta para o método, além dos pontos acima, 

leva em consideração a extensa dimensão do território do município de Juazeiro, 

sendo determinado o valor de 50 hab/km2.  

Os serviços essenciais que devem estar disponíveis são: educação com oferta 

de no mínimo ensino médio; banco; hotel; atendimento básico à saúde (emergencial 

e preventivo capaz de diagnosticar e tratar problemas de baixa complexidade); 

biblioteca pública; transporte público (transporte interdistrito e distrito-sede).  

Quando não disponíveis estes serviços, deve ser determinada a dificuldade de 

acesso através da distância, sendo considerado: baixa dificuldade de acesso, até 10 

km; média dificuldade, entre 10 a 30 km; e alta dificuldade de acesso, mais que 30 

km. 

Para classificação de uma área como urbana, esta deve possuir a densidade 

mínima instituída e ter, no máximo, um serviço com média dificuldade de acesso, 

Caso a localidade tenha sistema de transporte público regular com múltiplas viagens 

diárias, o número de serviço com média dificuldade pode passar para dois. 
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Como a intensão desta metodologia é dar apoio ao Plano Diretor e suas 

políticas, um caso excepcional – como a possibilidade da ampliação para dois 

serviços com média dificuldade – deve ser remediado até a revisão seguinte do 

Plano, sendo alterada a classificação, caso não seja realizada.  

Deve-se notar que, mesmo seguindo os critérios estabelecidos na pesquisa, 

uma área pode ter características urbanas, porém seus habitantes podem ser 

tipificados como rurais, pois a importância desse entendimento para o planejamento 

regional é qual o tipo de cuidados que determinada população e área necessita, 

como melhorar a qualidade de vida na região e como efetivar o desenvolvimento 

sustentável da localidade. 

Na figura 5, abaixo, pode ser observada a aplicação do método proposto, no 

município de Juazeiro, após a investigação dos serviços existente nos distritos. Os 

traçados em vermelho, que ligam a sede administrativa de Juazeiro aos distritos, 

apenas tem a função de facilitar a localização das sedes dos distritos no mapa. 

Nota-se que, através da figura, Juazeiro possui apenas uma área que, 

conforme o método proposto, foi classificada como possuindo os serviços mínimos 

para ser considerada área urbana, ficando o restante do território dependente dessa 

área para o atendimento da maioria de suas necessidades básicas. 
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Figura 5 – Proposta de tipificação aplicada em Juazeiro  

 

 

 (Fonte: O autor, 2019) 

 

Para melhor ilustrar, a figura 5, é importante destacar que nenhum distrito, 

possui todos os serviços básicos propostos para a tipificação9, bem como somente o 

distrito sede atinge a marca de referência de 50 hab/km2, conforme indicado pela 

tabela 2. Sendo, assim, tipificados como rurais. De toda forma, é fundamental que se 

realize a plotagem referente às distâncias, para que sejam cartograficamente 

                                            
9
 Constatação realizada através de visitas as localidades. 
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compreendidos os espaços com maior vulnerabilidade, quanto ao acesso aos 

serviços.   

 

Tabela 2 – Densidade populacional dos distritos de Juazeiro  

 

(Fonte: O autor, 2019) 

 

Como forma de melhor exemplificar a metodologia, foi realizada a aplicação, 

também, no território do município de Jaguarari, que teve seu resultado plotado na 

figura 6, observada abaixo. Neste resultado é destacado que a sede do distrito de 

Pilar possui desenvolvimento socioeconômico e territorial similar ao da sede do 

município. Sendo a economia da localidade baseada na mineração, e tendo a 

disposição de seus habitantes todos os serviços mínimos determinados pelo 

método, criando assim uma dinâmica diferenciada para a localidade.  

É importante enfatizar que, com a distribuição dos serviços essenciais nas 

diversas localidades, é possível dar a opção ao campesino de poder desenvolver e 

estreitar os laços com o território, com a terra e com a sua cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO POPULAÇÃO POPULAÇÃO URB PERCENTUAL POPULAÇÃO RURAL PERCENTURAL ÁREA (km2) DENSIDADE (hab/km2)

TOTAL MUNICIPIO 197965 160775 37190 6721,198

ABOBORA 2236 1512 67,6% 724 32,4% 484,57 4,61

CARNAIBA DO SERTAO 3814 2472 64,8% 1342 35,2% 320,12 11,91

ITAMOTINGA 19914 2134 10,7% 17780 89,3% 1680,93 11,85

JUAZEIRO 159272 151336 95,0% 7936 5,0% 553,61 287,70

JUNCO 6557 145 2,2% 6412 97,8% 1183,8 5,54

JUREMAL 1810 889 49,1% 921 50,9% 775,81 2,33

MASSAROCA 2448 1276 52,1% 1172 47,9% 770,79 3,18

PINHOES 1914 1011 52,8% 903 47,2% 951,56 2,01

DENSIDADE POPULACIONAL DOS DISTRITOS DE JUAZEIRO (BAHIA)
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Figura 6 – Proposta de tipificação aplicada em Jaguarari  

  

 (Fonte: O autor, 2019) 

 

Tomando como base que “o desenvolvimento econômico e social   um bem 

cujos efeitos positivos devem ser divididos com as populações mais desprovidas” 

(CARNEIRO, 2012, p. 131), a tipificação correta de um território e de seu grupo 

populacional é fundamental para que se possa apoiar políticas públicas em nível 

municipal que levam em conta a melhoria na qualidade de vida e o nível de 

satisfação pessoal da população de determinada região ou localidade. 

Ainda, faz-se necessária a discussão da relação entre munícipios, quanto à 

dificuldade de acesso, conforme pode ser observado (figura 7), existe uma relação 

de proximidade entre distritos de Juazeiro e de Jaguarari.  
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Figura 7 – Relação da tipificação de Juazeiro e Jaguarari 

 

(Fonte: O autor, 2019) 

 

Como pôde ser observado através do mapa, a população do distrito de 

Abóbora (Juazeiro), em tese, teria maior relação com a sede do distrito de Pilar 

(Jaguarari), do que com Juazeiro. Porém, devido às restrições administrativas em 

serviços públicos, como educação e saúde, normalmente não se permite a utilização 

dos serviços por habitantes de outras cidades. 
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Certamente, este é um ponto de fragilidade e que precisa ser tratado com 

bastante cuidado no planejamento regional, pois a criação de barreiras 

administrativas para atender as populações mais vulneráveis precisa ser evitada. 

