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RESUMO 

Esta pesquisa investigou as manifestações do lazer na cidade de Altamira-PA, em especial 

num Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), considerando as transformações advindas 

da construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHBM). Dentre as referências citam-

se: Dumazedier (1999, 2004), Zaluar, (1994), Magnani (2002), Leite (2002), Haesbaert 

(2017), o Plano Básico Ambiental (PBA, 2011), Estudos de Impactos Ambientais (EIA, 

2009). Como objetivo, visou descrever as relações mantidas pelos sujeitos da cidade de 

Altamira, em especial aqueles residentes no RUC Laranjeiras, com vistas a vivência do 

lazer na cidade e em seu entorno. As entrevistas abertas, a observação participante e 

elementos da etnografia urbana constituíram-se em estratégias metodológicas dessa 

pesquisa. Os resultados evidenciaram um processo de reestruturação da cidade e das 

práticas do lazer no advento da UHBM, com destaque para a emergência de novos 

arranjos na territorialidade do lazer, sendo um dos principais o aumento de espaços 

privados de lazer na cidade quando comparado com os públicos. No que diz respeitos aos 

moradores do RUC Laranjeiras, notaram-se novas estratégias cotidianas de 

(re)apropriação das práticas de lazer, tanto no RUC, quanto em outras localidades da 

cidade. Os resultados indicam mudanças nas práticas do lazer, efeitos do reordenamento 

causados na Altamira, além do que se constatou a necessidade de outras metodologias 

que considerem as aspirações da população diretamente afetada, quando da formulação 

de projetos ou políticas de intervenções de lazer na cidade. Por fim, as práticas observadas 

e descritas evidenciaram uma relação entre o lazer, o território e a territorialidade. 
Palavras-chave: Lazer, Reassentamentos, Hidrelétricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
ABSTRACT 

The aim of this research is to investigate the manifestations of  leisure practices in the 

city of Altamira-PA, especially in a Collective Urban Resettlement (RUC), taking into 

consideration the transformations arising from the construction of the Belo Monte 

Hydroelectric Dam (UHBM). The major authors used as references are: Dumazedier 

(1999, 2004), Zaluar (1994), Magnani (2002), Leite (2002), Haesbaert (2017), 

Environmental Basic Plan (PBA, 2011), Environmental Impact Studies EIA, 2009). We 

aim at describing the relations maintained by the residents of the city of Altamira, 

especially those living at RUC (resettled  neighborhood) Laranjeiras, analysing the  

experiences of  leisure in their neighborhood and around the city. As data collections, 

open interviews, participant observation were adopted, as well as elements of urban 

ethnography composed  of  methodological strategies. The results shows the process of 

city reorganization and leisure practices in the advent of UHBM dam, highlighting the 

emergence of new arrangements in leisure, mainly the increase of  private leisure spaces 

in the city when compared to the public. Regarding the residents of RUC Laranjeiras, new 

daily strategies for (re) appropriation of leisure practices were noticed, both in the RUC 

and in other locations in the city. The results indicate changes in leisure practices and in 

the effects of rearrangement caused in Altamira, in addition to the need for other means 

to be considered as aspirations of the population directly affected, when formulating 

projects or policies of leisure interventions in the city. Finally, the observed and described 

practices show a relationship of leisure practices, territory changes and territoriality. 

Keywords: Leisure, resettlement, hydroelectric dam. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
LISTA DE FIGURAS 

 
FIGURA 1: Balneário no “Ramal dos Cocos”. 
FIGURA 2: Praça da independência. 
FIGURA 3: Praça da Independência antes da UHBM. 
FIGURA 4: Acesso ao “Ramal dos Cocos” pela BR 230. 
FIGURA 5: Parque na orla do igarapé Altamira. 
FIGURA 6: Esquema das relações entre os agentes locais em Altamira 
FIGURA 7: Reestruturação na cidade de Altamira no contexto de BM. 
FIGURA 8: Campo de várzea localizado no bairro Uirapuru. 
FIGURA 9: Campo de várzea localizado na entrada do bairro mutirão. 
FIGURA 10: Campo do “Poeirão”. 
FIGURA 11: Cartaz de divulgação do I desafio ciclístico de Altamira. 
FIGURA 12: Prática de skate na rua das palmeiras- bairro do Premem no ano de 2007. 
FIGURA 13: skatistas na praça da Independência 
FIGURA 14: Fórum virtual com os praticantes de natação e membros da ANA.  
FIGURA 15: Balsa “catamarã” 
FIGURA 16: Localização preliminar dos RUCs em Altamira. 
FIGURA 17: Localização atual dos RUCs em Altamira-PA. 
FIGURA 18: Área do RUC “Laranjeiras”. 
FIGURA 19: Quadra poliesportiva do RUC Laranjeiras. 
FIGURA 20: Trecho do igarapé “panelas” no RUC Laranjeiras. 
FIGURA 21: Moradores do RUC Laranjeiras praticando futebol em campo de várzea. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Moradores entrevistados na pesquisa.  
Tabela 2: Bairros localizados na "ADA Urbana" de Altamira-PA. 
Tabela 3: Espaços de lazer privados em Altamira-PA. 
Tabela 4: Espaços de lazer públicos em Altamira-PA. 
Tabela 5: Total de residências disponibilizadas aos moradores por RUC 
Tabela 6: distância dos RUCs em relação à área central de Altamira 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
ACA Associação Altamirense de Ciclismo 
ADA Área Diretamente Afetada 
ANA Associação de Natação de Altamira  
APP Área de Preservação Permanente 
BM Belo Monte 
CCBM Consórcio Construtor Belo Monte 
EIA Estudo de Impactos Ambientais 
FORT XINGU Fórum Regional de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental da 
Transamazônica e Xingu 
GEDTAM Grupo de Estudos Desenvolvimento e Dinâmicas Territoriais na Amazônia 
IBAMA Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma agrária 
MAB Movimento dos Atingidos por Barragens 
MXVPS Movimento Xingu Vivo para Sempre 
NESA Norte Energia Sociedade Anônima 
PAC I Programa de Aceleração do Crescimento I  
PBA Plano Básico Ambiental  
PDRS-X Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu 
PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil  
PMA Prefeitura Municipal de Altamira 
PROFESP Programa Forças no Esporte 
PT Partido dos Trabalhadores  
RIA Relatório de Impactos Ambientais 
RUC Reassentamento Urbano Coletivo 
SEDUC Secretaria de Estado de Educação 
SEMEL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
SEMIS Secretaria Municipal de Integração Social 
SEPLAN Secretaria de Planejamento de Altamira 
SESI Serviço Social da Indústria  
SNEL Sistema Nacional de Esporte e Lazer 
TCC Trabalho de Conclusão de Curso  
TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
UEPA Universidade do Estado do Pará  
UFPA Universidade Federal do Pará  
UHBM Usina Hidrelétrica Belo Monte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 14 

CAPÍTULO 01- O FENÔMENO DO LAZER E A SUA DIMENSÃO TERRITORIAL ... 19 

1.1. Relações entre o lazer, território e territorialidade .............................................. 20 

1.2. Das vivências com o lazer ao encontro da pesquisa: considerações metodológicas. . 39 

Capítulo 02- LAZER EM ALTAMIRA: TRANSFORMAÇÕES A PARTIR DE “BELO 
MONTE” ..................................................................................................................... 45 

2.1. Usina Hidrelétrica Belo Monte e as transformações recentes na cidade de Altamira
 ........................................................................................................................................... 47 

2.2. (Re)apropriações das práticas de lazer em Altamira pela auto-organização. .......... 59 

CAPÍTULO 03- LAZER E TERRITORIALIDADE EM REASSENTAMENTOS 
COLETIVOS: UM EXEMPLO A PARTIR DO RUC LARANJEIRAS........................... 74 

3.1 A constituição socioespacial do RUC Laranjeiras ...................................................... 76 

3.2 Práticas de lazer no RUC Laranjeiras ........................................................................ 86 

3.3 Usos não hegemônicos dos espaços e equipamentos do lazer no RUC ..................... 100 

4.CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS DA PESQUISA. .................................... 107 

5.REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  14 

 
INTRODUÇÃO 

  Esta pesquisa desenvolveu-se no município de Altamira-PA1, localizado na 

Mesoregião Sudoeste do Pará2. São vários os ciclos de “desenvolvimento” que marcaram 

a história de Altamira destacando-se os ocorridos nas últimas quatro décadas, indicando 

alterações demográficas e estruturais. Entre os fatores que cooperam para esse cenário 

destacam-se uma histórica vinculação da cidade e da região aos projetos 

“desenvolvimentistas”, deflagrados sobretudo no período militar. Para citar alguns tem-

se o Programa Integrado de Colonização (PIC) em que Altamira tem papel central no 

interfluxo entre o Rio Xingu e a Rodovia Transamazônica (BR 230), fatores que acirram 

o processo de transformações da cidade em polo na região (MIRANDA NETO, 2015 p. 

05-06). 

Considerando essa realidade apresentada, este trabalho estrutura-se a partir do que 

se considera uma problemática a investigar, que é a inserção de mais um projeto de 

infraestrutura na região, neste caso a Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHBM). Assim, 

procurar-se-á problematizar o seguinte aspecto: a construção da UHBM constitui-se num 

elemento fundamental para reconfiguração das práticas de lazer no espaço urbano de 

Altamira? Como hipóteses: considera-se que existe uma estrutura ineficiente de lazer 

público na cidade de Altamira e nos Reassentamentos Urbanos Coletivos (RUCs), do 

mesmo modo, a partir da implementação da UHBM ocorreu um reordenamento nas/das 

práticas de lazer na cidade como um todo, houve uma escalada dos espaços privados de 

lazer na cidade, o lazer não foi uma condicionante à UHBM, existe relação entre o lazer, 

o território e a territorialidade. 

A partir de então, essa pesquisa buscou descrever as principais ocorrências do 

lazer em Altamira sob dois enfoques: o primeiro na cidade de Altamira como um todo e 

o segundo no RUC Laranjeiras. Nos dois casos, o reordenamento trazido pela obra 

constitui-se num elemento relevante para compreensão dos novos arranjos no campo do 

lazer que está diretamente ligado ao processo de remoção compulsória de mais de 25% 

 
1 Cidade localizada na Mesoregião Sudoeste do Pará com uma população estimada em 2017, de 111.435 
habitantes. A mesma foi transformada em município em 06 de novembro de 1911 por seu desmembramento 
do município de Senador José Porfírio. (IBGE, 2017) 
2 A Mesoregião sudoeste congrega 14 municípios e está dividida em duas microrregiões, Itaituba e 
Altamira. Esta última está diretamente ligada a influência territorial, política e econômica de Altamira 
articulando oito municípios ao longo da BR 230 (Rodovia Transamazônica) e do rio Xingu (Médio Xingu): 
Altamira, Anapú, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu 
(IBGE, 2017). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Altamira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil_Novo_(Par%C3%A1)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicil%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pacaj%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Senador_Jos%C3%A9_Porf%C3%ADrio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uruar%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_do_Xingu
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da população residente na denominada Área Diretamente Afetada Urbana (ADA Urbana), 

espaço que se estendia por mais de 12 dos 19 bairros da cidade. (MIRANDA NETO, 2014 

p. 45). 

Os RUCs são espaços de moradia coletivos destinados a receber a população 

diretamente atingida pela obra, em Altamira ultrapassou 22 mil pessoas, conforme os 

estudos de Miranda Neto (2014, p. 45). Em relação ao componente lazer, não houve a 

inserção de espaços e equipamentos que respondam à demanda da população realocada 

por ocasião dos remanejamentos compulsórios. De modo contrário, houve uma 

padronização desses elementos a partir de 01 quadra poliesportiva e 01 academia ao ar 

livre, espaços que encerram as opções formais3 de lazer no RUC. Essa realidade, acaba 

por repercutir diretamente no cotidiano das pessoas no tocante ao lazer, pois notou-se 

durante a pesquisa que os documentos oficiais como o Estudo de Impactos Ambientais 

(EIA, 2009) e o Plano Básico Ambiental (PBA, 2011) consideram-no como um 

componente de segunda grandeza ou quando citado aparece como uma dimensão 

acessória do esporte e do turismo. 

O processo de remoção das pessoas que residiam na denominada ADA Urbana, 

deu-se em meio a vários tensionamentos e disputas em diferentes escalas, principalmente 

em relação a estrutura das novas casas: 

 
Outro item que gerou questionamentos foi o material de construção das 
residências: de concreto armado, produzido a partir de uma tecnologia que 
reduz o tempo de construção e o número de trabalhadores necessários. Os 
futuros moradores ficaram preocupados com a existência de fissuras em alguns 
modelos implantados pela empresa. (...) Para estes casos, a Norte Energia 
argumentou que as residências possuem conforto termoacústico superior a 
casas de alvenaria e que as fissuras foram encontradas apenas em alguns 
modelos criados para fins de apresentação. O embate entre a empresa e 
movimentos sociais é muito presente e motiva vários conflitos na escala local 
(MIRANDA NETO, 2014 p. 52).   
 

Naquele contexto, verificou-se uma interferência por parte dos agentes e 

processos externos no modo de vida das pessoas diretamente afetadas pela obra. As 

narrativas obtidas por ocasião dessa pesquisa referenciam o lazer na cidade e no RUC em 

dois momentos: o primeiro antes de Belo Monte e o segundo, o momento atual. 

Invariavelmente os depoimentos indicam o momento anterior a UHBM como mais 

 
3 Por espaços formais de lazer entende-se aqueles construídos e viabilizados pelo poder público com vistas 
a servir ao público em geral. Essa definição baseia-se em Pinheiro (2013, p. 10).  
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nostálgico e permeado de representações que, ao ser comparado com o momento atual, 

apontam para uma “quebra” na lógica social. 

A exemplo das previsões contidas no volume 33 do PBA (2011), o lazer na cidade 

de Altamira vem se constituindo como reflexo de uma política requalificadora de 

intervenção no tecido urbano da cidade, em que ações de instituições como a Prefeitura 

Municipal de Altamira (PMA) e a Norte Energia S.A. (NESA) sugerem a criação de um 

ambiente “embelezado” e livre de padrão heterogêneo de construção, lógica que 

privilegia a “Cities without slums” (cidades sem favelas) conforme já escreveu Leão e 

Lima (2013, p. 37). 

Em que pesem as condicionantes à UHBM relacionadas ao lazer, ao analisar os 

documentos oficiais percebe-se que os mesmos não consideram essa dimensão como um 

componente essencial, quando aparece sempre tangencia uma temática “maior”. Em 

Altamira, o que tem-se observado é uma tentativa da NESA em criar espaços pensados 

numa lógica de “fora para fora”4 . Outro aspecto recorrente nesta pesquisa tem sido as 

novas territorialidades5 do lazer, reflexos da nova estrutura presente na cidade, o que 

evidencia novas práticas, novos trajetos, novos circuitos, como já escreveu Magnani 

(2002). Convém destacar, que muito dessa nova territorialidade tem a ver com a forma 

ativa com que os sujeitos se organizam, evidenciando uma sofisticada rede de interação 

intra e interurbana voltada às práticas do lazer. 

No núcleo mais antigo da cidade de Altamira, notou-se a emergência de um 

fenômeno aqui denominado de “Altamira Nova”, opondo-se a uma “Altamira Velha”6. 

Atribui-se a essa realidade o fato de a cidade ter ficado mais difusa e por significativa 

parcela da população ter sido removida para os RUCs, distantes até 06 quilômetros da 

orla. O contraponto de concentração aqui denominado de “Altamira Nova” deve-se ao 

fato da majoritária parcela do público que frequenta esse espaço possuir uma condição 

socioeconômica diferente da média daqueles que residem nos RUCs, por exemplo. 

