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RESUMO

A proposta da pesquisa é analisar a qualidade do “Direito à Cidade” (LEFEBVRE, 1963) das populações tradicionais que residem em áreas úmidas 
(chamadas de “ressaca”) na cidade de Macapá/AP. Indagam-se quais são e se existem serviços públicos básicos da urbanidade nas referidas áreas, 
assim como se pretende qualificar a origem da população e porque ocupam as referidas áreas. Procuramos realizar um levantamento de dados 
que retrate a realidade destas populações a partir das seguintes variáveis: saneamento básico, água encanada, luz elétrica, calçamento, 
salubridade do meio ambiente, transporte público, qualidade de moradia, saúde, educação, segurança. Trata-se de uma pesquisa quali-
quantitativa, com caráter bibliográfico, descritivo, documental, mas que se associa aos métodos empíricos, tais como pesquisa de campo e estudo 
de caso, com a utilização de instrumento entrevista junto aos moradores das referidas áreas. O campo foi delimitado em duas áreas de ressacas 
(também chamadas “áreas de ponte”), quais sejam, “Ponte do São Lazaro” e “Ponte do Axé”, localizadas na região central da capital do Estado do 
Amapá. Alguma entrevistas já foram realizadas e outras estão agendadas. Macapá é uma cidade horizontal que experimentou um salto 
populacional em demasia acelerado em um curto espaço de tempo (de acordo com o IBGE), em 1992, a população era de menos de duzentos mil 
habitantes, tendo ultrapassado, em 2009, os quatrocentos mil habitantes, este excedente populacional, oriundo hegemonicamente de várias 
regiões do nordeste e do Estado do Pará se estabeleceu nessas áreas, sobre palafitas, que foram feitas a partir da autoconstrução e em mutirão, 
em regiões alagadas e de proteção ambiental. A proteção ambiental destas áreas está relacionada à funcionalidade dessas áreas alagadas para o 
ecossistema e clima da região, principalmente no período de chuvas, situação que se agrava com a prática de aterros, a falta de fiscalização e pela 
degradação/poluição. Estas regiões atravessam todas as regiões da municipalidade, fundindo a “cidade Olimpo” (urbanidade) e o subúrbios, 
fazendo a riqueza e a pobreza coexistirem sem barreiras ou de muros visíveis. Esta população é excluída dos Direitos dos serviços públicos, 
mesmo sendo estes disponíveis a poucos metros das suas residências. Ainda assim, há proximidade com alguns serviços, tais como postos de 
saúdes, transporte público e água encanada. As contradições se apresentam quando, mesmo enquadrando-se nos requisitos das políticas 
habitacionais governamentais, preferem os moradores não abandonar suas moradias para viver em apartamentos do “Programa Minha Casa, 
Minha Vida”, tendo como principal razão a distância que existiria de outros serviços que, lá onde residem, são próximos, tais como transporte 
público, escola e centros comerciais (os conjuntos habitacionais são construídos longe das áreas centrais). Neste sentido, a política habitacional, 
em vez de ser de acesso à direitos é, em verdade, de negação de direitos.  Assim, através da inserção da área de ressaca, buscamos, na produção 
de pesquisa empírica em Direito, aferindo da qualidade do direito de não ser excluído dos benefícios da vida urbana em Macapá/AP, tendo como 
mote o paradigma dos Direitos Humanos e a produção de dignidade pelos órgãos públicos responsáveis.
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