Nos últimos anos, tem se observado um aumento nos consórcios municipais, 

justamente com o objetivo de tratar esses problemas burocráticos. Auxiliando, assim, 

na ampliação da oferta dos serviços. 

Na discussão do tópico, foram apresentadas as metodologias de tipificação 

da dicotomia urbano-rural, tendo sido concluído que o método utilizado pelo USDA, 

no censo demográfico americano, foi o que mais aproximou da realidade quando 

aplicado ao território interno do município. Mesmo tendo representado 

adequadamente, a relação urbano-rural, percebeu-se a necessidade de serem 

incluídos outros parâmetros, combinados entre quantitativos e qualitativos, para que 

se possa melhor diagnosticar uma região para o desenvolvimento de políticas 

públicas. Com as diversas constatações, foi proposto um método alternativo de 

tipificação, sendo este aplicado aos municípios de Juazeiro e Jaguarari. 

 

6.2 CARACTERIZAÇÃO DO DISTRITO DE ITAMOTINGA 

 

Apesar de ser umas das principais áreas de produção e geração de renda do 

município de Juazeiro, tendo em 2017, considerando apenas o Projeto de Irrigação 

Maniçoba, um Valor Bruto da Produção (VBP) de 130 milhões de reais (Gráfico 2), 

dessa forma deveria ser evidente o investimento continuo do município na melhoria 

de diversas áreas na região. Todavia, não é o que acontece, a percepção de retorno 

de investimentos por parte do Estado nessa melhoria na qualidade de vida da 

população local é tímida.  
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Gráfico 2 – Evolução do Valor Bruto de Produção do projeto Maniçoba 

 

(Fonte: CODEVASF, 2018) 

 

Além de ser pouco observado o retorno de investimento à localidade, o fato 

da sede do distrito estar a uma distância aproximada de 75 km da sede do 

município, ocasiona diversas dificuldades para acessar os serviços públicos, 

gerando pelas razões já discorridas, uma descrença da população quanto à 

possibilidade de permanência e qualidade de vida daqueles que ocupam o território.  

Figura 8 – Praça no acesso da sede de Itamotinga 

 

(Fonte: O autor, 2019) 
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É possível observar, na formação do aglomerado urbano do distrito de 

Itamotinga, a teoria de surgimento de aglomerações defendida por Pitteri, Macchione 

e Bresciani, na qual um dos pontos apresentados é a ocupação circunscrevendo 

uma área de grande produção agrícola irrigada.  

Geralmente, os polos de crescimento surgem em torno de aglomerações 
urbanas importantes, fonte de matérias-primas, bem como nos corredores 
de fluxos comerciais significativos ou em áreas de grande produção 
agrícola. (PITTERI; MACCHIONE; BRESCIANI, 2005, p. 16). 

O distrito de Itamotinga, conforme os dados censitários de 2010 do IBGE, 

possui uma população de 19.914 habitantes, da qual 2.134 habitam o aglomerado 

urbano do distrito (figura 9). Dentre elas, 82,5% são alfabetizadas, o que representa 

taxa 5% abaixo da média do município.  

 

Figura 9 – Vista do aglomerado urbano da sede de Itamotinga 

 

(Fonte: O autor, 2019) 

 

A sede do distrito apresenta acesso pavimentado com asfalto betuminoso 

desde a rodovia principal, parte de sua infraestrutura viária local pavimentada com 

blocos graníticos, porém possuindo a maior porção de terra. Está em implantação a 

coleta de esgoto para tratamento, fornecimento de água tratada, posto de saúde, 

farmácia, posto de combustível, dormitório, correspondente dos correios, escola com 

ensino básico, mercado e lojas de suprimentos para agricultura. 
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Figura 10 – Estação de tratamento de água de Itamotinga 

 

(Fonte: O autor, 2019) 

Apesar de toda relação com o Rio São Francisco, percebe-se na morfologia 

do aglomerado urbano da sede de Itamotinga a herança do urbanismo colonial, ou 

seja, a cidade dá as costas para o corpo de água. Quando se transita na área, não é 

perceptível essa relação com Rio, e ao encontrar a água o visitante observará um 

tímido balneário, pouco utilizado, e perceberá a redução na ocupação urbana.    

 

Figura 11 – Vista do Rio São Francisco 

 

(Fonte: O autor, 2019) 
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 Levantando a questão do adensamento em aglomerados urbanos, é 

apresenta a figura a seguir, na qual se pode observar o mapa de cheios e vazios do 

aglomerado urbano da sede do distrito de Itamotinga. Nela é apresentada a área 

urbanizada da sede, que possui população aproximada de 2,1 mil habitantes.  

Para melhor ser entendida a relação de densidade populacional, dentro de 

áreas urbanizadas, foi demarcado em tracejado vermelho, nas figuras 6 e 7, os 

principais eixos de ocupação urbana dos distritos de Itamotiga e Juazeiro, 

respectivamente. Quando realizado o comparativo entre ambos, percebe-se que a 

ocupação do distrito de Itamotinga ainda é muito rarefeita, quadras com ocupação 

muito baixa. Na demarcação do eixo em Juazeiro, quase não se identificam espaços 

vazios. 

Devido à baixa capacidade de investimento do Estado brasileiro, a 

universalização dos serviços públicos torna-se ainda mais difícil. O adensamento 

populacional, nos aglomerados urbanos, mesmo quando o valor da terra é baixo, 

apresenta-se como uma alternativa de facilitar este processo, pois o custo dos 

serviços por habitante é reduzindo. Mas, existe um cuidado no planejamento 

baseado nesta tese: quando o contingente populacional é reduzido, pouco é 

vantajoso o adensamento, tendo em vista que a oferta pode estar prejudicada. 

Aqueles ambientes que atingem o maior número de habitantes, em geral, serão 

priorizados.  

O adensamento auxilia também na melhoria dos ambientes de 

assentamentos, pois através deste pode ser evitada a formação de vazios 

desocupados. Espaços estes que, no futuro, irão acarretar problemas diversos, 

discutidos em outro tópico, sejam eles sociais ou de infraestrutura.  
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Figura 12 – Mapa de cheios e vazios de Itamotinga 

 

 (Fonte: Elaborado pelo autor) 
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Figura 13 – Mapa de Cheios e Vazios de Juazeiro no entorno da Catedral 

l  

 (Fonte: Adaptado de Lopes, 1999) 

 

6.3 NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 

 

Ao serem analisadas as atas das reuniões setoriais para a participação 

popular na revisão do plano diretor do município, observou-se que, além das 

reclamações superficiais apontadas rotineiramente nas sessões, houve preocupação 

com questões estruturais como a regularização fundiária, o controle no uso de 

defensivos agrícolas e o acesso dos jovens ao ensino superior. 