 
4 A expressão “de fora para fora” expressa uma postura adotada pela gestora do empreendimento que, em 
relação ao lazer, implementa ações na cidade tendo por base experiências e formas de outras contextos e 
realidades, não estabelecendo um diálogo efetivo com os sujeitos locais para a inserção de uma agenda que 
privilegie suas aspirações.  
5 O conceito de territorialidade baseia-se nas ideais de Sposito (2009), Souza (2001) e Ferreira (2014) para 
quem a territorialidade é uma qualidade dada ao território, manifestada pela relação estabelecida do sujeito 
com o espaço. 
6 Antes da UHBM a orla da cidade desempenhava papel de centralidade na oferta de opções de lazer, após 
a obra tem destaque o surgimento o circuito de bares e restaurantes e casas de festas, estabelecimentos 
localizados, sobretudo no bairro Premém, localizado na área central da cidade. 
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Essa configuração mais difusa da cidade, contrasta com a lógica anterior à UHBM, 

momento em que a oferta de bens e serviços, além da expansão da cidade pela ocupação, 

tinham o rio como referência. Destaca-se que a partir da obra a referência para a oferta de 

serviços de lazer passou a ser o bairro do Premem, ao passo que a de ocupação e 

desenvolvimento da malha urbana tem como referência as áreas remanescentes de floresta 

da cidade, perímetro oposto a orla da cidade. Essa nova configuração da cidade fez com 

que os moradores do RUC e demais bairros passassem a estabelecer novas rotas do lazer, 

destacando-se 03: o Ramal dos Cocos, a Estrada da Serrinha e a Estrada da Princesa do 

Xingu, vetores para a prática do lazer.  

Os sujeitos residentes no núcleo urbano de Altamira ganham destaque nessa 

pesquisa por considerar que suas narrativas contribuem para uma melhor compreensão de 

como se constituiu o processo que envolveu a construção da UHBM. Dessa forma, 

considerando que os impactos trazidos pela obra afetaram a população da cidade, optou-

se por ouvir e acompanhar 15 moradores, distribuídos em 03 bairros da cidade (Jardim 

Uirapuru, Sudam II, Premem) e no RUC Laranjeiras. A escolha dos sujeitos e espaços 

ocorreram considerando que para uma melhor compreensão da realidade é preciso 

considerar a cidade como um todo, sem perder de vista a relevância do desdobramento de 

uma condicionante à UHBM como foi o caso dos RUCs. Os diálogos prestigiaram um 

roteiro aberto em que duas dimensões foram abordadas com mais evidência: práticas de 

lazer na cidade de Altamira e a relação do lazer com a construção da UHBM. 

O trabalho estrutura-se em 3 capítulos. O primeiro aborda questões ligadas ao 

fenômeno do lazer e sua relação com a territorialidade. Nesse, é feito um esforço teórico 

para articular as contribuições da geografia humana com o debate do lazer em espaços 

urbanos. O lazer é apresentado com um componente que precisa ser visibilizado, 

buscando-se compreender o emaranhado de relações que se desenvolvem no cotidiano de 

uma cidade, considerando a forma com que as pessoas se apropriam dos espaços e 

equipamentos de lazer. Nesse contexto, o núcleo urbano de Altamira ganha destaque, pois 

fornece um relevante parâmetro de análise considerando as possibilidades, desafios e 

contradições que envolvem o lazer frente a uma obra de grande impacto. Ressalta-se a 

relevância dos estudos de Magnani (2002, 2018) cujas bases teórico-metodológicas 

amparam-se na perspectiva etnográfica com viés urbano. 

No segundo capítulo, discute-se o lazer na cidade de Altamira situando as recentes 

transformações na cidade ocorridas por ocasião da construção da UHBM e sua respectiva 
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relação com as novas formas com que as pessoas na cidade se (re)apropriam dos espaços 

de lazer tendo por base modos próprios de organização. Assim, em caráter meramente 

exemplificativo citam-se 03 formas de apropriação aqui denominada de “auto-

organização7” (ciclismo, natação e eskate), ressaltando que estas não encerram as 

possibilidades de recriação do lazer na cidade. 

O terceiro capítulo, visibilizar as manifestações do lazer no RUC Laranjeiras, 

considerando que as referidas práticas deste espaço não estão limitadas ao perímetro 

geográfico do RUC, muito menos limitam-se as opções formais existentes lá. Antes, 

porém, buscar-se-á compreender de que forma o RUC Laranjeiras foi constituído, 

considerando os tensionamentos e as contradições evidenciadas desde o processo de 

remoção até a inserção desses sujeitos no novo espaço.  

Assim, em que pesem as barreiras que se impõem ao usufruto de um direito social 

como é o lazer, essa pesquisa procura visibilizar as práticas cotidianas construídas pelos 

sujeitos a partir dos usos não hegemônicos atribuídos aos espaços. Por fim, visa-se 

contribuir com propostas baseadas em experiências de outros espaços, mas sobretudo de 

sugestões que partem dos próprios moradores do RUC  e da cidade de Altamira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 A expressão “auto-organização designa a forma com que os sujeitos viabilizam práticas de lazer sem, 
necessariamente, estar vinculadas a uma política ou programa formal de lazer. 
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CAPÍTULO 01- O FENÔMENO DO LAZER E A SUA DIMENSÃO 
TERRITORIAL  

Como tem defendido Mascarenhas (2005), o lazer é um fenômeno eminentemente 

moderno e embora compreenda-se que do ponto de vista teórico, historicamente, a 

humanidade cultivou práticas que indiquem para a existência do lazer, esse trabalho 

problematiza essas ocorrências a partir do período histórico conhecido como “Revolução 

Industrial”. 

Esse movimento ocorrido no continente europeu a partir do século XVIII 

provocou uma ruptura na forma com que a sociedade se organizava, sobretudo nos 

aspectos produtivos o que trouxe mudanças na vida das pessoas, em especial, na forma 

com que estas passaram a lidar com seu tempo disponível (OLIVEIRA, 2004 p. 86-87). 

Parte desse reordenamento social estava ligado ao tempo de trabalho e de não 

trabalho, visto que em épocas anteriores a dita revolução não havia uma rígida divisão do 

tempo. Nas sociedades pré-industriais as atividades do cotidiano, incluindo as de trabalho, 

por vezes mesclavam-se, ocorrendo invariavelmente uma articulação entre afazeres 

laborais e a diversão. O tempo de trabalho era orientado em função dos ciclos naturais 

momento em que a manifestação do lazer ocorria paralelo às atividades laborais e vice-

versa (THOMPSON, 1998 p. 271-272). 

Conforme mencionado, o período de industrialização implicou mudanças na 

estrutura social. Uma das principais foi a emergência de uma lógica de produção que 

exigia vasta mão de obra e impunha aos trabalhadores jornadas de até 16 horas diárias de 

trabalho. Naturalmente, essa estrutura era mantida a partir de uma rigorosa e sofisticada 

organização, tendo como ferramenta eficaz a inserção de turnos de trabalho rigidamente 

definidos, além do controle do tempo pela utilização do relógio (OLIVEIRA, 2004). 

Na emergência do novo paradigma produtivo e social passaram a existir 

basicamente dois tempos: um de trabalho e outro de descanso, neste último a explicação 

dava-se devido às extenuantes jornadas de trabalho a que eram submetidos todos os 

trabalhadores. Dessa forma, o usufruto do lazer tornou-se privilégio de uma pequena 

parcela da população que, evidentemente, não era submetida à lógica degradante de 

trabalho vigente. 

Durante o período que sucedeu a mencionada Revolução Industrial o fenômeno 

do lazer continuou a sofrer mudanças, não somente por ocasião da forma com que as 
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relações de trabalho eram estabelecidas, mas também por um processo cada vez mais 

presente de mercantilização a que era submetido o lazer.  

Essa nova configuração a que foi submetido o lazer é entendida como a “indústria 

cultural do lazer”, cenário que caminhou paralelo ao processo de expansão industrial e 

que até hoje reflete sobremaneira no tempo disponível das pessoas, dito em outras 

palavras, o mercado criou uma demanda que precisa ser comprada. Assim, pode-se 

observar que o cenário atual apresenta similaridades com aquele do século XVIII 

(MASCARENHAS, 2005). 

 

1.1. Relações entre o lazer, território e territorialidade 
 

Lazer está ligado ao desenvolvimento humano em suas várias dimensões, 

materializando-se a partir de ações realizadas no tempo disponível, fora das obrigações 

laborais, familiares, políticas entre outras. Esse tem sido o entendimento de alguns 

teóricos que discutem a temática e que servirão como base teórica nesta pesquisa, 

destacando-se Dumazedier (1999, 2004). A emergência desse fenômeno, conforme 

mencionado, tem destaque histórico a partir do século XVIII, momento em que ficam 

mais evidentes a fragmentação entre tempo de trabalho e de não trabalho.  

Pelo menos nos últimos três séculos, no Ocidente o lazer esteve, disputando espaço 

com a categoria trabalho muito em função do processo de industrialização mencionado. 

Estudiosos como Dumazedier (2004) e Mascarenhas (2005) entendem o lazer como sendo 

um “ato moderno”, que teve no movimento da industrialização seu maior destaque e suas 

maiores contradições. 

Importa destacar que nessa pesquisa, o lazer não se constitui numa antítese do 

trabalho, assim as reflexões feitas ao longo dessa pesquisa visam evidenciar formas 

originais e orgânicas de lazer, dispersas pelos vários nichos sociais, materializando sob 

vários aspectos conforme tem demonstrado há algum tempo os estudos de Magnani 

(2002, 2018, 2012, 2008).8 

 
8 As reflexões sobre o lazer discutidos à luz da antropologia urbana estão sistematizadas nas pesquisas de 
Magnani em estudos como: Do mito de origem aos arranjos desestabilizadores: notas introdutórias in “De 
perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana” (2018), “Da periferia ao centro” (2012), “Lazer de 
perto e de dento: uma abordagem antropológica” (2002), As festas juninas no calendário de lazer de jovens 
surdos na cidade de são Paulo (2008 ). 
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Considerando as relações históricas que estiveram presentes na consecução do 

fenômeno lazer é preciso pontuar algumas características presentes nesse recorte sócio-

histórico. Uma delas foi a transição de um modo de vida agrário-rural para urbano-

industrial, cenário que inaugurou rupturas na forma com que as pessoas e as sociedades 

passaram a se organizar. O desenvolvimento das grandes indústrias acabara com o antigo 

ritmo de trabalho, determinado pelas estações do ano e interrompidos pelos jogos e festas 

(DUMAZEDIER, 2004, p. 28). 

A quebra desse ritmo contribuiu para que se acirrassem tensões sociais culminado 

em conflitos de várias ordens, o que acabou por implicar rearranjos na lógica social. 

Discutindo o período citado, Enguita (1989) afirma que na emergência das sociedades 

industriais, dada a mudança abrupta porque passou a sociedade, sobretudo a do centro 

europeu, era comum a fuga em massa de pessoas que, negando-se a submeter-se ao então 

modelo de produção e trabalho, partiam de seus países em direção a outras nações. O 

autor ressalta que, proporcionalmente a ação desses sujeitos, existiam inúmeros 

mecanismos de contenção como o fechamento das fronteiras, acordo entre governos para 

coibir a ação dos “fugitivos” e em último caso execução daquelas pessoas que se negavam 

a adequar-se ao modelo vigente. 

Embora tem-se mencionado que o lazer com um fenômeno não pode ser analisado 

como antítese do trabalho é importante considerar as reflexões feitas por autores como 

E.P.Thompson e Marcuse, os quais problematizam as mudanças advindas da forma com 

que as relações sociais passaram a ser influenciadas por ocasião das mudanças no mundo 

do trabalho. Em Marcuse (2004), a diferença essencial entre a espécie humana e os demais 

animais é a forma com que aquela espécie aprendeu a lidar com o trabalho, dessa forma 

o trabalho torna-se um elemento fundante da própria essência humana. 

Todavia, Marcuse (2004) chama atenção para certos elementos potenciais que podem 

derivar da relação equivocada entre o trabalho e a humanidade. Essa relação considerada 

equivocada pelo autor tem a ver com a alienação trazida pelo trabalho à humanidade, 

efeito da forma com que o trabalho é encarado e desenvolvido. Assim, livrar a 

humanidade da alienação pelo trabalho, implica libertar o trabalho da alienação. 

Retomando ao aspecto histórico entre trabalho e seus reflexos no lazer, Melo (2003) 

afirma que as estratégias adotadas pela classe dominante, no contexto de transição de um 

sistema agrário para um industrial, visavam conter manifestações e instaurações de ideias 

que de certo modo trouxessem instabilidade a nova ordem econômica que se iniciava. 
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Esse controle estava capilarizado em duas dimensões: a primeira, pelo controle da 

“rebeldia”, ou seja, a contenção de eventuais insurgências sociais, que no julgamento da 

elite criaria uma desestabilização na organização da sociedade em curso; a segunda, 

centrada no desenvolvimento do trabalho enquanto rotina propriamente dita. Esta última 

baseava-se na implementação de estratégias operacionais de disciplina que visavam o 

controle da jornada de trabalho: 

 
além das preocupações com a rebeldia que grassava na sociedade, havia a 
necessidade de impor uma disciplina rígida de trabalho fabril, um processo 
mais difícil e tenso do que muitas vezes costumamos considerar. Não foi fácil 
adequar as camadas populares ao novo modelo de trabalho e poucos não foram 
os conflitos (MELO, 2003, p. 38).  

 

Tais medidas, direcionadas às camadas populares, deflagravam incontáveis conflitos 

o que acirrava as tensões sociais particularmente no campo das relações do trabalho. Essa 

realidade descrita, converge com o que sinalizou Enguita (1989), o modelo de 

organização social pautava-se nas novas relações de trabalho, trazendo outros contornos 

à lógica de organização àquela época a partir da institucionalização do capitalismo como 

modelo econômico. Assim, consolidava-se cada vez mais o controle pelo controle 

visando criando uma cisão entre tempo de trabalho e de não trabalho. 

Nesse ponto, é preciso apontar direções teóricas para o que de fato venha a ser o 

lazer. Tem-se que sua emergência, conforme já descrita, guarda estreitas relações com a 

Revolução Industrial. Do ponto de vista teórico, o século XX é o período cujas produções 

sobre lazer se destacam, realçando os estudos de Parker (1978), para quem o lazer é: 

 
Tempo livre de trabalho e de outras obrigações, e também engloba atividades 
que se caracterizam por um sentimento de (relativa) liberdade. Como sucede 
com outros aspectos da vida e da estrutura social, o lazer é uma experiência do 
indivíduo, um atributo do grupo ou de outra atividade social, e possui 
organizações e instituições relevantes que procuram atender às necessidades 
de lazer, reconciliar interesses conflitantes e implementar as políticas sociais 
(PARKER 1978, p 10). 

 

Assim, lazer pode vir a ser uma experiência individual ou coletiva materializando-se 

fora das obrigações laborais, cuja lógica fundamenta-se na busca de atividades que 

inspirem liberdade. Assim, para que existam práticas de lazer é preciso estar desvinculado 

das tarefas laborais, aqui entendidas em sentido amplo, pois ainda que se finalize o 
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expediente no trabalho (em sentido formal) se ao chegar em casa persistirem atividades, 

afazeres, não há que se falar em lazer. 

Nessa pesquisa, a terminologia do lazer associar-se-á ao termo espaço, que aparecerá 

ora referenciando o local que congrega equipamentos de lazer, ora situando a cidade como 

agregadora dos equipamentos e dos espaços de lazer. Dessa forma, mesmo reconhecendo 

o caráter polissêmico do termo espaço9,  é necessário seu emprego por compreender que 

o mesmo pode ajudar na compreensão do fenômeno do lazer no espaço urbano e sua 

relação com a territorialidade.  

De outro modo, buscando compreender a ocorrência do lazer nessas localidades 

procurar-se-á situar a discussão à luz da teoria que conceba as relações no(s) território (s), 

como um processo cujo sentido assenta-se na entrada e saída de determinados espaços, 

podendo ser de maneira transitória, definitiva, voluntária ou compulsória. Tais relações 

mantidas com a cidade com vistas ao usufruto do fenômeno lazer articula-se com a 

dimensão do território, aqui baseado nas ideias de Haesbaert (2014, 2017). 

Para Haesbaert (2005), território é produto de uma correlação de aspectos políticos e 

econômicos que num dado momento convergem noutro se repelem, constituindo-se numa 

lógica cíclica de múltiplas disputas de poder. Território, passa a ser entendido numa 

perspectiva que se sustenta sob uma base dinâmica, fluída, caracterizando-se pela sua 

mutabilidade, podendo ser um instrumento de poder político em sentido stricto e um 

espaço de exercício de poder simbólico. 

 
Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, 
mas não apenas ao tradicional “poder político”. Ele diz respeito 
tanto ao poder no sentido mais concreto, de dominação, quanto 
ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação 
(HAESBAERT, 2005 p. 6.774). 
 
 

Haesbaert (2016) fundamentado nos estudos de Lefebvre diferencia “dominação de 

apropriação”, em que o primeiro constitui-se num processo mais simbólico, com marcas 

do “vivido”, ao passo que o segundo é mais concreto, funcional. Essa distinção amplia a 

reflexão entre espaço e território, em que aquele é cada vez mais apropriado pelos 

sujeitos, afastando-se da lógica de propriedade em sentido stricto, ao passo em que o 

território é múltiplo, diverso e complexo. 

 

 
9 Nesta análise fundamenta-se nas ideias Lefebvre (2001) e Corrêa (1986). 
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Podemos então afirmar que o território, imerso em relações de 
dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, “desdobra-se 
ao longo de um continuum que vai da dominação político-
econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais 
subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica (HAESBAERT, 2016 p. 95-
96). 
 

No caso dessa pesquisa é importante considerar as relações desenvolvidas no espaço 

urbano de Altamira, sobretudo porque além das dimensões do território, já mencionadas, 

faz-se necessário uma compreensão acerca do que venha a ser o processo de 

desterritorialização10, realidade a que foi submetido uma parcela da população da cidade, 

sobretudo aquela residente nas áreas adjacentes ao leito do Rio Xingu e seus afluentes. 

 Dessa forma, torna-se desafiadora uma proposta que visa considerar e relacionar 

aspectos dessas duas dimensões: o lazer e o território.  Desse modo, ainda que se 

complementem ambas possuem características próprias. Isso pode ser melhor 

problematizado quando a configuração de um espaço urbano é profundamente alterado 

por ocasião de um empreendimento de grande porte como é o caso da UHBM. Pois seus 

efeitos desencadearam processos em várias escalas, influenciando na forma com que os 

moradores da cidade passaram a lida com o novo ambiente e com novas práticas do lazer.  

Convém mencionar que do ponto de vista urbano, Altamira passou por mudanças, 

destacando-se duas: o exponencial aumento demográfico e a mudança estrutural. Juntas 

essas dimensões acabaram por reordenar a lógica da cidade, repercutindo no modo de 

vida e nas relações dos sujeitos com os espaços de lazer. Carvalho (2016) ao 

contextualizar a cidade de Altamira na emergência de Belo Monte, aponta que até os anos 

de 1970 a construção do espaço urbano constituía-se a partir das margens do rio Xingu, 

no momento posterior a 1970 (período de construção da BR 230), o rio perde o 

protagonismo de indutor do desenvolvimento da malha urbana. Ainda de acordo com a 

autora, no momento que sucede a abertura da rodovia, a relação de expansão da cidade 

passou a ter como referência áreas remanescentes de floresta, em sentido oposto às 

margens do rio.  

Convém destacar que numa sociedade as estruturas não são prontas e acabadas por 

si, sendo em todos os casos, frutos de processos históricos os quais exigem exercício de 

 
10 Haesbaert (2017, p. 117-127) considera como sendo o reflexo de uma diminuição ou enfraquecimento 
das fronteiras, colaborando para a maximização da fluidez e consequente mobilidade de pessoas, bens, entre 
outros. Nas palavras do autor, tem a ver com “extroversão, desenraizamento”, que implica em assimetrias 
e hierarquizações sociais. 
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cidadania, engajamento, construção coletiva, embates, dissensos, todos esses arranjos 

contribuem para um formato social mais ou menos ordenado. De outro modo, é preciso 

reconhecer que a reestrutura de uma cidade, como foi o caso de Altamira, passa 

necessariamente por um longo e complexo processo. Em todos os casos, os sujeitos 

desempenham fundamental papel para que esses arranjos se configurem. Lefebvre (2001) 

afirma que o espaço (urbano) é fruto de uma construção eminentemente humana e, 

portanto, como processo não pode ser considerado dissociado do aspecto social, assim 

um espaço urbano é antes de tudo uma construção socioespacial. Essa reflexão fornece 

parâmetro que ajuda a compreender quais elementos estão postos quando da 

implementação de uma obra como é o caso da UHBM. Essa abordagem contribui para 

situar não somente a cidade como elemento macro, mas para entender como se deu a 

constituição dos RUCs, espaços criados a partir das condicionantes à implementação da 

UHBM.  

Inegavelmente, expressiva parcela da população sofreu os efeitos diretos do 

empreendimento. No caso dos moradores do RUC Laranjeiras suas trajetórias de vida 

quase sempre tinham o rio Xingu como referência tanto para a economia, quanto para o 

lazer. Com os desdobramentos da UHBM essa lógica espacial passa a ter novos contornos 

que podem ser melhor compreendidos com as reflexões trazidas por Corrêa (1986), em 

que o espaço urbano quando de sua constituição sofre algumas interferências, fruto da 

ação interativa dos sujeitos. Umas dessas interferências é a segregação socioespacial, 

conceito a partir do qual são associadas certas contingências sociais, como insegurança, 

déficit habitacional, entre outros fatores. Ao ampliar o debate sobre essa categoria, o autor 

aponta duas espécies de segregação: a auto segregação e a segregação induzida. No 

primeiro caso, este é um mecanismo próprio de certos extratos sociais com considerável 

segurança financeira e posição social de destaque, esses atributos lhes permitem 

escolherem livremente os espaços que querem ocupar numa cidade. 

De outro modo, segundo Corrêa (1986), na segregação induzida o sujeito não tem 

condições sociais de pautar o melhor lugar no espaço urbano para ocupar dada a sua frágil 

situação no tecido social. Em Altamira, o processo de remoção ocorreu entre os anos de 

2014 e 2015 ocasião em que eram facultadas três opções aos sujeitos diretamente 

afetados: a primeira, a aceitação de uma indenização prevista no “caderno de preços” da 

NESA; a segunda, a opção por uma carta de crédito; e a terceira, a escolha de uma casa 

em um dos cinco RUCs da cidade. Estudos como os de Carvalho (2016) e Feitosa (2016), 
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realizados com os moradores desses espaços indicam que o deslocamento imposto não 

considerou dimensões como o aspecto emocional, a proximidade em relação aos antigos 

vizinhos e parentes. Desses estudos pode-se afirmar que o processo de reassentamento 

dos sujeitos constituiu-se numa espécie de “coação jurídica”, em que a não aceitação das 

imposições feitas pelo empreendedor colocava àquelas pessoas realocadas na 

dependência de uma estrutura jurídica pública sobrecarregada. Realidade similar foi 

descrita por Faulhaber e Azevedo (2015) ao estudarem os processos de remoção ocorridos 

na cidade do Rio de Janeiro por ocasião dos jogos olímpicos de 2016 e da copa do mundo 

de 2014. 

Em que pese as contradições advindas do processo acima destacado, faz-se 

necessário situar o espaço urbano de Altamira e suas relações com o fenômeno do lazer, 

compreendendo sua relação intrínseca com o tempo disponível e sua proximidade com a 

denominada “indústria cultural do lazer”. Referenciando os estudos de Dumazedier 

(2004) é possível notar que historicamente a compreensão sobre lazer estava ligada a 

dimensão trabalho baseando-se numa rígida fragmentação do tempo diário. Assim, as 24 

horas de um dia eram igualmente divididas em que cada fração de 8 horas destinava-se 

respectivamente ao trabalho, ao sono e ao lazer.  

Essa fragmentação dos “tempos” é contestada em Parker (1978), para o autor não se 

pode conceber o lazer como um elemento dissociado de outras dimensões sociais, mas 

sim como um componente orgânico de uma sociedade. Assim, “lazer é o tempo de que 

um indivíduo dispõe, livre de trabalho e de outros deveres, e que pode ser utilizado para 

fins de repouso, divertimento, atividades sociais ou aprimoramento pessoal”. (PARKER, 

1978, p. 20-21) 

Os autores que antecedem a esse debate permitem afirmar que, indiscutivelmente, o 

tempo livre é um fator determinante à prática do lazer. Por outro lado, o desafio presente 

em todos os períodos históricos tem sido a forma com que os sujeitos, em especial os 

trabalhadores, se apropriam desse tempo para vivenciarem o lazer. Invariavelmente, 

existe uma negação ou uma concessão precária do tempo livre aos sujeitos que, por outro 

lado, precisam reivindicar o direito a esse tempo livre para o desenvolvimento do lazer. 

Do mesmo modo, é marcante o papel que certos setores desempenham no contexto de 

dificuldade de afirmação do lazer, destacando-se a industrial cultural do lazer, que em 

Parker (1978), sobretudo a partir do século XX, contribui para uma escalada exponencial 

na oferta de serviços voltados ao lazer pago. 
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Como mencionado, historicamente o acesso satisfatório ao lazer ainda não foi 

atingido, dada a forma com que são implementadas políticas públicas de lazer e a maneira 

com que o mercado da chamada “indústria cultural do lazer” vem ganhando espaço. 

Starepravo e Bernabé (2018 p. 126-132), ao discutirem políticas públicas de lazer no 

século XXI afirmam que historicamente o Brasil, embora tenha inserido ações 

institucionais voltadas ao lazer, prevalece a chamada dimensão “polity”, aspecto que 

privilegia as instituições políticas apenas, desconsiderando os processos políticos 

(politics) e os conteúdos da política (policy). Assim, mesmo essa pesquisa reconhecendo 

que existe uma estrutura institucionalizada de política de lazer como é o caso do Sistema 

Nacional de Esporte e Lazer, convém destacar que, na regra, prevalecem projetos e ações 

fragmentadas e eventuais que, nas palavras Starepravo e Bernabé (2018), reforçam a 

“presença ausente” do Estado no tocante às políticas públicas para o lazer. 

Dessa realidade de negação de um direito11, observam-se algumas estratégias de 

enfrentamento dessa realidade pelos sujeitos alijados desse processo que se dá em vários 

espaços. Assim, da negação de um direito à sua afirmação coexistem estratégias 

individuais, coletivas que evidenciam fortes indícios de que as pessoas que não têm um 

acesso expressivo às práticas do lazer possuem potencial de recriar espaços e atos que 

materializem as práticas e apropriações do lazer. 

Sobre essas estratégias, Melo (2003) tem discutido o lazer a partir das “minorias 

sociais”, afirmando que as classes, populares, não são homogêneas e nem podem ser 

tratadas como “vítimas”, ao contrário, possuem formas próprias de articulação, modos 

sociais específicos, em que essa forma de auto-organização contribui para que emerjam 

formas originais e não reprodutivistas dos ideais dominantes do lazer. 

Sobre essa auto-organização e originalidade com que se organizam as classes 

populares, podem-se citar diversas estratégias que realçam o poder de mobilização das 

classes com vistas ao lazer em diferentes contextos. Um dos exemplos é o carnaval, que 

no Brasil ganha formas a partir de organizações populares com métodos distintos de 

materialização. Regionalmente, as festas juninas expressam marcas identitárias dos 

sujeitos nordestinos, materializando-se em diferentes contextos e regiões do país. Citando 

um exemplo local, em Altamira-PA, o festival folclórico evidencia a identidade local e 

constitui-se num momento de grande interação e de manifestação do lazer na cidade.  

 
11 Nesta análise, o lazer é entendido com um direito social, tendo como marco legal o artigo 6º da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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Ainda em Altamira, destacam-se práticas que denotam a capacidade criativa dos 

sujeitos ante a nova realidade trazidas por ocasião da UHBM. As estratégias de 

apropriação dos espaços acabam por indicar novos eventos do lazer, tais como: os 

almoços no quintal com o vizinho, o banho de igarapé, a reunião para assistir a filmes 

com amigos, o futebol improvisado na rua, o vôlei no terreno baldio, constituem-se em 

eventos de (re)criação de novas realidades, novos contextos, novos lazeres. A narrativa 

abaixo, colhida por ocasião das entrevistas realizadas junto aos moradores do RUC 

Laranjeiras, realça tal afirmativa: 

 
tem... tem... sempre final de semana a gente faz algum “churrascozinho”, 
chama os parentes, a família, amigos... os parentes né... a gente convida pra 
vir... aqui mesmo na vizinhança aqui, nos outros vizinhos no fundo do quintal. 
É! Tudo junto aqui, não tem nem muro, um passa pra casa do outro e se reúne 
e faz o movimentozin (BRASIL NOVO, 2018). 

 

O “movimetozin” a que o morador faz referência tem a ver com o planejamento e 

execução do churrasco no fim de semana, evento que se materializa no fundo do quintal 

e congrega moradores da vizinhança, parentes e amigos vindos de outras localidades da 

cidade. Tal prática se configura em momentos de convívio e de lazer, sendo recorrente 

nos diversos de Altamira, sobretudo em um dos espaços dessa pesquisa, o RUC 

Laranjeiras. 

Dessa narrativa é possível destacar alguns elementos importantes para a compreensão 

do fenômeno lazer em Altamira. Um deles é a já destacada capacidade da recriação de 

opções de lazer a partir dos seus espaços. O outro elemento tem a ver com a dimensão do 

território, ou do que Haesbaert (2016) denominou de multiterritorialização12. A partir 

narrativa é possível observar a presença de moradores de outros espaços, bairros, cujas 

trajetórias de vida se assemelham, devido também terem sido removidos 

compulsoriamente dos seus espaços originais, estabelecendo novas relações com o espaço 

urbano e com os demais sujeitos. Assim, nas palavras de Haesbaert (2016, p. 339) inexiste 

homem sem território, não sendo possível conceber um grupo desterritorializado, a saída 

de um espaço pressupõe a entrada em outro. 

 
12 Para o autor, território não pode ser entendido apenas como a dimensão concreta, há que se considerar o 
território pelo movimento, aliás esse autor não concebe o território como uma dimensão destituída de 
movimento. 
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Essa pesquisa tem entre suas aspirações considerar as proximidades entre lazer e 

território, logo pensar em lazer é conceber um território como elemento fundamental para 

sua consecução. Como demonstrado, um território que, via de regra, permite a 

transitividade por parte dos sujeitos é por si um lócus privilegiado para o usufruto do 

lazer. Como se percebe, as concepções que envolvem território são múltiplas, indo desde 

aspectos físicos ou de dimensões puramente geográficas, até aspectos mais difusos como 

os aspectos político e econômico. A interseção teórica entre lazer e territorialidade 

respalda-se nas ideias de autores como Marcellino (1996), para quem as manifestações 

do lazer estão articula-se ao espaço urbano, local com variadas possibilidades de 

manifestação do fenômeno.  

As estratégias evidenciadas a partir da narrativa anteriormente indicam caminhos 

percorridos pelos moradores do RUC para, estabelecendo relações com o território, 

vivenciarem o lazer. Conforme explicou Haesbaert (2017), território traz em sua 

definição teórica aspectos polissêmicos, podendo ser traduzido numa dimensão política, 

econômica, cultural e simbólica. Do mesmo modo, Sposito (2009) afirma que território 

pode ser entendido de acordo com a utilidade dada aos sujeitos que nele habitam, em todo 

caso tem a ver com a forma com que esses sujeitos se apropriam do mesmo. 

Logo, pensar em lazer em um espaço urbano amplamente modificado é esforçar-se 

para compreender como as novas relações são estabelecidas no novo território. Raffestin 

(1993), considera que a territorialização de um espaço está diretamente ligada a forma 

com que os sujeitos dele se apropriam. Corroborando com essa linha de pensamento 

Souza (2001) entende que todo o território está contido na espacialidade. 

Haesbaert (2016) condiciona a existência do território a existência do espaço, para o 

autor o território se manifesta quando as pessoas atribuem um sentido prático e lógico a 

determinado espaço. Nessa pesquisa, conforme escreveu Santini (1993), os espaços de 

lazer constituem-se em elementos essenciais para a acomodação dos equipamentos, 

ocorre, no entanto, que historicamente tem havido disputas pelo uso e pela concepção de 

espaços de lazer, destacando-se uma preocupação excessiva em requalificá-los com vistas 

ao interesse privado-mercantil, aspecto que desprestigia os menos favorecidos econômica 

e socialmente.  

Essas características parecem persistir num país em que o de “fora” e com poder de 

consumo tem prioridade sobre quem é do local. Sobre essas características, cita-se o caso 

da Estação das Docas e do Mangal das Garças, ambos espaços localizados na cidade de 
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Belém e debatidos por Bahia e Figueiredo (2008) que discutiram esse papel 

requalificador13 dos espaços e equipamentos de lazer pelo poder público e uma 

consequente exclusão da população local. Outra evidência é o carnaval da cidade do Rio 

de Janeiro mencionado nos estudos de Melo (2003) que, segundo o autor, é uma festa 

elitizada que exclui a comunidade local, quando muito sai na ala das baianas. 