Então, se pode perceber um avanço na preocupação não apenas com 

aqueles problemas cotidianos – como iluminação pública deficiente ou buracos nas 

vias – mas também com as políticas de longo prazo, que tendem a gerar avanços na 

qualidade do ambiente de convívio social e consequentemente na qualidade de vida 

de modo geral. 
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Nesse sentido, o foco deste trabalho está voltado para a preocupação com 

políticas públicas práticas para atender as demandas de estruturação que são 

necessárias para a melhoria da qualidade de vida nos distritos e localidades do 

semiárido baiano. 

Tomando como base que, segundo Beduschi Filho e Abramovay (2003, p. 3), 

“cada territ rio dispõe de um capital específico, o ‘capital territorial’, distinto daquele 

de outros territórios”, este trabalho aborda as características da localidade do distrito 

de Itamotinga e do município de Juazeiro. Embora possa não ter aplicabilidade em 

outras situações dentro do semiárido, ainda de possível reprodução para localidade 

que tenham um capital territorial que apresentem características análogas.   

 De forma a apresentar as principais queixas da população quanto à atuação 

do poder público nos distritos de Juazeiro, foram compiladas e analisadas as atas 

das reuniões, sendo elas: iluminação pública deficiente, deficiência na comunicação 

móvel, rede de esgoto deficiente, falta constante de água, posto de saúde deficiente, 

pouco espaço público livre destinado ao lazer e dificuldade na regularização 

fundiária ou habitacional. 

 Após a avaliação técnica das necessidades apontadas pela população local, é 

sempre necessário que seja dada bastante atenção à tradução desta análise em 

políticas públicas, pois a construção destas políticas acontece também a partir das 

crenças comuns e da percepção dos problemas.  

As políticas públicas refletem, portanto, o entendimento dos grupos sociais 
sobre sua própria condição e sobre a sociedade em geral, bem como sobre 
os instrumentos necessários para aperfeiçoar esta condição (GRISA E 
SCHNEIDER, 2014, p. 127). 

Dessa forma, a percepção e a representação de mundo do conjunto de atores 

envolvidos pode não compreender a realidade do meio de vida campesino, ou seja, 

mesmo após a identificação correta da causa de um determinado problema, ainda é 

possível que, se desenvolvida uma política pública para tratá-la, que esta não seja 

adequada àquele meio. 
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6.4 EXCLUSÃO DAS ÁREAS RURAIS DO PLANO DIRETOR 

 

Tendo sido realizado nove entrevistas propostas para esta pesquisa, com os 

gestores e técnicos que compõe ou compuseram o quadro da Prefeitura Municipal 

de Juazeiro, com o objetivo de compreender porque não se tem maior foco nas 

áreas dos distritos fora da sede do município, é possível perceber uma tendência do 

conjunto final das entrevistas10.  

Apesar de todos entrevistados reconhecerem a importância do meio rural no 

contexto de Juazeiro, foi possível notar que grande parte do isolamento do campo 

nas políticas públicas é a falta de um treinamento formal para a construção de tais 

políticas. Muitas vezes, foi discorrido sobre a importância da participação popular, 

para entender suas necessidades, ou mesmo que seria importante uma fase inicial 

para investigar as condições e realidade do município. 

É bastante expressiva [a população rural], se eu não me engano tem nove 
distritos, atrelados a Juazeiro, e têm uma população relativamente grande. 
Não necessariamente [a política pública tem que ser a mesma do meio 
urbano], tem que ser estudado cada caso, mas devem sim levar em 
consideração os distritos, coisa que nem sempre acontece. 

O Plano Diretor deve reger o município como um todo, sede e seus distritos, 
funcionando como um organismo vivo, onde você tem seus pontos 
separados, mas que todo mundo tem que estar em harmonia para o 
desenvolvimento de todos. [...] [O desenvolvimento de políticas públicas 
deve focar] No diagnóstico, se você tem um diagnóstico muito bem feito 
você consegue ter uma solução mais objetiva. Quanto mais você explorar o 
diagnóstico. Quanto mais você souber que cada comunidade é única, ela é 
exclusiva. Você vai conseguir parar de aplicar soluções genéricas paliativas, 
para todo mundo a mesma solução. Ai você alcança com mais eficácia a 
solução do problema (Mario da Silva. 2018). 

Bastante [significativa a população rural], vinte e cinco por cento, um quarto 
da cidade mora na zona rural, alias muitos dos que moram na zona urbana 
trabalham na zona rural, porque é uma cidade agrícola, uma cidade da 
irrigação então muita gente migra, vamos dizer assim, zona urbana/zona 
rural. Não se tem esse número, com certeza o número de pessoas que 
frequenta a zona rural é maior que vinte e cinco por cento (Paulo Dantas. 
2018). 

Falando de Juazeiro, estou falando isso porque comparo com Petrolina, [...] 
eu fico me pergunto essa coisa do rural e do urbano, porque é uma cidade 
urbana, eu sei que Juazeiro é urbana, por definições é uma cidade de porte 
médio, tem 230 mil habitantes, [...] uma sede muito densamente habitada. 

                                            
10

 Destaca-se que foram utilizados pseudônimos na identificação dos entrevistados. 



56 

 

 

  

Mesmo assim você consegue perceber uma diferença muito grande de 
Petrolina para Juazeiro, você vê que o centro de Petrolina tem 
características diferentes. O residencial do centro é diferente de Petrolina do 
residencial de Juazeiro, eu acredito que os costumes, o cultural, ainda é 
muito forte em Juazeiro e define mais esse lado rural. As pessoas que 
moram no grande centro de Juazeiro, eles têm um costume cultural ainda 
regado na cultura rural (Fulano de Tal. 2018). 

Uma grande barreira observada para que se possa construir políticas efetivas 

de integração e que passam a ir em direção de uma equidade do município como 

um todo, é a desconexão entre as secretarias. Não se observa, daqueles que ficam 

incumbidos de desenvolver o Plano Diretor, a aproximação com as secretarias para 

buscar apoio técnico das demais pastas para que o Plano possa vir a criar diretrizes 

para futuras ações que serão executadas em Juazeiro de forma ampla, integrada e 

sustentável.  

Essa barreira também é enfrentada dentro do próprio órgão ou secretaria no 

qual o Plano Diretor está sendo desenvolvido, pois existe falta de recursos humanos 

dentro do poder público para realizar o desenvolvimento de planejamentos 

compreensivos e extensos. Parte dessa falta de mão de obra, também, é motivada 

pelas outras atribuições que a pasta responsável acumula, conforme discorrido mais 

a frente. 

Devido à forma de estruturação do Estatuto das Cidades, principalmente em 

seu texto inicial, o Plano Diretor (PD), quase que como regra, fica sob incumbência 

de secretarias nas quais possam estar alocados o controle sobre o uso e ocupação 

do solo, obras ou desenvolvimento urbano – como é o caso de Juazeiro – 

principalmente porque os profissionais que irão atuar de forma mais ativa no 

documento estão ali lotados. Dessa forma, o foco principal dos técnicos acaba 

sendo a infraestrutura, existindo pouco espaço para a melhoria de qualidade de vida 

através de intervenções sociais. 

Eu acho que a política tem que ser única, uma política de saneamento 
básico, é a política de desenvolvimento urbano, agora claro eu tenho que 
analisar que são situações, é diferente eu tratar saneamento, eu tratar 
mobilidade urbana num ambiente desenvolvido e tratar, desenvolvido num 
sentido de população [...]. O saneamento de Itamotinga e do Salitre é a 
mesma coisa? Não é. Agora a política é a mesma, eu tenho que levar água, 
tratamento de esgoto, drenagem e coleta de resíduos para esses distritos” 
(Fulano de Tal. 2018). 



57 

 

 

  

[Para inclusão do meio rural no plano diretor] “Primeiramente as políticas 
relativas à infraestrutura, a gente deve ter estradas, fornecer saneamento, 
eletricidade, para que eles conseguissem produzir mais, de certa maneira é 
o abastecimento da sede, mas se você consegue dar subsídio a cada 
distrito, fazer com que consigam funcionar da melhor maneira todo mundo 
sai ganhando (Mario da Silva. 2018). 

 Ainda nesse contexto das secretárias que possuem corpo técnico em 

arquitetura, engenharia, construção e operação (AECO), que acabam incorporando 

o desenvolvimento do PD, a prioridade destes acaba por ser os processos 

referentes às obras públicas e controle e fiscalização, ficando sempre por 

secundário a construção da legislação, ou seja, não terá um trabalho desenvolvido a 

fundo e continuo como deveria ser. 

Para poder responder com mais propriedade eu tinha que participar mais 
nessa parte das reuniões do plano diretor, na parte de urbanismo eu 
sempre fui meio a quem, sempre fiquei mais na parte de projeto. Eu sempre 
usei muito o plano diretor para ser aplicado. É muito complicado trabalhar o 
plano diretor e pensar o plano diretor, por isso eu acho que não dá pra uma 
pessoa só ter uma ideia e fazer. 

Toda vez que eu penso em plano diretor pra cidade, no meu ver como 
profissional, eu vejo mais na inserção e na ligação da cidade, como é que a 
gente faz as ligações [...]. Eu sempre penso como as ligações da cidade, 
ligação com os distritos, ligação com o centro, ligação de um bairro com o 
outro para poder melhorar a mobilidade (Joana Miranda. 2018).  

A forma como são concedidas as verbas dentro das esferas governamentais 

também prejudica o processo de planejamento, pois é corriqueiro que um 

determinado recurso estar atrelado a um prazo, normalmente curto, para ser 

utilizado. Assim, para que se possa aproveitar esse recurso, o órgão público irá 

economizar tempo na construção do planejamento para utilização do mesmo. 

Pra mim [atualmente] as medidas que são tomadas pela prefeitura em 
relação a zona rural é a medida que a zona rural vai fazendo as 
solicitações. No caso de um vereador ligado a um distrito tal faz a 
solicitação de ter uma praça, faz a solicitação de ter uma UBS, faz a 
solicitação de ter “isso”. Muita coisa vem, por exemplo, na secretaria de 
saúde eles conseguiram uma verba para poder fazer três UBS, aí eles 
fazem uma pesquisa para saber aonde está precisando mais, aí eles 
colocam.  

Mas eu acho que a prefeitura de Juazeiro só atende aos distritos, porque 
sabem que tem muito voto lá, a medida que tem um certo interesse. Um 
político do local faz uma demanda, aí eles atendem essa demanda e 
mediante ao pensamento de voto no futuro (Joana Miranda. 2018). 

Quando o recurso é proveniente de fonte federal, tem se tentado corrigir essa 

discrepância através da solicitação dos planos, projetos, legislações e memoriais 
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necessários para a execução de determinada ação. Porém, de toda forma, a 

avaliação não é suficientemente criteriosa numa instância prévia, fazendo com que 

muitas vezes em ações de fiscalizações posteriores dos órgãos de controle, a fase 

de planejamento seja apontada como insuficiente. 

Certamente, essa forma de concessão de recurso deixa tímido o 

planejamento de ações a longo prazo, pois se observa que os recursos despendidos 

são percebidos como mal alocados, principalmente para aqueles que ocupam 

cargos eletivos. Essa percepção se dá porque grande parte do planejamento não 

acontece durante o mandado para o qual foi planejado. 

Provavelmente, um dos principais aspectos que dificulta a construção de um 

Plano Diretor integrativo é a falta de apoio por parte das chefias, apesar destes 

muitas vezes compreenderem a importância do documento. E isso é remetido 

novamente a forma de como os recursos são adquiridos e a necessidade de atender 

as demandas daqueles que realizam as indicações dos cargos de gestão.  

Ainda sendo um município muito grande, de 230 mil habitantes, Juazeiro 
tem características, principalmente na sua gestão, de município pequeno 
rural que não entende que é necessário partir para um estudo de 
desenvolvimento urbano (Fulano de Tal. 2018).   

Então, na verdade, o que fica mais claro nessa relação é que, também, 

aqueles que detêm o controle, ou seja, os gestores eleitos, deveriam dar maior 

liberdade para àqueles que ocupam os cargos de confiança e apoiar o processo de 

planejamento dentro da gestão do município. Pouco foi percebido dentre os 

entrevistados, um direcionamento único sobre a gestão do município. Dessa forma, 

percebe-se uma falta de comunicação na hierarquia de metas e das prioridades 

determinadas pela administração superior.  

Com as determinações feitas neste tópico e ao se realizar uma análise de 

relação causal mais aprofundada, é possível perceber que existe uma falta 

fundamental de controle interno e externo sobre as ações proposta pelas políticas 

públicas atreladas ao Plano Diretor, de tal forma que se pode determinar uma 
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relação direta com a falta de accountability11 para aqueles responsáveis pelo 

desenvolvimento e implantação da política. 