No Brasil é possível evidenciar programas e projetos que possibilitam práticas de 

lazer. O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC), é uma proposta que visa a 

democratização e a institucionalização de uma política pública de lazer mediante 

parcerias interinstitucionais.  Ainda assim, o estudo de Starepravo e Bernabé (2018) 

destacam os avanços, mas frisam os desafios encontrados pelo programa no alto escalão 

do Estado e suas dificuldades de operacionalização na base. 

De maneira geral, o exemplo trazido anteriormente constitui-se em exceção à regra, 

podendo observar-se ações que pouco dialogam com os sujeitos locais, prevalecendo os 

interesses mercantis. Tal cenário, acaba por ratificar o questionamento de que é preciso 

primeiro perguntar-se de quem e para quem se está falando de lazer.  

Ao discutir as atividades de lazer no espaço urbano, Bahia (2008) elenca alguns 

elementos que precisam ser considerados, dentre estes: concentração em áreas centrais ou 

semi-centrais, limitação da mobilidade urbana, falta de divulgação dos espaços. Tais 

características reforçam a exclusão daqueles que não detêm recursos financeiros 

suficientes o quase sempre gera exploração por parte da iniciativa privada.  

Os efeitos desse cenário não inclusivo do lazer estão ligados, de acordo com 

Caravelas e Bahia (2010, p. 06) ao “o crescimento das cidades acabou por isolar seus 

habitantes, principalmente os de pouco poder aquisitivo, tornando-os “enclausurados” em 

seus próprios lares e tendo que fazer deles uma de suas poucas opções de lazer”. 

 
Ao ficarem enclausuradas, as pessoas acabam tornando-se passivas ante as 
políticas que interferem diretamente nas suas vidas, desconsiderando seu papel 
de cidadãos, por se sentirem apenas como usuários da cidade. Há com isso uma 
desintegração dos vínculos afetivos e sociais desses indivíduos com sua cidade, 
fazendo com que a sua maioria não se sinta comprometida com os problemas 
urbanos em geral, tornando-a conformada e passiva no que se refere a exigir o 
direito ao lazer, necessário para a qualidade de vida nas cidades, como um 
direito social a ser garantido (CARAVELAS e BAHIA, 2010, p. 07). 

 
13  Moreira (2007, p. 124) considera que requalificação urbana é: “ um processo social e político de 
intervenção no território que visa essencialmente (re)criar qualidade de vida urbana, através de uma maior 
equidade nas formas de produção (urbana), de um acentuado equilíbrio no uso e ocupação dos espaços e 
na própria capacidade criativa e de inovação dos agentes envolvidos nesses processos”. 

 



  31 

 
 
 

Mesmo compreendendo que as cidades da maior parte do país não permitem uma 

interação satisfatória dos sujeitos com os espaços de lazer, somado ao desafio da 

mobilidade urbana. A realidade observada em Altamira evidenciou a capacidade que os 

sujeitos têm de estabelecer novas estratégias ante a realidade com vistas ao lazer. Tais 

estratégias têm a ver com o uso dado por esses sujeitos aos espaços considerados não 

hegemônicos ou “contrausos dos espaços”14 (LEITE, p. 2002. p.127-130). 

Território e lazer podem vir a constituir-se em dimensões paralelas com as 

especificidades de que no cenário brasileiro os sujeitos, por vezes, não encontram opções 

de lazer nos seus respectivos bairros e/ou cidades. Mendes e Rocha (2011) ao 

pesquisarem os espaços e equipamentos de lazer em Altamira-PA, concluíram que as 

disposições daqueles obedecem a uma lógica que prestigia as áreas centrais da cidade em 

detrimento às periféricas. Sobremaneira, os espaço e equipamentos de lazer, em Altamira, 

estão sob a gestão da iniciativa privada.  

No contexto do espaço amazônico essa lógica de ordenamento do urbano tem sido 

influenciada por inserções de políticas públicas, trazendo desafios ao campo do lazer.  

Becker (2001, p. 135) afirma que existe na Amazônia o que denominou de surtos e 

estagnações, realidade induzida por ações externas baseadas no grande capital que 

impactam o modo de vida das pessoas. Esses avanços e recuos intermitentes têm ganhado 

destaque com a implementação de “grandes projetos” no território trazendo impactos à 

população local. 

 Ao discutir a implementação de grandes projetos de integração na Amazônia Souza 

(2018), afirma que o espaço amazônico constitui-se numa espécie de “fetiche 

desenvolvimentista”, em que os povos locais são desprestigiados em detrimento de uma 

lógica supranacional. Para o autor, se ocorrem benefícios aos sujeitos locais é por um 

“efeito colateral” da ação e não por uma intenção planejada.  

Tendo por referência Altamira, a construção da UHBM acirrou o cenário de 

assimetria na disposição de espaços e equipamentos de lazer, tornado o centro da cidade 

um ambiente com expressiva quantidade de espaços e equipamentos ao passo que os 

 
14 Por contrausos dos espaços Leite (2002) entende como sendo o sentido prático atribuído a determinada 
ação num espaço que visa romper com uma lógica hegemônica empregada naquele espaço, ou as estratégias 
e táticas: “constituem-se em um contra-uso capaz não apenas de subverter os usos esperados de um espaço 
regulado, como também de possibilitar que o espaço que resulta das “estratégias” se cinda para dar origem 
a diferentes lugares, a partir da demarcação socioespacial da diferença e das ressignificações que esses 
contra-usos realizam” (p.122). 
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novos bairros, nestes incluindo os RUCs, coexiste inexpressivas opções de lazer. De 

maneira geral, as “condicionantes” quando muito apontam para aspectos estruturais como 

a construção de rede asfáltica e prédios públicos. No contexto do lazer, as previsões 

contidas no EIA (2009)15 sinalizam no sentido da requalificação das áreas diretamente 

afetadas em que o componente lazer aparece diretamente ligado ao turismo. Como efeito 

das intervenções citadas anteriormente tem-se as denominadas “áreas verdes”, espaços 

pouco utilizados pelos moradores da cidade, além de haver um certo conflito jurídico-

administrativo entre a PMA e a NESA acerca da gestão desses espaços. 

De maneira geral, no espaço urbano de Altamira as ações implementadas por parte 

da NESA pouco dialogam com os sujeitos da cidade e seu entorno. O que essa pesquisa 

tem evidenciando são os novos arranjos criados pelas pessoas para vivenciarem o lazer a 

partir de suas práticas cotidianas. A narrativa abaixo evidencia as relações estabelecidas 

com o território como contraponto da disposição de espaços e equipamentos formais de 

lazer em Altamira: 

 
E aí, se tu passar a noite, nossa rua aqui vira um campo de futebol, não aqui 
pra cá, por que sou muito enjoado, (risos) mas pra li... outra coisa, tu tem que 
ver a molecada, tudo brincando de bola, amarrando rede de vôlei, sinalizando 
a rede dum porte no outro... essa rua aí, que vai até no final, na outra esquina 
ali, eles amarram uma rede de vôlei. Não é igual a gente brinca não, mas dar 
pra brincar, toda noite eles tão brincando aí (PLACAS, 2018). 

 

Inconscientemente, ou não, o morador elenca possibilidades de lazer existentes no 

seu bairro, na sua rua, quer seja por rearranjos estabelecidos, quer seja pela ação de 

agentes externos à dinâmica do bairro. O primeiro deles evidenciado acima, narram 

estratégias criadas pelos moradores, aqui baseados nos estudos de Leite (2002) como 

contrausos dos espaços. Na narrativa, a rua torna-se um campo de futebol, além de os 

moradores, mesmo sem o aval do dono da casa, utilizarem os postes de luz como base 

para a prática do vôlei. Descrição que evidencia atividades criadas diante da pouca 

disponibilidade de espaços formais de lazer.  

De certa forma, essa descrição ratifica as ideais defendidas por Melo (2003), a de que 

é perigosa uma visão genérica que conceba o morador pertencente às camadas populares 

 
15 Tais previsões estão contidas na seção: Programa de Restituição/Recuperação da Atividade de Turismo 
e Lazer e no volume 33 do PBA (2011) a partir do item 12.9.7. 
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como alguém que precisa permanentemente ser tutelado com vistas à prática do lazer, ao 

contrário, estes possuem ampla capacidade se auto organizarem e proporem saídas.  

Notadamente, com a inserção da UHBM no contexto de Altamira o território foi 

modificado o que possibilita uma reflexão capaz de indicar a presença de “novos 

territórios do lazer”. Esses novos territórios estão intercalados, tanto em áreas centrais 

como na periferia das cidades é um território físico, mas também simbólico, cuja 

materialização se dá a partir dos sujeitos dos vários bairros da cidade numa interrelação 

conforme já afirmou Haesbaert (2016). Em Altamira essa lógica se manifesta a partir das 

quadras públicas e privadas, dos balneários privados, da relação que os sujeitos têm com 

os rios, com os sítios, com a orla da cidade, com os quintais, enfim, com as múltiplas 

formas de apropriação dos espaços com vistas ao lazer. 

Conforme mencionado, o déficit habitacional presente em Altamira marca as 

assimetrias e contradições sociais, cenário proporcional e equivalente ao nacional. Tal 

realidade evidencia os vários dilemas que ainda precisam serem superados, cujas 

ocorrências materializam-se como fraturas no interior da sociedade brasileira. Mesmo o 

lazer sendo considerado pela Constituição Federal (1988) como um direito social há que 

se avançar para se chegar a um nível considerado ideal. São cidades em que o lazer ainda 

não é considerado um elemento essencial capaz de promover o desenvolvimento 

individual e coletivo. De modo oposto, as ações que visam a fomentar a prática do lazer 

(com exceções) em geral são desconectadas da realidade, pontuais, e não dialogam com 

os sujeitos dos espaços. Em Altamira, tem-se o exemplo do perímetro dos Igarapés 

Altamira, Ambé e Panelas em que toda a intervenção da NESA baseia-se num conceito 

urbano-paisagístico externo à realidade amazônida16. 

Em Sterapravo e Bernabé (2018 p. 137-139) as políticas de lazer no Brasil são 

pontuais e fragmentadas com ocorrência quadrienal, coexistindo no interior da alta 

estrutura do Estado disputas político-partidárias quase sempre descoladas dos anseios da 

sociedade que acabam por inviabilizar a inserção de uma política nacional para o lazer. 

Assim, os autores chamam atenção para o fato que historicamente as ações do Estado 

brasileiro serem “proforme”, tendo como referência normativa a Constituição de 1988 

cujas definições programáticas vinculam seus entes. Nas palavras dos autores, a 

implementação de políticas públicas de lazer segue um caminho invertido, ou seja, a base 

 
16 Como por exemplo a inserção de parques sem cobertura vegetal densa que, dada as condições climáticas 
típicas de um trópico úmida, não se torna um ambiente atrativo a maioria das pessoas. 
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social brasileira apenas recebe do “vértice da política nacional” os planos, projetos de 

lazer a serem implementados. 

Como complicador dessa realidade, tem-se o que Mascarenhas (2005) denominou de 

“mercolazer”, expressão que designa a influência do capital e da indústria cultural no 

lazer. Tal lógica pauta-se numa perspectiva exógena privilegiando aspectos da cultura 

“global” e desnacionalizada. Trata-se, em certa medida, de uma espécie de eugenia social 

para o lazer, compreendida como uma correlação de forças entre o Estado e a iniciativa 

privada, para viabilizarem condições de usos hegemônicos dos espaços e equipamentos 

de lazer. 

Em Altamira mais de 25% da população da cidade precisou ser realocada, tal 

configuração espacial tornou a cidade mais difusa implicando similar efeito no 

ordenamento dos espaços e equipamentos de lazer. Os efeitos dessa fragmentação 

provocaram a emergência de uma realidade que alija, sobretudo, aqueles moradores dos 

RUCs de frequentarem os espaços formais de lazer. De outro modo, houve uma escalada 

de espaços de lazer privados, destacando-se os balneários e arenas de futebol. 
 

Figura 1: Balneário no “Ramal dos Cocos”- 15 km do centro de Altamira-PA. 

  
Fonte: Mendes (2018) 

 

O aviso na entrada do balneário ilustrado na figura 1, destaca o caráter do espaço. 

Em Altamira, no pós Belo Monte, espaços como o da imagem se multiplicaram nas 

imediações da cidade. Distantes do centro comercial em cerca de 10, 15 quilômetros esses 
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espaços tiveram na especulação imobiliária forte aliada acirrando ainda mais o déficit de 

espaços e equipamentos de lazer públicos. Entende-se que acirrou porque a maior parte 

da população passou a residir nos RUCs, distante do centro da cidade e com serviço de 

transporte público precário. Do mesmo modo, grande parcela da população que reside 

nesses RUCs não dispõe de condições financeiras suficientes para sequer ir a orla da 

cidade e tampouco sair do perímetro urbano para acessarem espaços como o mencionado 

acima. Mesmo assim, ao longo dessa pesquisa foram identificadas rotas do lazer, 

indicando novas territorialidades do lazer a partir de 03 vias consideradas vetoras nesse 

processo: a primeira o “Ramal dos Cocos”, a segunda a “Estrada da Serrinha” e a terceira 

a “Estrada da Princesa do Xingu”, juntos esses espaços configuram-se em locais 

privilegiados para a ocorrência do lazer que mais a frente serão discutidos. 

Em Altamira o espaço urbano apresenta limitadas possibilidades de interação com os 

sujeitos. Por exemplo, de todas as praças públicas requalificadas na cidade destacam-se 

quatro17 com as características comuns de serem gradeadas e monitoradas 24 horas por 

dia, sendo abertas ao público no intervalo de 06 às 23 horas. Esse cenário, realça 

indicadores que atestam o aspecto limitador do uso do espaço a partir da visão da gestão 

pública. Abaixo a Praça da Independência, localizada no centro da cidade, às margens do 

Rio Xingu. 

 

 
17 São elas: Praça da Independência, Praça da Paz, Praça da Brasília, Praça do Mirante. 
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Figura 2: Praça da independência

 
Fonte: Mendes (2018). 

 

  A partir da figura 2 é possível perceber a existência de apenas uma entrada de 

acesso ao interior da praça, tendo no referido portão um “vigilante”, além de câmeras 

dispostas em torno da mesma. O segundo portão, de frente para o rio Xingu, encontra-se 

desativado, impondo o acesso dos usuários apenas por uma das entradas. Somada às 

características mencionadas adicionam-se outras que atestam a existência de barreiras 

físicas e simbólicas presentes na praça: uma delas é a pouca presença de bancos para 

acomodar usuários, os poucos que existem estão voltados para as laterais da praça, 

paralelos ou em oposição ao rio. Por fim, todo o perímetro da praça é cercado por grades 

que ultrapassam, em certos casos, cinco metros de altura. Essas características reafirmam 

os principais traços encontrados nas praças requalificadas de Altamira.  

 Na sequência, faz-se um caminho inverso da problematização da realidade, que é 

a de apresentar a praça da Independência antes da implementação de Belo Monte, não 

requalificada. O espaço contrasta com o atual, a começar pela ausência de grades e 

câmeras, o verde prevalece e as atividades desenvolvidas pelos sujeitos no espaço, a 



  37 

 
considerar pelo registro da imagem, evidenciam um cenário propenso a variadas 

manifestações corporais, de sociabilidade e esportivas. 

 
Figura 3: praça da Independência antes da UHBM 

 
Fonte: Mendes e Rocha (2007) 

 

Esse padrão da organização dos espaços está baseado numa espécie de exclusão 

social através da “limpeza dos espaços”, em que se busca disciplinarizar o uso dado aos 

espaços a partir de uma concepção hegemônica de utilização. Realidade discutida por 

Vasconcelos e Melo (2003) em que o processo de urbanização instalado na França do 

século XVIII constituiu-se numa espécie de “cura social”, isto é, a partir da intervenção 

urbana visava-se ao controle do espaço. O efeito dessa assepsia acelerou a renovação 

urbana, tendo nos bairros os elementos centrais para esse reordenamento.  