 

Figura 14 – Diagrama de Ishikawa aplicado à Juazeiro 

 

 (Fonte: O autor, 2019) 

 

Com a elaboração de um diagrama de Ishikawa (figura 14) para relação de 

causa e efeito, foi possível chegar à causa dos problemas enfrentados. O diagrama 

também apresenta uma visão iconográfica para melhor entendimento da construção 

do pensamento. 

A falta de accountability, principalmente em relação aos gestores, favorece o 

cumprimento das obrigações legislativas de forma superficial, sem que se busque 

entender a função daquele instrumento inserido na legislação. Assim criando um 

ambiente que permita e facilite o acontecimento dos diversos problemas 

identificados durante a pesquisa e apresentados neste tópico. 

Para apresentar a motivação para exclusão, do meio rural do Plano Diretor, 

foram realizadas entrevistas com técnicos e gestores da Prefeitura. Com as 

resposta, evidenciou-se que existe uma falta de preparo das equipes de 

planejamento, principalmente, quando se trata do desenvolvimento de políticas 

públicas. Mas, ao realizar uma análise mais aprofundada nas causas, foi possível 

                                            
11

 Proteção do cidadão da má conduta burocrática, ligada a esfera ética, realizada através da 
responsabilização objetiva e penalização aplicáveis ao serviço público, em caso de falhas na 
execução de diretrizes legítimas (CAMPOS, 1990, p. 3 e 4). 
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determinar que a falta de accountability cria um cenário propício ao surgimento 

dessas. Ou seja, podendo ser, esta falta, caracterizada como a causa raiz dentro do 

processo. 

 

6.5 ANÁLISE DE PLANOS DIRETORES 

 

 As cidades de Chapecó, em Santa Catarina, e Santa Maria, no Rio Grande do 

Sul, apresentam um histórico interessante no desenvolvimento de suas zonas rurais, 

para tanto este trabalho buscou quais instrumentos foram inseridos em seus Planos 

Diretores que possam servir de apoio para outras cidades que apresentam 

economia baseada na agricultura e expressiva população campesina.   

Na análise dos Planos Diretores (PD) das cidades selecionadas, é importante 

notar que mesmo estes tendo avançado na integração do território, ainda existe a 

necessidade de revisão de terminologias. Como exemplo, no PD de Santa Maria, é 

utilizada a descrição “Dispõe sobre a Política de Desenvolvimento Urbano e sobre o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental do Município de Santa Maria”, 

mesmo o seu Art. 1º explicitando que o meio rural faz parte do instrumento, ou seja, 

aparentando ainda que o meio rural é secundário ao urbano. 

 Os PDs reconhecem a existência da problemática e apresentam política de 

manejo do ambiente rural, quando têm a intenção de evitar o fluxo migratório do 

campo para a cidade.  

A política de manejo do ambiente rural municipal visa promover e utilizar 
todas as potencialidades do habitat e da produção no meio rural, evitando a 
migração do campo para a cidade, o abandono de suas práticas sociais e 
econômicas indispensáveis, a excessiva concentração urbana com 
problemas sociais e ambientais, a contaminação de bacias superficiais e 
subterrâneas e o empobrecimento dos ecossistemas naturais, entre outros. 
(SANTA MARIA, 2005, p. 10). 

 A legislação também reconhece a existência de aglomerados urbanos no 

meio rural carentes de serviços de infraestrutura e de atividades geradoras de 

emprego e renda que tem por finalidade dar apoio às atividades rurais, ou seja, 

coloca em pauta a necessidade de investimento em políticas voltadas para o 

desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dessas localidades.  
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 O Plano chapecoense tem diretrizes mais específicas, o que pode ser 

reflexo de ter ocorrido uma revisão já em 2014, enquanto o de Santa Maria teve sua 

ultima versão aprovada em 2005, apresentando diretrizes de ações mais genéricas. 

 Além do que foi citado, os planos apresentam diretrizes de intervenção em 

diversas áreas, para integrar a zona rural com a área urbana, tentando dar equidade 

entre as localidades do município. Fica evidente a preocupação da legislação com a 

questão quando trata como área prioritária o desenvolvimento rural, na composição 

da representação local no ConCidades (Conselho Estadual das Cidades). 

 Importante ação proposta é o mapeamento da situação ambiental e 

territorial de todo município. Porém, em contraponto, nota-se uma preocupação com 

fiscalização punitiva ao invés de preventiva, num primeiro momento.  

 Entender e diagnosticar a região faz parte de qualquer base para o 

desenvolvimento de políticas públicas adequadas, sendo esta exigência legal é 

fundamental para o sucesso do PD. Nesse sentido, é determinado que seja feito 

uma fiscalização rigorosa do uso do solo, de forma a controlar a transformação de 

solo rural em urbano, impedindo diversos problemas como vazios urbanos, 

especulação imobiliária e exclusão da população vulnerável para as periferias. 

Sobre a importância dos diagnósticos: 

O desenvolvimento local resulta da potencialização da participação dos 
beneficiários, através de iniciativas comunitárias, promovendo parcerias 
com o Estado (nos três níveis) e com empresas privadas. Fundamenta-se, 
sobre tudo, nas potencialidades dos recursos humanos, institucionais e 
naturais que compõem o patrimônio sociocultural ou também chamado 
capital social. Parte-se de diagnósticos para identificar potencialidades e 
gargalos até a formulação de uma proposta global de desenvolvimento [...] 
(GEHLEN, 2004, p. 102). 

 O Plano Diretor de Chapecó também pede pela reorganização do sistema 

de transporte público para integração da zona urbana e rural, articulação entre os 

sistemas de infraestrutura, assistência técnica, comercialização e fiscalização. 

Aponta como importantes as estradas que têm a função de interligação das diversas 

partes do território municipal. Obriga também o município a contratar produtos e 

serviços nas respectivas localidades ou comunidades rurais, onde as ações serão 

desenvolvidas, como forma de valorização comunitária. 
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 Como forma de sanear as questões fundiárias, o Plano Diretor de Chapecó 

criou diversos instrumentos para que aqueles habitantes que ocupam ou utilizam 

imóveis rurais irregulares consigam de forma simplificada a titularidade de 

propriedade da terra ou a concessão de direito real de uso, no caso de imóveis de 

domínio público.  

 Como alternativas para desenvolvimento do rural e aproximação do meio 

rural, propõe o fortalecimento do segmento do turismo, explorando economicamente 

os potenciais do território para este fim. Propõe também a preservação da vocação 

agropecuária, valorização dos atributos urbanísticos e patrimoniais, melhoramento 

da infraestrutura, equipamentos e produtividade, prevendo o aumento da 

acessibilidade dos distritos rurais. Também é incentivada a participação da 

juventude no planejamento das políticas de desenvolvimento municipal. 

Com a análise dos planos diretores das duas cidades, esperava-se aprender 

como as cidades, que têm forte ligação com o campo, tratam esse traço cultural em 

seu plano diretor. Estas apresentam tratamento para questões que foram 

conhecidas durante a formação da própria cidade e de outras. Trazem, assim, 

formas de garantir o direto de acesso aos serviços públicos. Mas, ficou evidente que 

o reconhecimento e a valorização do espaço rural, bem como que suas atividades 

fazem parte do tecido de toda comunidade do município, é o que aproxima a relação 

cidade-campo.  

 

6.6 FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL RURAL 

SUSTENTÁVEL 

 

Os produtos das pesquisas desenvolvidas oferecem subsídio para a criação 

de diretrizes para a construção de ferramentas que possam ser incluídas no Plano 

Diretor. Dando, assim, apoio a construção de políticas públicas que deem condições 

da população dos distritos poderem ter a escolha de permanecer, com boa 

qualidade de vida, na área rural do município.   



63 

 

 

  

Considerando o ponderado durante este trabalho, a primeira etapa a ser 

realizada para a construção do Plano Diretor será a realização de diagnóstico 

técnico de todas as condições de infraestrutura, educação, saúde e social do 

município, devendo ser construído, em conjunto, diagnóstico participativo com a 

população. Ambos, ao final deverão compor um único documento compreensivo. 

É fundamental que a equipe envolvida seja capacitada para realizar as 

atividades de planejamento. E levando a compreensão, por parte dos gestores e 

técnicos, que no pensar de políticas, voltadas para o ambiente rural, sua população 

está aderida ao meio de vida da localidade. Entendendo, também, que o campo são 

espaços nos quais os efeitos da globalização e da tecnologia estão, também, 

presentes. 

Conforme já discorrido anteriormente, antes de propor as ações práticas, é 

importante discorrer sobre o desenvolvimento de políticas públicas com resultado de 

longo prazo e que são essenciais no auxílio das que tem efeitos em menor prazo. 

Outra importante nota nesse contexto é o engajamento da população na 

execução das políticas desenvolvidas para as localidades. E, para isso, deve haver 

a integração dos saberes tradicionais locais com o conhecimento acadêmico formal 

para o desenvolvimento das políticas públicas de forma que os indivíduos queiram e 

acreditam que possam fazer parte da transformação da sua própria realidade. 

Uma das políticas de resultado de longo prazo é a preocupação com a 

educação do campo. Conforme discutido por diversos pensadores, dentre eles Paulo 

Freire, a construção de uma educação de qualidade e contextualizada ao meio rural 

deve valorizar: a importância da reforma agrária e do modelo agrário camponês; 

valorização do saber popular; diversidade; interesses de sua população; cultura; 

consciência crítica; etc. 

Todavia, deve-se preocupar também em levar a educação rural ao meio 

urbano, introduzindo aos estudantes da cidade a importância do espaço rural e de 

seu povo, bem como o modelo agrário camponês, mostrando a influência na 

construção social e na construção do desenvolvimento, introduzindo visitas 

educativas aos projetos que dão apoio a construção de um campo para as pessoas. 
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A longo prazo, também serão sentidos os efeitos de ser garantido e 

incentivado, através do Plano Diretor, o espaço de representantes das áreas rurais 

nos conselhos municipais, bem como o controle do ordenamento, uso e ocupação 

do solo nas zonas rurais, inibindo a expansão urbana dentro das zonas rurais e 

expansão sem adensamento. Ou seja, não permitir a descaraterização do imóvel 

rural ou ampliação do perímetro urbano desmotivada, controlando, assim, a 

especulação imobiliária de tal forma que seja evitada pressão econômica sobre os 

agricultores para venderem seus lotes (muitas vezes através de estratégias 

questionáveis, como a proibição de atividades agropecuárias dentro do perímetro 

urbano). 

Na imagem a seguir (figura 15) podemos observar a evolução do perímetro 

urbano do município de Juazeiro: o polígono demarcado na cor magenta reflete o 

perímetro urbano instituído em 2003, Lei nº 1.778/2003, quando do desenvolvimento 

do primeiro Plano Diretor do município, tendo sido este baseado na ocupação 

orgânica da cidade. De azul está demarcado o polígono que representa a alteração 

do perímetro em 2012, Lei nº 2.318/2012, que, por sua conformação e por seguir a 

direção das áreas aonde se tem interesse de implantação de loteamentos e 

condomínios, é possível determinar a falta de estudo e investigação para a alteração 

deste. 

Sendo quase quatro vezes o tamanho do perímetro de 2003, a alteração 

aprovada pela câmara municipal claramente atende ao capital imobiliário 

especulativo, onde inclusive é observado que parte de projetos de irrigação e 

grandes fazendas produtivas foram incluídas no perímetro urbano, ficando o 

questionamento se estas empresas estão recolhendo devidamente o Imposto 

Predial e Territorial Urbano, IPTU. 

Deve-se destacar ainda que, o novo perímetro urbano, bem como a área 

destacada na figura 15 pelo polígono tracejado em vermelho, abarcam pequenos 

lotes de agricultura familiar. Podendo, facilmente, serem alvos das práticas 

questionáveis mencionadas acima. 
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Figura 15 – Evolução do perímetro urbano de Juazeiro – BA 

 

 (Fonte: Elaborado pelo autor – base Google) 

 

Outro ponto a ser abordado com resultado de longo prazo são as políticas 

fazendárias, que inicialmente poderão impactar negativamente a arrecadação de 

impostos, mas que através de seu incentivo, elevarão o interesse e a 

competitividade de determinado conjunto de atividades fazendo com que estes 

venham a crescer na região. Este tópico será essencial para apoiar diversas outras 

ações que serão discorridas nos próximos parágrafos. 

É preciso incentivar o microempreendedorismo, através do beneficiamento da 

produção agrícola, mas também as atividades paralelas, como salão de beleza, 

reparos veiculares, construção, etc, envolvendo assim toda a família num projeto de 

vida.  