Notadamente, essa forma de conceber e gerir gera desequilíbrios, impondo aos 

moradores de menor poder aquisitivo uma série de dilemas como os enfrentados pelos 

moradores do RUC Laranjeiras em Altamira. Retomando Vasconcelos e Melo (2003), 

intervenções como aquelas feitas na França no século XVIII, buscam a “reabilitação 

urbana” pela padronização e homogeneização dos espaços, práticas que se atualizam na 

requalificação dos espaços urbanos na cidade de Altamira, a exemplo da Praça da 

Independência. Nos RUCs, essa realidade também é percebida uma vez que as casas e as 

ruas, assim como as quadras, seguem o mesmo padrão de infraestrutura . 
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De modo geral, é preciso estar atento para captar e traduzir aquelas práticas que vão 

de encontro à realidade posta. Em Altamira, tem sido possível notar que, ao que parece, 

mesmo com a negação de um direito social básico, somado as mais variadas adversidades 

de ordem social, as pessoas não ficam inertes. Desse modo, é possível notar o 

estabelecimento de uma gama de relações que ressignificam espaços permeados por 

características restritivas já descritas. Citando a praça da Independência como espaço 

dessa (re)apropriação, é válido registrar que às quintas-feiras, desde o ano de 2016, ocorre 

o sarau cultural dos “poetas marginais”, coletivo formado por educadores, estudantes dos 

vários níveis de ensino de diferentes bairros da cidade. Na ocasião, ocorrem recitais de 

poesias, apresentações teatrais e de bandas locais. No coreto central, as quartas-feiras 

ocorrerem apresentação de cantores locais (voz e violão). 

Sobre essas formas de apropriação dos espaços, Lefebvre (2001) ressalta a 

importância de se considerar a forma com que os sujeito percebem, vivem e concebem o 

espaço, pois tais atributos dão sentido à forma com que as pessoas interagem com os 

espaços, considerando que espaço não tem sentido em si, sendo antes de tudo uma 

construção social. Para o autor , os “espaços de representação” , as “representações do 

espaço” e a “prática espacial”, constituem aquilo que denominou de “tríade 

representativa”. 

Conforme já foi indicado, a relação das pessoas com o território não deve ser 

compreendida a partir de uma lógica estanque, imutável, pois quando há o deslocamento 

de um território para outro não necessariamente ocorre uma perda, do mesmo modo, estar 

num espaço não implica estar “territorializado”. Essas caraterísticas problematizadas 

trazem interessantes provocações ao se discutir lazer e territorialidade, visto que para que 

exista lazer é necessário que se tenha um limite territorial.  

 Em Altamira, os moradores dos RUCs são oriundos de áreas relativamente antigas 

da cidade, em média até quarenta anos anteriores à construção da UHBM. Como 

enunciado, o fluxo de deslocamento a que foi submetida essa parcela da população não 

pode ser entendida como um limitador às práticas do lazer. Do mesmo modo, não se pode 

considerar que esses sujeitos não estabeleceram novas relações territoriais, certamente 

tais características marcam essa realidade e imprimem no tecido social novos formatos, 

novos arranjos, o que não nos permite afirmar que as pessoas que foram 

compulsoriamente realocadas dos seus espaços sejam sujeitos desterritorializados. Ao 
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contrário, nas palavras de Haesbaert (2016) esses sujeitos experimentam a vivência de 

múltiplos territórios. 

 

1.2. Das vivências com o lazer ao encontro da pesquisa: considerações 
metodológicas.   
 

Esta pesquisa baseia-se em estudos como os de Magnani (2002), Durhan (1986), 

Zaluar (1994),  Haesbaert (2016, 2017), Dumazedier (2004), Leite (2002), Mascarenhas 

(2005) em que se procura problematizar as relações de lazer no espaço urbano tendo em 

vista aspectos da desterritorialização e a territorialidade, considerando a forma com que 

as pessoas se organizam criando e recriando possibilidades do lazer na cidade.  

A pesquisa tem um caráter qualitativo, tendo como principais fontes o PBA 

(2011), o EIA (2009), os relatórios parciais da NESA e trabalhos acadêmicos sobre a 

temática. Aqui, os elementos da etnografia urbana constituem-se em dimensões 

privilegiados para uma melhor compreensão da realidade. Dos teóricos mencionados 

destacam-se as ideias contidas em Magnani (2002) para quem é preciso um “olhar de 

perto e de dentro” a fim de que se possa melhor compreender como se dão as relações 

coletivas no espaço urbano. A coleta de dados, tem nas entrevistas abertas um elemento 

fundamental para melhor compreensão das questões ligadas ao lazer e suas relações com 

o espaço urbano em Altamira-PA por ocasião da UHBM.  

Os elementos éticos da pesquisa estão amparados pela resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, tendo sido submetida ao Comitê de Ética da Universidade 

Federal do Pará- Instituto de Ciências da Saúde, a partir da “Plataforma Brasil”, sob o 

número CAAE:82131417.4.0000.0018, número do parecer: 2.502.114, e aprovada.  

A chegada do pesquisador em Altamira deu-se em julho de 2007, motivada por 

ocasião da aprovação no curso de Educação Física, na Universidade do Estado do Pará 

(UEPA). Conforme fora almejado, a profissão de Professor de Educação Física acabou 

por ser desempenhada a partir do segundo mês da formação inicial. Dentre as atuações 

no campo educacional destacam-se as exercidas no Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI), no Programa AABB Comunidade (Projeto Esperança), no Projeto Viva 

Vôlei e no Programa Forças no Esporte (PROFESP). A atuação nas séries finais do ensino 

fundamental deu-se a partir do ano de 2010 na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

“Saint Clair Passarinho” Entre 2009 e 2014 as atividades desenvolveram-se na Secretaria 
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de Estado de Educação -SEDUC, na Escola em Regime de Convênio Instituto Técnico 

Educacional Getúlio Vargas. 

Por ocasião da inserção no campo educacional o pesquisador estabeleceu relações 

em vários espaços e com grupos sociais distintos. Nesses mais de dez anos, a participação 

na organização de torneios de voleibol, natação, jogos internos (tanto da UEPA quanto 

das escolas de ensino fundamental e médio de Altamira), possibilitou conhecer algumas 

das preferências dos sujeitos no tocante ao lazer na cidade de Altamira. 

Essa vivência possibilitou visualizar a cidade sob outra perspectiva, de modo a 

considerar o “layout” da mesma para além do aspecto estrutural. A trajetória do 

pesquisador na cidade possibilitou relações para além de uma perspectiva entre 

pesquisador e pesquisados. A formação de educador e inserção nas práticas de voleibol e 

natação possibilitaram conhecimentos das quadras existentes na cidade, assim como os 

principais locais de natação e respectivos grupos que nelas praticam atividades.  

Nos seis RUCs, o pesquisador mantém uma constante interação, frequentando 

principalmente as quadras de vôlei, campos de futebol, praças, sempre com um olhar para 

além de usuário. Soma-se a isso o fato de que no ano de 2011, por ocasião do Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), realizou uma pesquisa sobre os espaços e equipamentos 

de lazer na cidade de Altamira, ocasião em que fora mapeado os 19 bairros da cidade. 

Essa experiência que se transformou num exercício de pesquisa tornou possível 

observar o espaço da cidade de uma maneira bem específica, isto é, a que compreende a 

cidade como uma potencial indutora do lazer. Do mesmo modo,  compreende-se que 

numa cidade as políticas de lazer devem considerar as proposições advindas do povo. Foi 

nesse sentido, a partir da emergência da UHBM e as mudanças trazidas por ela, que o 

pesquisador passou ainda mais a observar buscando compreender como uma obra desse 

porte modifica as relações que os sujeitos têm com a cidade no tocante ao lazer. 

Justifica-se a necessidade de produzir essa narrativa para reiterar a relação que 

tem o pesquisador com a cidade e com as pessoas há mais de uma década, além do 

conhecimento sobre espaços e equipamentos de lazer em Altamira. 

Os sujeitos escolhidos para contribuir nessa pesquisa são residentes em 03 bairros 

(Jardim Uirapuru, Premem, Sudam II) e o RUC Laranjeiras, totalizando 14 sujeitos 

entrevistados. Os moradores entrevistados numericamente, assim estão distribuídos: 04 

moradores no bairro do Premem, 01 no bairro Sudam II e 01 no bairro Jardim Uirapuru e 

08 no RUC Laranjeiras. A escolha dos entrevistados baseou-se na recente reestrutura da 
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cidade de Altamira. Tal recorte possibilita compreender os novos contornos presentes na 

cidade considerando a importância da maior representação dos sujeitos de vários bairros. 

Destacam-se como critérios de inclusão na pesquisa: no caso do RUC Laranjeiras, 

residir no espaço desde 2015, início dos remanejamentos, ser oriundo de um dos bairros 

contidos na ADA Urbana. Nos demais bairros, como critério de inclusão: residirem no 

bairro há mais de 06 anos no local. Nos dois casos, aceitarem os termos contidos no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Como critério de exclusão 

destaca-se não ter aceitado os termos do TCLE, não residir nos bairros mencionados, não 

ter o tempo mínimo de residência fixada pelo critério de inclusão ou não ser originário de 

um dos bairros contidos na ADA Urbana, no caso dos moradores do RUC Laranjeiras. 

Nos diferentes espaços onde realizou-se a pesquisa procurou-se entrevistar moradores de 

faixas etárias, grau de instrução e ocupações diferentes. O quadro abaixo esquematiza a 

quantidade de moradores entrevistados. 

 
Tabela 1: moradores entrevistados na pesquisa 

Morador  Profissão Idade Bairro 
01 Aposentada  65 anos RUC Laranjeira 
02 Borracheiro 29 anos RUC Laranjeira 
03 Comerciante 43 anos RUC Laranjeira 
04 Professora 30 anos RUC Laranjeira 
05 Motorista 30 anos RUC Laranjeira 
06 Servidor público 37 anos RUC Laranjeiras 
07 Presidente da associação do bairro 42 anos RUC Laranjeiras 

08 Trabalhador informal 48 anos RUC Laranjeiras 
09 Empregado público 51 anos Sudam II 
10 Servidor público 52 anos Premem 
11 Servidor público 37 anos Premem 
12 Empregada-frentista 31 anos Premem 
13 Autônoma 25 anos RUC Laranjeiras 

14 Professor 47 anos Premem 
15 Professor 52 anos Jardim Uirapuru 

Fonte: pesquisa de campo 2017. 

 

A escolha de moradores de um dos RUC deu-se pelo fato de os mesmos terem 

sofrido mais diretamente os impactos da UHBM, considerando principalmente a forma 

compulsória com que foram realocados dos seus antigos bairros. Assim, os moradores de 

um RUC constituem-se numa relevante referência de interpretação e consequente 
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compreensão das práticas do lazer em Altamira no advento da UHBM, considerando o 

processo de desterritorialização18 já evidenciado ao longo dessa pesquisa. Os moradores 

do RUC “Laranjeiras”, campo específico dessa pesquisa, são originários 

majoritariamente do bairro Jardim Independente II, perímetro próximo ao igarapé Panelas 

e a Praia do Pepino19 .  

As implicações trazidas pela UHBM, tem seus efeitos maximizados na vida 

daqueles sujeitos residentes na ADA Urbana. Assim, a opção por esse público e espaço 

específico constitui-se num estratégico parâmetro para dimensionar, a partir das 

narrativas orais dos sujeitos, as estratégias criadas pelos sujeitos em relação aos espaços 

e equipamentos de lazer da cidade. 

A escolha dos moradores a serem entrevistados deu-se a partir de visitas, 

conversas e posteriormente apresentação dos parâmetros da pesquisa. As visitas aos 

espaços supramencionados ocorriam às sextas-feiras, sábados e domingos ocasião em que 

se realizava a observação dos espaços, registravam-se em imagens, anotava-se no caderno 

de campo e estabelecia-se contatos mais duradouros com os respectivos sujeitos da 

pesquisa.  

As conversas foram gravadas somente após uma primeira visita, momento em que 

foi apresentada a pesquisa, seus principais objetivos, aspectos éticos, dentre outros fatores 

considerados relevantes na execução da pesquisa. Os diálogos foram registrados nas 

residências dos entrevistados, utilizando-se um roteiro de entrevista aberto, com 

perguntas que procuraram problematizar as implicações da UHBM e sua relação com os 

espaços e às práticas de lazer na cidade. 

Nessa pesquisa, sem estabelecer níveis de hierarquias, serão consideradas as 

definições teóricas sobre o lazer e as definições dos moradores do RUC acerca do que 

venha a ser o lazer nas suas concepções. As conversas estabelecidas ao longo dessa 

pesquisa indicam compreensão e perspectivas distintas sobre o tema, ora evidenciando 

concepções mais alinhadas a religiosidade, ora ao esporte, ora a sociabilidade, enfim 

múltiplas formas de ver e compreender as manifestações do lazer. 

Durante a pesquisa, as entrevistas objetivaram sistematizar informações que 

remontem as práticas de lazer e respectivas relações com os espaços da cidade antes e 

 
18 Simplificadamente, podemos afirmar que a desterritorialização é o movimento pelo qual se abandona o 
território. (HAESBAERT 2016, p. 127) 
19 Registra-se essa localidade uma vez que os moradores entrevistados sempre referenciam-na 
demonstrando grande identificação com este perímetro da cidade. 
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depois da construção de “Belo Monte”. Uma vez o morador aderindo à pesquisa lhe foi 

apresentado o TCLE, instrumento que evidenciou a intenção da pesquisa e o papel de 

cada um no processo. Nessa pesquisa, a fim de que as identidades dos moradores sejam 

mantidas em sigilo atribuiu-se nomes de municípios da região sudoeste do Pará em 

substituição aos seus nomes reais. 

Os jogos dos fins de semana, as programações na igreja, os aniversários, os 

almoços dos fins de semana, os passeios pelas chácaras, constituíram-se em eventos 

privilegiados de análise, em que pela inserção no cotidiano dos sujeitos foi possível 

observar, interpretar e descrever a realidade apresentada. As entrevistas aconteciam à 

beira da quadra, nos quintais, nas quadras, nos almoços/jantares nos fins de semana, nas 

residências, nos passeios aos igarapés pela franja rural-urbana de Altamira. Em todos 

esses momentos procurou-se visibilizar a forma com que as pessoas estabeleciam suas 

relações com o espaço e com os demais sujeitos com vistas à prática do lazer. Essa postura 

de observação e sistematização dos dados baseia-se nas ideias de Malinowski (1978) para 

quem “é preciso descer da varanda” para entender o cotidiano dos sujeitos pesquisados.  

No que diz respeitos ao lazer, as relações existentes numa cidade são múltiplas, 

exigindo de quem pesquisa um olhar atento para captar tais manifestações. 

Invariavelmente, num “olhar de longe”, a percepção a que se é induzido é de ausência de 

espaços e, portanto, de possibilidade formais de lazer, mas caso se considere as relações 

interpessoais, a forma com que os sujeitos interagem com os pedaços, trajetos, circuitos20  

será possível notar a amplitude de atos desencadeadas a partir das micro-relações entre 

os sujeitos e destes com a cidade.  

Esse olhar atento às nuances do cotidiano das pessoas encontra respaldo no que 

Magnani (2002) denominou de um “olhar de perto e de dentro”. Para o autor, essa postura 

metodológica visa superar a visão de “de fora e de longe”, costumeiramente aplicada nas 

pesquisas. Partindo dessas ideias, as manifestações cotidianas poderão ser melhor 

visualizadas, compreendidas e problematizadas para então propor intervenções efetivas. 

Desse modo, uma pesquisa cuja proposta almeja estabelecer relações com sujeitos 

de uma cidade como um todo, e em específico com aqueles residentes em um RUC, é 

preciso estar atento para não reproduzir generalizações comuns a um olhar de fora e de 

longe. Zaluar (1994), ao estudar a populações de uma periferia do Rio de Janeiro, sugeriu 

 
20 Ver Magnani (2002). 
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a necessidade de livrar-se das impressões subjetivas que quase sempre levam a “pré-

conceitos”, para fugir dessa possível realizada a autora propõem que se realize uma 

imersão no espaço do agente social de pesquisa buscando compreender suas práticas, seu 

cotidiano. 

Compõem essa pesquisa elementos da etnografia urbana, discutidas há algum 

tempo por Magnani (2002, 2018). Nesse sentido, é preciso considerar as manifestações 

que se evidenciam no centro, mas também nas periferias de uma cidade, pois tal postura 

metodológica indica caminhos para se compreender a sofisticada relação estabelecida e 

mantida pelas pessoas no uso diários das cidades e das suas possibilidades, indicando 

aquilo que o autor denominou de usos e contra-usos dos espaço. Nessa pesquisa, 

trabalhou-se com “croquis”, mapeamento dos principais espaços e equipamentos de lazer 

disponíveis na cidade, focando no RUC Laranjeiras, procurando demonstrar quais 

espaços foram (re)criados pelos sujeitos na cidade como um todo e no RUC. 

Por fim, esta pesquisa visou, a partir do método inicialmente descrito, apresentar, 

e descrever como os moradores da cidade de Altamira, e em especial do RUC Laranjeiras, 

se apropriam dos espaços da cidade com vistas a vivência do lazer, tendo por base a 

territorialidade.  
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Capítulo 02- LAZER EM ALTAMIRA: TRANSFORMAÇÕES A PARTIR DE 
“BELO MONTE” 

O espaço urbano constitui-se num local privilegiado para a ocorrência do lazer, 

dada a presença de equipamentos e espaços disponíveis. Registra-se, no entanto, que nem 

sempre esse cenário se apresenta de maneira ideal, o que acaba por evidenciar 

fragilidades, e contradições presentes no espaço estudado. 

Considerando as manifestações do lazer, historicamente as cidades brasileiras 

apresentam barreiras que confirmam as contradições encontradas nos espaços como 

elementos indutores do lazer. Essas contradições estão ligadas a forma com que as cidades 

são ordenadas, planejadas e geridas. De maneira geral, destaca-se uma preocupação com 

dimensões ligadas à infraestrutura visando a um embelezamento das cidades, tendência 

histórica de homogeneização do espaço, o que acaba impondo às dimensões do lazer um 

caráter acessório.  

Guardadas as proporções de tempo e espaço, as características de infraestrutura 

presentes nas cidades brasileiras remontam àquelas da França do século XVIII, momento 

em que se buscou estabelecer uma espécie de “faxina”, assepsia estrutural. Naquele 

contexto o "velho", o desconforme, deveria ser substituído pelo "novo", pelo padronizado, 

pelo belo. Essa compreensão de realidade urbana estabeleceu um pensamento em que a 

cidade deveria ser um espaço uniforme e limpo. Logo, tudo o que não cabia na nova 

lógica de espaço urbano deveria ser demolido, requalificado, reformado, ou realocado 

para as áreas entendidas como não nobres, afastadas do centro (VASCONCELOS; 

MELO, 2003 p.60-62).  

Em Altamira, a cidade tem passado, nos últimos anos, por transformações no seu 

espaço urbano por múltiplos fatores, mas recentemente destaca-se uma política que vai 

ao encontro do pensamento descrito anteriormente, cujas raízes remontam ao século 

XVIII na França. A começar pelo fato de que pelo menos 12 dos 19 bairros sofreram 

interferências em suas estruturas físicas e demográficas, esta última dimensão 

correspondente a mais de um quarto da população do núcleo urbano. No contexto 

mencionado, o passo seguinte foi a construção de parques e áreas verdes, estruturas que 

pouco são utilizadas pelos moradores da cidade. 

Do mesmo modo, a orla da cidade, local historicamente referência para banhos, 

encontros, fora modificada pela intervenção da NESA, destacando-se dessa nova 
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realidade a "praia artificial"21. Essa nova configuração destacada a partir das praias 

artificias inaugurou novos usos e interações dos altamirenses com o Rio Xingu e suas 

fluvialidades. De maneira geral, o espaço da orla perdeu centralidade na lógica do lazer 

da cidade, contribuindo para o surgimento de novos roteiros de lazer. 

 Outra mudança ocorrida recentemente no lazer de Altamira foram os campos de 

várzea. Um estudo realizado por Mendes e Rocha (2011) concluiu que a forte especulação 

imobiliária retirou seu protagonismo, forçando seus antigos frequentadores a procurarem 

as "arenas22" de futebol. Além dessas atividades no centro da cidade é nítida a presença 

de estabelecimentos de entretenimento com destaque para bares, restaurantes e casas de 

festas, evidenciando o que denomina-se como sendo os “novos territórios do lazer”. Em 

comum, esses espaços têm o fato de serem privados o que de certa forma estabelece uma 

"seleção" social daquelas pessoas que podem menos ou mais frequentar tais locais. 

As pessoas realocadas, atualmente, residem a uma distância de até 06 quilômetros 

da área central da cidade, cenário que pelo fato da pouca opção de lazer somada a 

dificuldades na mobilidade urbana, deixam-nos "ilhados" em seus respectivos espaços, 

com acesso reduzido às demais partes da cidade. 

A forma com que as pessoas estabelecem relação com os espaços e se relaciona 

com o lazer tem ligações diretas com as mudanças trazidas por ocasião da UHBM. 

Notadamente, percebe-se uma segregação induzida conforme escreveu Corrêa (1986), 

que ultrapassa os aspectos da moradia interferindo na relação dos sujeitos com os espaços 

e equipamentos de lazer. 

O estudo de Magnani (2002) evidencia estratégias criadas pelos sujeitos ante a 

uma realidade onde as pessoas, diante da negação de um direito, imprimem novas formas 

ao seu cotidiano. Pelo que se pode notar nas ações dos sujeitos da cidade, os usos 

empregados aos espaços não formais e não hegemônicos acabam por delinear novas 

formas com que as pessoas interagem com a cidade e por consequência com os espaços 

e equipamentos de lazer 

 

 
21 Em Altamira as praias artificiais foram condicionantes a UHBM, destas destacam a da orla da cidade, a 
do Massanório, e do Adalberto. 
22 As arenas de futebol são espaços destinados a prática do futebol com valor por hora de uso estimado em 
média a R$ 50,00. Na cidade de Altamira atualmente existem 08 delas. 
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2.1. Usina Hidrelétrica Belo Monte e as transformações recentes na cidade de 
Altamira 
 

A construção de hidrelétricas na bacia do rio Xingu tem sido um ponto constante 

na pauta do governo federal brasileiro. No caso específico da UHBM, inicialmente 

denominada kararaô, os estudos e articulações governamentais remontam aos anos de 

1980. De outro modo, na contramão dessa política governamental vários agentes, 

organizações sociais locais, regionais, nacionais e internacionais se posicionaram 

contrariamente a proposta o que de certa forma pôs “freio” na política do governo, mas 

que de fato nunca cessou. 

Dentre os vários acontecimentos que marcaram o processo de planejamento da 

UHBM dois merecem destaque. O primeiro foi o “I Encontro dos Povos Indígenas do 

Xingu”, realizado em fevereiro1989 no município de Altamira-PA. Naquela ocasião, 

reuniram-se cerca de três mil pessoas de diversas cidades da região do Xingu e de outras 

localidades do país, com expressiva participação de diversas etnias. O segundo foi o 

“Encontro Xingu Vivo para Sempre” também realizado em Altamira no ano de 2008, e 

diferente do I foi mais capilarizado socialmente, com a participação de dezenas de 

movimentos sociais, diversas etnias indígenas de várias regiões do Brasil, além de 

expressiva parcela da população local e regional e ampla cobertura jornalística nacional 

e internacional (MOVIMENTO XINGU VIVO PARA SEMPRE, 2016).  

Em Miranda Neto (2016) o processo político-jurídico que permeou a construção 

da UHBM esteve cercado por tensos debates em vários setores da sociedade, e que nas 

últimas três décadas sempre esteve na pauta nacional e internacional. O autor considera 

um dos fatores decisivos para a implementação UHBM a ascensão de Luiz Inácio Lula 

da Silva à Presidência da República em 2003. Nas palavras do autor, tal fato acelerou o 

processo de viabilização político-jurídica da obra, concretizando-se no governo de sua 

sucessora, Dilma Rousseff. O marco para a construção da usina foi o ano de 2011, 

momento em que o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) concede a licença 

de instalação. 

No que diz respeito aos arranjos estabelecidos ao longo do processo para que se 

efetivasse a referida obra alguns setores da sociedade, agentes públicos e sujeitos locais 

desempenharam um papel relevante quer seja no apoio, quer seja no contraponto a 

implementação do projeto. Para Antônia Melo, integrante do Movimento Xingu Vivo 
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Para Sempre (MXVPS), militante contrária a construção de Belo Monte fica evidente a 

mudança de rumo da agenda nacional para a região, sobretudo, com a ascensão do Partido 

dos Trabalhadores (PT) e de Lula ao poder. Para a militante, além de o governo 

desengavetar o projeto de construção de Belo Monte, foi ampliada a parceria com setores 

econômicos sobretudo de grandes empreendimentos minerometalúrgicos com base no 

capital internacional somada a parceria do Estado com o capital privado (CORRÊA, 2016 

p.246).  

Considerando as implicações trazidas pela UHBM além da relação estabelecida 

entre o Estado e setores econômicos, estudos como o de Corrêa (2016) indicam alguns 

dos efeitos desencadeados pela obra, dentre os quais destacam-se a interferência nos 

recursos naturais e no modo de vida das populações tradicionais: 

 
Belo Monte, como parte inerente do padrão de desenvolvimento 
hegemônico, recompõe um viés histórico desenvolvimentista, 
mas demonstra forte nexo com o mercado (nacional e 
transnacional), que avança sobre os recursos naturais, terras e 
territórios de povos e comunidades tradicionais e camponesas” 
(CORRÊA, 2016 p.  250-251). 
 

Importa destacar os principais reordenamentos causados pela obra na vida das 

pessoas em Altamira. Notadamente, não houve uma consideração efetiva com as 

trajetórias de vida dos sujeitos, assim como das suas relações com o bairro, com a cidade, 

com o território. O que a gestora do empreendimento nomeou de "ADA URBANA" em 

verdade é o conjunto de 12 bairros que antes do início da obra abrigava mais de 22 mil 

pessoas e que nos estudos oficiais preliminares situavam-se no limite da cota altimétrica 

100.  
Tabela 2. Bairros localizados na "ADA Urbana" de Altamira-PA. 

Bairros  Àrea 
total(Ha)  

Igarapé 
Altamira  

Igarapé 
Ambé  

Igarapé 
Panelas  

Orla do 
Xingu  

Total(há)  %  

Alberto Soares  221,22  1,67  41,41    43,08  8,85  
Aparecida  60,86  10,18  25,47    35,65  7,33  
Boa Esperança  143,31   89,23    89,23 18,34 
Brasília  67,11  8,65     8,65  1,78  
Centro  107,77  21,52    4,98  26,50  5,45  
Colinas  74,27   48,46    48,46  9,96 
Esplanada do 
Xingu  

76,86     4,06  4,06  0,83  

Mutirão  290,24   81,29    81,29  16,71 
Jardim Altamira  207,61  17,86     17,86  3,67  
Jd. Independente 
II  

218,87    69,68  13,01  82,69  17,00  
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Sudam I  44,36  6,93     6,93  1,42  
Sudam II  161,41  42,13     42,13 8,66  

Total  1673,89  108,94  285,86  69,68  22,05  486,53  100  
Total Moradores  16.420        

Fonte: ELETROBRÁS, 2009. 

   

Como se percebe a maior parte dos bairros localizava-se na confluência dos 

“Igarapés Ambé e Altamira”. Das 1673,89 hectares correspondentes ao total da área dos 

12 bairros, mais de 486 foram afetadas diretamente. Estudos preliminares feitos pela 

NESA indicavam que o total de moradores residentes nesses bairros correspondia a mais 

de 16.000, mas estudos como os de Miranda Neto (2014) afirma que esse número 

ultrapassa 22 mil pessoas, ou 25% do total de moradores da malha urbana de Altamira. 

Convém mencionar que tais tipologias, reducionismos de conceitos, acabam por 

negligenciar, invizibilizar trajetórias de vida dos sujeitos residentes nesses espaços, assim 

como reduzem um território a uma nomenclatura. Do mesmo modo, a política de preços 

adotada pela NESA impôs uma realidade perversa aos sujeitos residentes no espaço os 

quais ficavam sob uma espécie de coação administrativa, pois naquele contexto 

coexistiam três opções: indenização, carta de crédito ou remanejamento para um dos 05 

RUCs.  

Do contexto mencionado, notam-se que dimensões como emocionais e simbólicas 

efetivamente não foram consideradas pela política de indenização proposta pela gestora 

do empreendimento. Na maioria dos casos, os moradores nasceram no bairro, 

constituíram família, estabeleceram relações com vizinhos e de repente foram 

compulsoriamente deslocados dos seus locais originários, em boa parte para locais 

distantes dos de saída.   

O cenário brevemente apresentado é reflexo dos efeitos trazidos por Belo Monte, 

o que interferiu na forma com que a sociedade local estava organizada, gerando novos 

arranjos nos variados setores que compõem os grupos atingidos. Os relatos dos sujeitos 

contrários à UHBM, assim como grande parte dos trabalhos acadêmicos independentes 

sinalizam no mesmo sentido daquele defendido por Miranda Neto (2016), o de que o 

governo do PT acabou por acelerar a sua viabilização negligenciando diversos aspectos 

nas dimensões sociais e ambientais.  

Considerando esse cenário e tendo por base os elementos que contribuíram para 

que Belo Monte se efetivasse enquanto política de Estado, Corrêa (2016) considera o 
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lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento I (PAC I), em 2007, um divisor 

de águas na política econômica do país. Principalmente a partir da Amazônia, pois de 

certa forma a assunção dessa agenda a elegia como uma "fronteira" a ser conquistada, 

explorada, visando a retomada do "desenvolvimento nacional". Nas palavras do autor, 

essa escolha política aliada à metodologia adotada pelo governo do PT acabou por acirrar 

a “fragmentação” na estrutura contrária a obra, potencializando a “fratura” no campo de 

resistência à construção da UHBM.  

No que diz respeito às condicionantes Corrêa (2016), afirma que as mesmas 

sinalizaram muito mais para ações mitigatórias e imediatistas do que para ações 

programáticas e duradouras, cenário que inviabilizou bandeiras mais amplas de 

reivindicações. Em linhas gerais, a maioria dos esforços da população diretamente afetada 

voltaram-se para reivindicações de ações pontuais e extremamente necessárias, como a  

moradia, o saneamento, a segurança, a saúde. Por outro lado, questões como o lazer 

passaram a ocupar um papel de menor destaque, tangencial, nas mobilizações e 

reivindicações. 

Considerando a emergência da obra e a cidade de Altamira como um local 

propício para a prática do lazer, observa-se que as ações voltadas ao lazer quando do 

início da obra sofreram restrições. Para retomar um exemplo deste trabalho, ao se 

considerar os vários campos de várzea conforme pesquisaram Mendes e Rocha (2011), 

praticamente todos desapareceram dado ao forte cenário imobiliário especulativo que se 

instaurou com o início da obra e impôs novos arranjos ao uso do solo urbano.  

Esse aumento demográfico influenciou diretamente na oferta e procura por 

espaços de lazer, tanto públicos quanto privados. Diante da situação de muita demanda e 

pouca oferta foi possível notar um aumento de casas de festas, bares dos mais distintos 

estilos, restaurantes, churrascarias, pizzarias, entre outros espaços que poderiam vir a se 

constituir como indutores do lazer. No contexto citado, foi possível notar o aumento no 

volume de venda de terrenos nas áreas próximas a cidade para servirem como sítios, 

chácaras, sendo um dos principais espaços concentrador de sítios o "Ramal dos Cocos", 

localidade situada a mais ou menos 15 quilômetros do centro da cidade, sentido Altamira-

Marabá-(BR 230).  

No mencionado ramal, os terrenos geralmente têm 30 metros de largura e 200 de 

comprimento fazendo divisa com um igarapé. O espaço tem servido tanto para residência 

definitiva como para sediar estrutura para receber visitas eventuais aos fins de semana. 
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Figura 4: Acesso ao “Ramal dos Cocos” pela BR 230. 

 
Fonte: Mendes (2018) 

 

Na imagem ilustrada, é possível notar a divulgação de pelo menos três espaços 

que funcionam como balneários. Em comum, esses espaços reafirmam o aumento de 

espaços e equipamentos privados na cidade, realidade que pode ter a ver com a 

ineficiência com que são projetadas as intervenções públicas voltadas ao lazer. 

Conforme já problematizado a partir dos estudos de Starepravo e Bernabé (2018) 

o que se tem percebido ao longo dessa pesquisa é que a “presença ausente” do poder 

público em relação às ações de lazer, de certa forma coopera para que ações da iniciativa 

privada se mantenha e amplie-se. No caso de Belo Monte, as previsões contidas nos 

documentos oficiais, como o PBA (2011), são tímidas e genéricas. As previsões de 

condicionantes para o lazer contidas neste Plano têm a seguinte previsão: "Programa 

Restituição/Recuperação da Atividade de Turismo e Lazer: - Projeto de Recomposição 

das Praias e Locais de Lazer; - Projeto de Reestruturação das Atividades Produtivas de 

Turismo e Lazer" (NESA, 2011). Pelo exposto, o componente do lazer seria efeito de 

ação requalificadora dos espaços elegidos pela NESA, somado ao fato de que a 
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materialidade do lazer estaria vinculada aos aspectos do turismo. Por essa descrição, 

pode-se notar uma ideia que compreende a existência do lazer como condicionada a um 

embelezamento das áreas centrais da cidade. Atualmente, observa-se essa realidade a 

partir dos parques e áreas verdes, localizados às imediações do Igarapé Altamira e da orla 

da cidade. 