A lógica familiar, nesse sentido, busca uma produção que atenta às 
necessidades familiares, segundo padrões definido por um projeto de vida. 
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[...] Nesse sentido, procuram reduzir a vulnerabilidade socioeconômica e 
autonomia na formulação de seus projetos de decisões. (BRANDEBURG, 
2017, p.157) 

Nesse apoio ao empreendedorismo, é importante que os indivíduos queiram 

sair da informalidade e também, por outro lado, consigam isto através da 

desburocratização.  

Outra forma de avançar neste projeto familiar e no empreender é incentivar a 

produção agroecológica e outras formas de rendas não monetárias12. Nesse sentido, 

o Censo Agropecuário de 1995/96 reiterou a existência de um amplo setor de 

estabelecimentos familiares. Assim, trazendo para a análise não mais somente a 

renda monetária, mas da renda total, que inclui as estimativas de renda geradas 

pelo autoconsumo (WANDERLEY, 2017).  

A utilização de agências e cooperativas para a compra e comercialização dos 

produtos é uma alternativa para baratear a produção e incentivar a agricultura 

familiar agroecológica. Deve haver um balanço entre os produtos e um 

estabelecimento do preço mínimo, evitando assim concorrência entre as famílias e o 

abadando das práticas. Com cooperação, também é possível facilitar o acesso a 

crédito, consultorias e seguros, para casos de perda da produção. 

Centros de interação local, ambiente no qual possa existir manutenção de 

máquinas, tratamento de animais, compra de insumos para a produção, assistência 

técnica, sede de cooperativas e sindicatos, rodadas de negociação, lazer, 

restaurantes, etc. Sem dúvida as políticas fazendárias são vitais no sentido de 

incentivar esse tipo de empreendimento. Essas políticas podem ser formatadas 

utilizando como base as Operações Urbanas Consorciadas13 previstas no Estatuto 

da Cidade. 

Parte da percepção de isolamento da população dos distritos é decorrente, 

também, da falta de uma política de mobilidade adequada. Esta somente poderá 

                                            
12

 Sendo exemplo: a produção para consumo próprio e as trocas com a comunidade. 

13
 Instrumento urbanístico regulado pelo Estatuto da Cidade (artigos 32 a 34) que tem como objetivo 

promover transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental. Este 
instrumento rege a elaboração e implementação de projetos urbanos, definidos a partir do interesse 
público e desenvolvidos de modo consorciado, isto  , combinando expectativas e objetivos do poder 
público e de agentes do mercado e da sociedade civil. 
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existir quando a concessão do transporte urbano for atrelada à qualidade do 

transporte rural, fazendo com que as concessionárias absorvam o ônus de uma 

baixa demanda inicial ou mesmo de um maior custo operacional. 

A garantia de opções de lazer deve ser uma preocupação constante para 

criar nos jovens a sensação de que o viver no ambiente rural é tão satisfatório 

quanto no meio urbano. Este ponto é muito importante, pois esta noção de inclusão 

gera esperança, dando mais oportunidades e reduzindo os jovens que buscam as 

drogas como forma de escapar a realidade que a eles é imposta. 

Devem-se criar formas de fortalecer o turismo rural, para servir como forma 

de gerar outras fontes de renda. O incentivo ao turismo também abre leque para a 

diversificação das opções de lazer para os habitantes da localidade, mas o grande 

peso desta política precisa ser a divulgação da cultura popular rural regional dando 

luz aos seus costumes e quebrando os preconceitos dos indivíduos urbanos. 

O turismo rural, trazendo uma população diversificada aos seus espaços, 

pode ser muito benéfico de forma a favorecer a implantação de políticas de 

acessibilidade universal criando meios de inclusão aos deficientes moradores da 

localidade. 

Por fim, assim como a educação, é necessário a mudança de políticas de 

“saúde para o campo” para “saúde do campo”, assumindo que o campesino é 

diferente, criando um sistema voltado para as condições do campo, principalmente 

na comunicação da saúde preventiva, apresentando as doenças que afligem o 

indivíduo campesino, quais suas causas e consequências.  

Com a discussão feita neste tópico, sobre as ferramentas fundamentais para 

a construção de um plano diretor integrativo, chegou-se a alguns eixos que 

necessitam de tratamento: A capacitação da equipe envolvida, a construção de um 

diagnóstico adequado, a contextualização do meio rural, participação da população 

em todas as etapas do planejamento, incentivo às atividades diversas além 

daquelas ligadas à agropecuária, reconhecimento dos saberes tradicionais e a 

garantia de representatividade do campo nos comitês e conselhos municipais, 

estaduais e federais.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O espaço rural não mais pode ser pensado apenas como um lugar produtor 
de mercadorias agrárias e ofertador de mão-de-obra. Além dele poder 
oferecer ar, água, turismo, lazer, bens de saúde, possibilitando uma gestão 
multipropósito do espaço rural, oferece a possibilidade de, no espaço local-
regional, combinar postos de trabalho com pequenas e médias empresas. 
(GRAZIANO DA SILVA, 1997, p. 25) 

Não há dúvida de que ainda tem muito para se discutir nas relações urbano 

versus rural. Certamente, a tipificação do espaço ocupado pelo homem e suas 

atividades vai depender muito da relação com o objetivo fim dessa informação. Um 

exemplo conhecido é o caso americano entre o Internal Revenue Service (IRS), 

órgão americano similar a Receita Federal do Brasil, e o já citado US Census 

Bureau, instituição responsável pelo censo americano: apesar de serem da mesma 

base governamental o IRS não utiliza o conceito daquela instituição para sua 

definição de rural.  

Então, quando existe a necessidade de classificar ou tipificar uma área é 

primordial que seja bem definido o recorte que se deseja alcançar, pois dificilmente 

existirá um método que irá satisfazer a toda e qualquer necessidade. Cometer um 

erro de zoneamento, em determinados casos, pode ser prejudicial para uma ou mais 

gerações inteiras, ou mesmo para grupos específicos, sendo este o caso para o 

desenvolvimento de políticas públicas.  

Assim, ficou determinado que um dos passos para o desenvolvimento do 

Plano Diretor, isso ainda na fase de diagnóstico, é realizar uma tipificação que 

envolva parâmetros qualitativos, questionando a pertinência da classificação oficial 

do IBGE. Sendo, com isso, proposta pela pesquisa uma metodologia que dá a 

possibilidade de criar uma imagem mais próxima da realidade das localidades dentro 

do município, somada a um produto cartográfico que apresenta a tipificação de 

forma ilustrativa, facilitando a compreensão para aqueles que estarão adjudicados 

com o desenvolvimento da legislação. 