 
Figura 5: Parque na orla do igarapé Altamira 

 
             Fonte: Silva (2016)  
  

O parque acima, situa-se em um dos espaços contidos na ADA Urbana, próximo 

ao centro da cidade e às margens do Igarapé Altamira. Antes de Belo Monte, as duas 

margens eram ocupadas por um expressivo número de famílias as quais viviam em 

aglomerados subnormais, sendo na rua Abel Figueiredo um local que aos domingos 

funcionava a “Feira da Brasília”23, ponto de comércio varejista com ofertas de 

hortifrutigranjeiros concentrando expressivo número de pessoas desde as primeiras horas 

da manhã até o entardecer. 

Atualmente a referida rua encontra-se com condições limitadas de trafegabilidade 

e não concentra mais a feira. Em relação ao parque que margeia o logradouro, algumas 

características precisam ser problematizadas.  Uma delas diz respeito a sua estrutura com 

raros equipamentos de lazer, outra tem a ver com a forma com que foi disposto o espaço, 

muito alinhado à realidade do eixo sul-sudeste do país, cenário que desconsidera o clima 

 
23 Sobre feiras em Altamira ver Guerra, Souza (2010). 
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quente e úmido da cidade, realidade que de certa forma inviabiliza uso efetivo do espaço. 

Por fim, inexistem ações programadas voltados ao lazer no local, somado ao fato da não 

existência da figura do animador cultural24 agente necessário à instrumentalização do 

lazer para além do seu aspecto técnico. Sobre esse profissional, Melo (2010) e Isayama 

(2009) defendem a necessidade de romper com a ideia de uma formação para atuação no 

campo do lazer baseada numa dualidade disjuntiva (formação acadêmica ou formação 

técnica). Isayama (2009) defende ainda que há no campo do lazer relações 

interdisciplinares e multidimensionais requerem do profissional uma compreensão sobre 

várias questões sociais que se articulam ao fenômeno do lazer. 

Para entender o atual cenário do lazer na cidade de Altamira, faz-se necessário 

compreender os arranjos históricos das instituições e o processo anterior à UHBM. A 

saber, o processo histórico que antecedeu a implementação de “Belo Monte” é discutido 

por Fleury e Almeida (2013) em que apresentam uma espécie de linha do tempo que vai 

desde os anos de 1980 até sua implementação em 2011. Esse cenário apresentado pelos 

autores pode ser melhor evidenciado a partir do estudo feito por Miranda Neto (2016), 

ocasião em que o autor apresenta o cenário local e os arranjos sociais e econômicos 

desencadeados a partir do processo de implementação da obra. Como exemplo, tem-se o 

“Fort Xingu”, entidade que congregava representações locais e regionais e que de acordo 

com Fleury e Almeida (2013) durante o processo oscilou entre os polos pró e contrários 

a obra. A figura 06, baseada nos estudos de Miranda Neto (2016), ilustra essa relação 

descrita. 

 
24 Os estudos de Melo (2003,2010), Isayama (2009) consideram o animador cultural como sendo um 
profissional com sólida formação humana, interdisciplinar capaz de compreender e intervir com efetividade 
nas atividades do lazer para além das atividades físico-desportivas. 
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Figura 6: Esquema das relações entre os agentes locais em Altamira

          
Fonte: Miranda Neto (2016, p 175.) 

 

A representação acima evidencia o mosaico de interesses e contradições presentes 

no processo que estão articulados a partir de diversos setores e organizações sociais, da 

escala local ao executivo federal. Estudos como o de Bermann (2002) têm questionado a 

legitimidade e a sustentabilidade da obra, para quem a Bacia Hidrográfica do rio Xingu 

corre o risco de se tornar uma “jazida de megavates” inviável economicante e 

insustentável do ponto de vista social e ambiental.  
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Fearnside (2011) afirmou que a UHBM está assentada numa “mentira 

institucionalizada” (ou “crise planejada”) onde há expressa subvenção do governo 

nacional ao capital internacional com facilidade aos importadores de alumínio. Desse 

cenário, pode-se perceber como opera a lógica do capital na região amazônica a qual 

obedece a um planejamento que tem no Estado e em certos setores econômicos os grandes 

representantes. Fearnside (2011 p. 12) afirma que “essencialmente, o resto do mundo está 

exportando os impactos ambientais e sociais do seu consumo para o Brasil, país que não 

só aceita, mas até subsidia e facilita a destruição que isto implica”.  

Ao discutirem as implicações trazidas pela execução da UHBM em Altamira 

Herrera, Miranda Neto e Braga (2013) afirmam que ocorreu “um processo de espoliação 

controlado pelo capital e subsidiado por ações do Estado”. Essa espoliação pode ser 

percebida em vários contextos locais e regionais, pois mesmo os estudos oficiais 

sinalizando que os impactos nas áreas sociais e ambientais foram em proporções menores 

a obras como Tucuruí, por exemplo, na prática o que se viu foi um verdadeiro caos social 

e ambiental. As supressões da cobertura vegetal nativa e posterior queimada, trouxeram 

ao ambiente de Altamira e região um cenário insalubre, do mesmo modo, o processo de 

retirada das famílias da denominada ADA Urbana desconsiderou aspectos humanos, de 

pertencimento, territorialidade, imaterialidade, invisíveis a olho nu, não contidos nos 

“cadernos de preços”. 

Estudos como os de Feitosa (2016) e Carvalho (2016) relatam os dilemas 

enfrentados pelos moradores da ADA Urbana quando da retirada e reassentamento dos 

mesmos. Em geral, o diálogo com a NESA era mínimo e as decisões quase sempre 

unilaterais, cabendo aos sujeitos realocados a simples concordância ou não com as 

"regras" impostas pela gestora do empreendimento. Tal clima acirrou os conflitos, 

desencadeando um cenário de tensão aos sujeitos envolvidos, naturalmente, mais 

vulneráveis.  

 Miranda Neto (2016 p. 178) afirma que em Altamira, assim como em toda a 

Amazônia, o modo como é pensado o desenvolvimento induz a nexos (re)estruturantes, 

por essa razão, os efeitos suscitados a partir da UHBM não apenas modificam ou 

produzem o novo, mas também desfazem relações, geram destruições, desestruturações 

de laços sociais e formas do passado que, eventualmente, possam constituir barreias à 

expansão do capital. 
 Figura 7: Reestruturação na cidade de Altamira no contexto de BM. 
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Miranda Neto (2016, p 177.) 

 

A figura 07 evidencia a forma com que ocorreram as tensões entre os agentes, 

órgãos e governo, gerando o que o autor chamou de "nexos" a partir da construção de 

Belo Monte. Um desses aspectos foi o crescimento demográfico que desencadeou uma 

reestruturação da cidade. Por exemplo, em 2010 a população de Altamira não chegava a 

100 mil habitantes, já em 2012, auge da construção, esse número atingiu 148.224 mil 

habitantes, dos quais 123.710 estavam na sede do município (MIRANDA NETO 2016 p. 

173). Para o autor, a UHBM é a expressão, por meio do PAC, da expansão da fronteira 

hidrelétrica como movimento de territorialização da dinâmica de acumulação do capital 

sobre a Amazônia sob forte influência do Estado, em parceria com grandes grupos 

privados. 

Essas mudanças desencadeadas no espaço urbano de Altamira refletiram 

diretamente na relação que as pessoas mantinham com os espaços de lazer, tanto formais 

quanto informais. Uma dessas mudanças tem a ver com os campos de várzea afetados por 
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ocasião da especulação imobiliária. Esses espaços eram organizados pelos próprios 

sujeitos em terrenos baldios, tanto no centro quanto na periferia da cidade, serviam como 

ponto de convergência de praticantes de futebol de vários bairros da cidade e até de 

cidades vizinhas. Em Altamira existiam dezenas destes, conforme estudo de Mendes e 

Rocha (2011) destacando-se os existentes nos bairros Jardim Uirapuru, Colinas, Boa 

Esperança e o de maior destaque: o “Poeirão”, localizado no bairro Jardim Independente 

III. Juntos, esses e outros espaços funcionavam em rede, onde as pessoas que iam 

eventualmente em um desses acabava por frequentar os demais, momentos em que 

aconteciam torneios ou até mesmo campeonatos como era o caso  do campeonato do 

“Poeirão” que reunia dezenas de atletas amadores com premiação em dinheiro, o que 

naturalmente acirrava as disputas intergrupos e exigindo grande mobilização logística. 
Figura 8: Campo de várzea localizado no bairro Uirapuru

 
Fonte: Mendes e Rocha (2007) 

 

O espaço acima era utilizado também por Professores de Educação Física da 

Escola municipal de Ensino Fundamental “Saint Clair Passarinho”, localizado no bairro 

Sudam II, mas o destaque maior era seu uso pelos moradores dos bairros Jardim Uirapuru 

e Sudam II aos fins de tarde. Como mencionado, esse espaço assim como outros campos 

de várzea fazia parte de uma rede muito bem articulada. Atualmente, o espaço abriga o 

prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), inicialmente houve um certo 

tensionamento para que que se mantivesse o espaço do campo, mas os entes federativos 

acabaram por “vencer” a disputa e implementou-se a UPA. 
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Outro espaço mencionado, aqui, para o lazer em Altamira era o “Poeirão25”, 

localizado no bairro Jardim Independente II e que desde os anos de 1980 sediava torneios 

e campeonatos que até hoje estão presentes nas memórias do praticantes da modalidade 

esportiva em Altamira. 
 

Figura 10: Campo do “Poeirão” 

 
Fonte: Mendes e Rocha (2007)  

 

Atualmente no local do “poeirão” existe um condomínio residencial fechado 

(residencial tropical) e, portanto, as relações que historicamente existiam no espaço foram 

desfeitas, exigindo dos sujeitos novas estratégias para vivenciarem o lazer. Naturalmente, 

observa-se que as pessoas acabam por estabelecer novas relações com o território, 

recriando novas opções, uma das principais foi a migração do campo de várzea para as 

arenas de futebol “society”, ou mesmo o surgimento de campos em propriedades privadas 

pelo que é cobrado um determinado valor por hora jogada, são os novos arranjos advindos 

da construção da UHBM no campo do esporte e do lazer. 

Por cenários como esse fica evidente que a Amazônia representa para os interesses 

do capital um espaço estratégico que precisa ser modificado, requalificado. De outro 

modo, a pauta pensada para o território Amazônico baseia-se, sobretudo, na apropriação 

e exploração dos seus recursos naturais o que invariavelmente repercute nos arranjos 

históricos mantidos pelos sujeitos em várias dimensões, neste caso o lazer. 

 
25 Atualmente o campeonato do poeirão funciona nas dependências do estádio municipal. 
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Pode-se notar, que a implementação de empreendimentos como o da UHBM 

segue um ordenamento, estando inseridos numa grande cadeia de processos 

supranacionais. É uma relação de causalidade em que os “benefícios” advindos da 

expropriação dos recursos naturais causam desequilíbrios na ordem social historicamente 

estabelecidas em várias partes do território Amazônico, Altamira nesse contexto 

constitui-se em apenas mais uma fronteira que precisa ser rompida nessa corrida 

predatória em busca de lucros.  

 

2.2. (Re)apropriações das práticas de lazer em Altamira pela auto-organização. 
 

As transformações ocorridas na estrutura urbana de Altamira, no contexto de 

“Belo Monte” passou, impuseram aos sujeitos novas formas de estabelecerem relações 

com a cidade e seus bairros. Num olhar de "longe e de fora" dificilmente conseguir-se-á 

captar as principais nuances que ocorrem entre os sujeitos e os espaços e equipamentos 

de lazer, mas a partir de uma imersão no cotidiano dessas pessoas é possível identificar 

práticas que indicam formas próprias de se organizarem. 

É inegável que os sujeitos têm capacidade de recriar cenários e modificar 

realidades com vistas ao usufruto do lazer. Os ensinamentos de Magnani (2002) 

possibilitam uma observação qualificada, momento em que se pode registrar e descrever, 

o que nessa pesquisa tem-se denominado de "novos territórios do lazer". Sem a pretensão 

de esgotar as reflexões que circundam a temática ou ainda de apresentar uma verdade 

pronta, esta pesquisa tem se esforçado para entender de que forma os sujeitos e grupos 

sociais se apropriam da cidade com vistas ao lazer. Convém registrar, que os exemplos 

aqui trazidos não encerram as possibilidades do lazer em Altamira muito menos das 

possibilidades de interação dos sujeitos com o espaço. 

Em Altamira, tem ganhado notoriedade pela auto-organização e aumento de seus 

componentes, os ciclistas. Essa categoria como já mencionado não é homogênea, sendo 

constituída por pessoas de distintas faixas etárias, categorias sociais e ocupações. Dentre 

as principais características do ciclismo, destacam-se o fato de ser uma atividade que 

demanda um certo poder aquisitivo situando seus adeptos, quando analisado o aspecto 

financeiro, acima da média da maioria dos brasileiros. Em geral, os equipamentos 

(bicicletas) possuem valores elevados, na média de R$ 2.000,00, em Altamira. Outro 
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aspecto que merece destaque é a forma com que a estrutura física das cidades são 

concebidas, constituindo-se em barreiras para o uso da bicicleta para o lazer. 

Sobre o ciclismo, Gonçalves Júnior, Carmo e Lemos (2018) descrevem a partir 

das suas experiências como praticantes da atividade, os avanços e desafios encontrados 

em países do continente africano, europeu, do Brasil e de alguns países sul americanos. 

Para os autores, as atividades de ciclismo podem constituir-se num instrumento 

revolucionário de emancipação dos sujeitos nas várias faixas etárias, mesmo 

reconhecendo os vários desafios que precisam ser superados a começar pela forma com 

que são dispostas as cidades que privilegiam os veículos em detrimento das políticas 

intersetoriais para o ciclismo. 

Ainda no caso do ciclismo, em que pesem os desafios estruturais encontrados na 

maior parte das cidades do mundo em especial das cidades brasileiras, permanece o fato 

de prevalecerem características urbanas que não consideram uma plena interação entre os 

sujeitos pertencentes ao espaço e a sua estrutura física. Em Altamira, basta observar o 

fluxo das principais ruas e avenidas em qualquer dia da semana para notar que a 

concepção de espaço urbano privilegia os modais automotores em detrimento das pessoas 

e bicicletas. 

Há no espaço das cidades como Altamira, uma espécie de asfixia das 

possibilidades que apontam para novas formas de viver a cidade. A rua, nesse contexto, 

ganha contornos de espaço violento e perigoso para pedestres e ciclistas. Dessa forma, a 

combinação de uma estrutura que não privilegia múltiplas formas de viver o urbano, 

aliada a uma atmosfera que veicula medo e a insegurança, são elementos ideais para que 

cada vez a sociedade se torne mais retraída, enclausuradas na liberdade de verdadeiras 

prisões domiciliares.  

Como parte desse processo que busca restringir formas de se viver o espaço 

urbano, somam-se estratégias coordenadas por certos setores, sobretudo do Estado, 

visando a disciplinar, além dos espaços, as pessoas. Gonçalves Júnior, Carmo e Lemos 

(2018) elencam uma série de ações que, embora seja bem-intencionadas, na verdade estão 

travestidas de um objetivo maior que é o de retirar as crianças das ruas sob a justificativa 

de que em tal espaço não é mais possível desenvolver práticas de lazer nos dias atuais. 

Para os autores, ações como estas camuflam intenções que visam ao controle da 

sociedade.  
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No caso trazido por Gonçalves Júnior Júnior, Carmo e Lemos (2018), ainda que 

permaneçam desafios a serem superados como a ineficiência da mobilidade urbana, a 

apropriação do espaço a partir das atividades do ciclismo constitui-se num relevante 

instrumento de superação dessa realidade apresentada, a considerar a crescente adesão 

das pessoas a esta atividade. Em Altamira, a realidade urbana não difere da maioria das 

cidades brasileira, em especial quando o assunto passa a ser disputa por espaço no 

trânsito. O relato a seguir, sistematizado a partir da ida a campo durante essa pesquisa, 

destaca as estratégias utilizadas por pessoas que utilizam o ciclismo como uma atividade 

de lazer em. Notou-se ao longo da pesquisa dois grupos que se distinguem quanto à forma 

e ao método com que praticam a atividade. O primeiro é mais eventual, pratica a atividade 

nas primeiras horas da manhã e aos fins de tarde. As ruas principais frequentadas por esse 

grupo são: João Pessoa (orla da cidade) e Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, esses 

perímetros, em comparação às demais ruas da cidade, são relativamente mais espaçosos 

e nos horários citados permitem uma melhor comodidade a quem pedala. Os sujeitos que 

compõem esse grupo, geralmente são casais, famílias, ou pequenos grupos de amigos de 

no máximo 05, o desenvolvimento da atividade é mais desinteressado e contemplativo. 