Na avaliação das demanda das comunidades rurais do município de Juazeiro 

e fazendo relação com alguns dos instrumentos propostos pelos Planos Diretores de 

Santa Maria (RS) e Chapecó (SC), foi possível notar que uma variedade de 
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problemas estruturais são semelhantes, confirmando que existe um problema 

sistêmico que se construiu, principalmente, com o surgimento das grandes cidades, 

ficando claro que as proposições tentam reequilibrar o desenvolvimento regional. 

Certamente, com os novos atores que vêm construindo o rural e com a noção 

de que problemas estruturais não se resolvem num curto período de tempo, é 

fundamental que estas diretrizes de políticas públicas estejam inseridas no Plano 

Diretor, pois este é um documento de caráter obrigatório, difícil de ser revogado com 

a mudança de governo, devendo abarcar o direcionamento para políticas públicas 

de todas as áreas na gestão municipal e regional. 

Incentivar a construção de um Plano Diretor, conjuntamente com um 

diagnóstico coerente, com envolvimento das diversas pastas que compõe a 

administração municipal e que se preocupe com o desenvolvimento local e regional 

deve ser uma das prioridades para iniciar qualquer tipo de intervenção ou 

desenvolvimento de políticas, pois será através dele que poderá ser combatido o 

desenvolvimento fragmentado, apontado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como uma das áreas prioritárias na Conferência Habitat III. 

Esse incentivo deverá ser profundo e preferencialmente concedido de forma 

legislativa, para que se possa combater diversas das deficiências apresentadas 

pelos indivíduos entrevistados no decorrer da pesquisa. Sem dúvida é fundamental a 

existência de uma pasta própria para o planejamento do crescimento e 

desenvolvimento municipal, que tenha atuação independente, e que também 

absorva a função de realizar a articulação entre as demais pastas da gestão. 

Para que se consiga atingir este objetivo de combater o desenvolvimento 

fragmentado e, principalmente, melhorar a qualidade de vida nos espaços rurais é 

necessário, como apontado por Alfio Brandenburg (2017), construir um rural em rede 

para os novos atores do meio rural, que envolvam atores e grupo de atores, 

instituições, órgãos governamentais e não governamentais. 

Conforme extensamente discutido por Celso Furtado no conjunto de suas 

obras, o Estado pode ter papel como indutor do desenvolvimento, para que seja 

garantido a resiliência econômica e social de determinada localidade.  
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Nesse sentido, para que se possa desenvolver políticas públicas que tenham 

o objetivo de melhoria na qualidade de vida da população rural o Estado deve ter 

preocupação em apoiar-se no conceito do welfare state somado ao desenvolvimento 

de políticas em rede.  

Então, como apoiado por diversos pesquisadores o futuro para o rural deve 

estar na interação entre os diversos atores e num desenvolvimento de políticas 

públicas em rede que tenham o Estado como figura inicialmente central e indutora 

do movimento de transformação, mas não única. 

Certamente, não é tarefa simples discutir a criação de políticas públicas, pois 

devido às diversas correntes de pensamento, tornam-nas bastante distintas e muitas 

vezes antagônicas, principalmente quando a política partidária se incorpora à 

discussão. Não devendo ser perdida na discussão a importância de dar aos 

campesinos o direito e a opção de escolha, respeitando sua vontade de desenvolver 

e estreitar os laços com o território, com a terra e com a sua cultura. 

Finalmente, além do diagnóstico da localidade para a construção de políticas 

públicas também é fundamental que exista o compromisso e investimento por parte 

da liderança eleita para com o planejamento.  

Sendo fundamental a compreensão de que a única forma em que realmente o 

campesino poderá fazer suas próprias escolhas, sem ser punido ou descriminado, é 

dando condições do “fazer agricultura que é fruto de escolhas consciente 

relacionado com projetos de vida, esses agricultores constroem projetos que 

contrapõem à lógica dominante do sistema” (Brandenburg, 2017). 
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8 PRODUTO FINAL 

 

Conforme discorrido durante este projeto, o objetivo da produção científica foi 

a avaliação das políticas públicas e a proposição de diretrizes para o Plano Diretor 

incentivando a permanência dos habitantes do distrito de Itamotinga, Juazeiro (BA), 

através da promoção da equidade no território.  

Após a conclusão da pesquisa e tratamento de dados para a elaboração da 

dissertação, foi desenvolvido um instrumento de capacitação nos moldes daqueles 

utilizados nos cursos a distância do Portal Capacidades, Ministério das Cidades, que 

tem por finalidade, por meio do Programa Nacional de Capacitação das Cidades 

(PNCC), a capacitação dos técnicos e gestores públicos dentro da administração 

pública dos municípios brasileiros “realizando a promoção do Direito à Cidade e da 

inclusão social, tendo entre seus princípios e eixos de atuação a construção da 

igualdade e a melhoria da qualidade de vida nas cidades brasileiras”. 

Intitulado de “Plano Diretor como indutor da integração municipal”, esse 

instrumento apresenta a importância, ferramentas e diretrizes a serem inseridas no 

Plano Diretor, para que o território rural possa passar a fazer parte das políticas de 

desenvolvimento de forma abrangente. O material tem a intenção de dar 

informações iniciais e criar o interesse nos técnicos e gestores públicos para que se 

aprofundem no assunto, conforme estratégia utilizada no Portal Capacidades. 

Com sua criação, compartilhamento e através de aplicação do documento, 

espera-se chamar a atenção daqueles que estejam envolvidos com o processo de 

planejamento municipal para que estes incentivem a construção de um Plano 

integrativo, de forma que se possa observar o início de um processo de equilíbrio no 

desenvolvimento das políticas públicas aplicadas na sede municipal e nas áreas 

rurais urbanizadas. A intenção deve ser atingir o desenvolvimento regional 

sustentável – garantindo a vitalidade da cidade – e isonômico – dando a equidade 

entre os habitantes urbanos e rurais. 

O Apêndice A traz, na íntegra, a diagramação do material didático indicado 

como produto final da pesquisa. Utilizando uma combinação de fontes ampliadas e 
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desenho leve, espera-se que os leitores tenham facilidade de absorver o conteúdo 

exposto, bem como aumentar o interesse no tema. 
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APÊNDICE A 

Diagramação para o produto final do trabalho 
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ANEXO A 

Atas das Plenárias realizadas nos distritos de Juazeiro/BA 
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