O outro grupo tem como uma das principais características a constância e a 

intensidade das atividades.  Neste, a periodicidade é maior, destacando-se o calendário 

semanal previamente definido, terças e quintas-feiras, às 19 horas. A intensidade do treino 

é bem mais alta em comparação ao primeiro grupo, os participantes possuem software 

que lhes permitem aferir frequência cardíaca e o rendimento total do treino. Aos sábados 

e domingos o grupo executa o que denominam de "pedalão", expressão que designa um 

trecho maior, geralmente 45 km. As principais vias utilizadas pelos integrantes são as 

rodovias BR 230 (rodovia Transamazônica) e a PA 415 (Altamira-Vitória do Xingu), a 

estrada da Serrinha e a estrada que dá acesso ao aeroporto, essa última bem menos 

frequentada ultimamente. 

Esse grupo é bem mais numerosos, em média mais de 15 participantes por treino. 

Aos finais de semana o mencionado pedalão tem como destino cidades vizinhas, 

destacando-se, Brasil Novo e Vitória do Xingu, ambas localizadas a mais ou menos 45 

quilômetros de distância de Altamira, que por terem vias de acesso pavimentadas facilita 

a atividade. 

A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Altamira (PMA) ligada ao 

esporte não possui em seu calendário anual um evento que privilegie essa modalidade. 
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Ao contrário, na gestão do atual prefeito a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

(SEMEL) foi extinta, permanecendo apenas uma coordenadoria de esporte que está ligada 

a Secretaria Municipal de Integração Social (SEMIS). O calendário a que se referiu 

anteriormente é uma agenda de atividades esportivas permanentes a ser desenvolvida pela 

Coordenadoria de Esporte que como mencionado não prestigia atividades ligadas ao 

ciclismo, estando muito mais ligadas ao futsal e ao futebol com a “copa das estrelas (mês 

de julho) e com o campeonato de futebol de campo (segundo semestre). Em relação ao 

ciclismo, o que tem ocorrido nos últimos anos são ações pontuais principalmente do 

Serviço Social da Indústria (SESI) e de algumas academias de musculação da cidade com 

os chamados passeios ciclísticos pelos quais é cobrado uma taxa pela participação sob o 

argumento de financiamento dos custos de logística.  

Da realidade descrita que não apresenta um cronograma sistemático e formal de 

atividades induzidas pela PMA, evidenciam-se o que nessa pesquisa é denominado de 

auto-organização dos sujeitos, na qual destacam-se a Associação Altamirense de 

Ciclismo (ACA) criada no ano de 2016 tendo entre seus objetivos a tarefa de viabilizar 

eventos competitivos entre seus associados e público em geral. A figura abaixo contém a 

divulgação do primeiro evento organizado pela referida Associação no ano de 2016. 

 



  63 

 
Figura 11: Cartaz de divulgação do I desafio ciclístico de Altamira 

 
Fonte: Arraes (2018) arquivo pessoal. 

 

Pelo conteúdo da figura 11 é possível destacar o que se tem afirmado ao longo 

dessa pesquisa, o fato de que as ações voltadas para o lazer não encontram apoio ou 

fomento de maneira ideal nos órgãos públicos, nem por isso os sujeitos deixam de criar 

possibilidades para usufruir do lazer, gerando o que denomina-se “auto-organização”. No 

caso específico, a referida competição tem ocorrido anualmente desde a fundação da ACA 
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em 2016 e como se vê os patrocinadores são todos particulares, em geral ligado a um dos 

membros da Associação. 

Ainda em relação a práticas de lazer mantidas pela auto-organização, destaca-se 

o coletivo do skate, grupo que nos últimos anos ganhou novo adeptos.  

 

Figura 12: Prática de skate na rua das palmeiras- bairro do Premem no ano de 2007. 

 
  Fonte: Mendes e Rocha (2011) 

 

A figura 12 registrada em janeiro de 2007, mostra um grupo de praticantes que 

tinha como ponto de referência a rua das palmeiras (bairro do Premem), formado 

basicamente por moradores do próprio bairro que ao final da tarde, período que coincidia 

com o fim das aulas, reuniam-se para praticar a atividade. No contexto mencionado, 

existia apenas uma pista de skate vertical localizada na praça do bairro jardim 

independente II, mas que além de ser distante de suas residências o espaço não era 

adequado para a prática da modalidade. Atualmente, a rua mencionada já não mais 

permite a inserção de equipamentos em seu perímetro dado ao fluxo de veículos na via. 

Atualmente, ainda que seja possível notar alguns jovens se deslocando de skate 

pelas ruas da cidade, tal fato constitui-se numa exceção. A regra para esses sujeitos, que 

agora inclui mulheres e é bem mais numeroso, é encontrar-se na Praça da Independência, 

espaço localizado na rua coronel José Porfírio, às imediações da orla da cidade. Nesta 
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praça existem vários equipamentos, destacando-se uma pista horizontal e vertical para 

skatismo, concentrando maior número de praticantes a partir das 18 horas.  
Figura 13: skatistas na praça da Independência 

 
Fonte: Mendes (2018) 

 

Assim como ciclismo, inexiste no calendário da PMA uma data que estipule 

algum evento para o público específico, houve sim quando da inauguração da praça e 

respectiva pista (ano de 2015) uma competição incluindo participação de outras cidades 

vizinhas e até mais afastadas como Santarém-PA. Na ocasião, foi possível notar a praça 

superlotada, tanto por competidores quanto pelo público em geral o que permite uma 

reflexão e concordância com as ideias de Marcellino (1996, p.25) a de que “democratizar 

o lazer implica democratizar os espaços”. 

Da observação da inauguração da Praça da Independência foi possível notar, que 

após a realização do evento narrado não ocorreu ação similar. Esporadicamente, existem 

ações pontuais desenvolvidas por algumas igrejas neopentecostais, no mais, os próprios 

sujeitos se organizam muito mais para firmar os laços de amizade e pertencimento com o 

espaço do que para realizar uma competição propriamente dita. Observou-se que ao 

contrário do ciclismo não existe uma organização formal por parte dos praticantes do 

skate, como por exemplo a formação de uma associação.  

Outra manifestação de lazer vivenciada a partir da auto-organização dos sujeitos 

tem sido a natação. Como a cidade de Altamira localiza-se às margens do rio Xingu a 
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fluvialidade tem papel de destaque na vida das pessoas, sendo comum observar as pessoas 

tomando banho ou nadando nas águas do rio. A descrição a seguir diz respeito aos sujeitos 

que tem na natação uma prática não-eventual, com circuitos e programações definidas. 

Como nos dois exemplos trazidos anteriormente a PMA pouco fomenta a prática e acesso 

à natação como manifestação do lazer, fato que em toda a sede da cidade inexiste qualquer 

atividade de natação mantida pelo poder público municipal. 

O papel desempenhado pelo ente municipal no tocante a natação é muito mais no 

sentido cooperativo para com a Prelazia do Xingu que anualmente promove a 

programação de "São Sebastião", padroeiro da cidade. No referido evento realizado 

anualmente no dia 20 de janeiro, além das atividades religiosas, destacam-se as 

esportivas, corrida de 10 km e a travessia do rio. Os praticantes da modalidade natação 

aguardam ansiosos pelo dia do festejo e como a data é a única que privilegia a modalidade, 

existe uma preparação ao longo de todo o ano, com ênfase a partir do segundo semestre, 

momento em que pelo fato de ser estação de verão, as condições do rio apresentam-se 

mais favoráveis. 

Basicamente existem dois espaços em que a maioria dos participantes se 

preparam: a piscina do SESI e o próprio rio Xingu. No primeiro caso, nem todos 

praticantes têm condições de acessar o espaço, devido ser cobrado uma taxa, R$ 48,00 

para aqueles que não sejam vinculados à indústria. Assim, o espaço mais democrático é 

a praia artificial, local requalificado pela NESA como condicionante à obra e mesmo que 

permaneçam as reclamações da qualidade da água, o ambiente é frequentado pelos 

nadadores amadores da cidade, tendo maior presença nos horários das 10 horas e às 16 

com duração média de 01 hora. 

Em 2018, esses praticantes mais assíduos (o número aproximado é de 10) 

reuniram-se com o objetivo de criar uma associação que os representasse. Foi realizada 

uma reunião deliberativa em que se fundou a Associação de Natação de Altamira (ANA). 

O que se tem observado é uma dificuldade de o grupo encaminhar do ponto de vista legal 

a associação, fato que pode ser explicado pela falta de tempo dos sujeitos dada as suas 

rotinas diárias laborais que inviabiliza a resolução de certas demandas em horários 

comerciais como é o caso de processos envolvendo a associação. Convém registrar, que 

embora do ponto de vista formal os encaminhamentos ainda não estejam concluídos, do 

ponto de vista da legitimidade é possível notar que a ANA já possui status representativo, 

inclusive sendo reconhecida pela PMA como entidade representativa da categoria. 
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Buscando inserir mais atividades no calendário da natação em Altamira o grupo 

que iniciou a formulação da ANA organizou no dia 29 de julho de 2018 o "desafio do 

Arapujá"26, atividade que consistiu numa volta completa em torno de uma ilha localizada 

em frente a cidade cujo nome referência o desafio. 

 
Figura 14: Fórum virtual com os praticantes de natação e membros da ANA.

 
Fonte: Mendes (2018) 

 
26 Também conhecida como Ilha do capacete, é uma ilha localizada a mais ou menos 800 metros da orla da 
cidade, local de vegetação secundária, referência para a população da cidade no tocante ao lazer. 
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Na figura 14 é possível notar um dos mais antigos nadadores locais convidando 

os demais membros do grupo a participarem do desafio por eles proposto. Ao total foram 

mais 11 quilômetros em nado livre, durante todo o processo que antecedeu ao evento, 

iniciados dois meses antes, foi possível perceber algumas das principais dificuldades 

encontradas pelos organizadores, que podem ser enumeradas: pouca articulação com 

possíveis patrocinadores, baixa capacidade de dialogar com a PMA e limitação 

orçamentária para viabilizar a logística. Destaque-se que mesmo sendo uma atividade 

planejada e executada de forma independe notou-se a parceria com o 9º Grupamento de 

Bombeiros Militar (9º GBM), que trouxe mais segurança a execução do evento. O fato 

de os próprios nadadores terem organizado o evento, aliado ao fato de todos trabalharem 

nas mais diversas funções tornou ainda mais desafiador executar a ação. Ao total foram 

09 participantes, dos quais 06 concluíram o percurso finalizado na praia artificial da orla 

da cidade.  

Em linhas gerais, o que se observa são formas distintas de apropriação dos espaços 

de lazer pelos sujeitos. De um lado, nota-se a expansão da oferta de um lazer privado, ou 

o que Mascarenhas (2005) denominou “mercolazer”. Essa dimensão mercadológica tem 

imposto uma espécie de subdivisão entre os sujeitos e os espaços, onde o valor cobrado 

acaba se constituindo numa barreira de acesso. A tabela a seguir, demonstra os principais 

espaços de lazer privados na cidade criados muito por ocasião da emergência da UHBM. 

 
Tabela 3: Espaços de lazer privados em Altamira-PA. 

Estabelecimento Tipo de espaço Bairro Dias de funcionamento 

Santa Fé Bar e restaurante Premém Todos os dias 
Focus show Casa de Show Premém Em geral, mensalmente 
Royale Bar e restaurante Explanada do Xingu Todos os dias 
Boteco da Maria Bar e restaurante Premém Todos os dias 
Casa da Seresta Casa de show Premem Sexta, sábado e domingo 
AMBAJI Casa de show Independente I Sexta, sábado e domingo 
Divinas carne Boate Premem Quinta a domingo 
“Cine A” Altamira Cinema Cidade Nova Todos os dias 
Zepelin Bar e restaurante Explanada do Xingu Terça a domingo 
Vitrola Pub Bar e restaurante 

música ao vivo 
Centro Quinta a domingo 

Xingu Praia Clube Clube recreativo Independente II Todos dos dias 
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Estabelecimento Tipo de espaço Bairro Dias de funcionamento 

Clube de cabo, 
soldados e 
bombeiros militar 

Clube recreativo Colinas  Todos os dias 

ARESSA Clube recreativo Boa esperança Todos os dias 
AABB Clube recreativo Colinas Todos os dias 
Amazon Park Clube recreativo Km 08 Altamira-

Marabá 
Todos os dias 

Cipó Ambé Bar, restaurante Vicinal da Serrinha Todos os dias 
Recanto Cardoso Balneário 20 km do centro Todos os dias 
Balneário do 
Pedrão 

Balneário 15 km do centro Todos os dias 

Brinquedolândia Infantil Centro  Todos os dias 
Empório 
Cosmopolita 

Café, bar, 
restaurante 

Independente I Todos os dias 

Patuá Restaurante Independente I Terça a domingo 
Vale do Xingu Hotel e 

restaurante 
Centro Todos os dias 

Arenas de futebol Esportivo 0527 Todos os dias 
Quadras 
poliesportivas 

Esportivo  0428 Todos os dias 

Quadras das escolas 
ensino Médio 

Esportivo 0229 Sábado e domingo 

Parque de 
exposição  

exposição Colinas Sobretudo em novembro 

Pedrão balneário Estrada da princesa do 
Xingu 

Todos os dias 

Escola de Tênis Esportivo Premem Todos os dias 
Academias de 
ginástica 

Academia Uirapuru, Premem, 
Centro, Recreio, 
Brasília, Jatobá, 
Independente II 

Exceto domingo 

Shopping Serra 
dourada 

Shopping Cidade Nova Todos os dias 

Amazônia 
Shopping 

Shopping Premem Todos os dias 

SESI Educacional, lazer Premem  Todos os dias 
Fonte: pesquisa de campo (2018) 

 

 
27 02 no bairro Ibiza, 02 no Premém, 01 no bairro colinas. 
28 Padre Tore(Brasília), Catedral(centro), centro de convenções(premem), Brasília(Brasília) 
29 Escola polivalente de Altamira e Ducila de Almeida 
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Embora a descrição acima não tenha a pretensão de categorizar por completo as 

opções de lazer privados da cidade, entende-se que tal realidade aponta para os “novos 

territórios do lazer”, detalhado mais a frente. 

Na sequência, a tabela apresenta, opções de lazer públicos presentes na cidade e 

assim como nos espaços privados prevalece tais opções a partir dos bairros do Premem e 

do centro da cidade, cenário que indica formas novas de apropriação dos sujeitos da 

cidade. 

 
Tabela 4: Espaços de lazer públicos em Altamira-PA. 

Estabelecimento Tipo de 
espaço 

Bairro Dias de 
funcionamento 

Quadras nos RUCs Esportivo 05 RUC Todos os dias 
Quadras construídas na ADA Urbana Esportivo Leito do igarapé 

Altamira 
Todos os dias 

Praia do Pepino-requalificada Praia artificial Independente II Todos os dias 
Praia artificial orla-requalificada Praia Artificial Centro Todos os dias 
Praia do Adalberto-requalificada Praia artificial Margem direito 

do Xingu 
Todos os dias 

Praia do Pedral Praia  Área periurbana Todo os dias 
Praia do Massanório-requalificada Praia artificial Área periurbana Todos os dias 
Praça do Mirante Praça Brasília Todos os dias 
Praça da Paz Praça Centro Todos os dias 
Praça da independência Praça Esplanada do 

Xingu 
Todos dos dias 

“Cais novo” Praça Esplanada do 
Xingu 

Todos os dias 

Estádio bandeirão estádio Independente Todos os dias 
“Anel viário” Caminhada, 

academia 
Sudam II Todos os dias 

Mercado Municipal Mercado Centro Todos os dias 
Mercado da Brasília Mercado Brasília Todos os dias 
Praça da Brasília-ginásio Praça Brasília Todos os dias 
“Parque igarapé Altamira” 
requalificado 

Parque Brasília Todos os dias 

Orla da cidade- requalificada orla Centro  Todos os dias 
Estádio Municipal30 Estádio Premem  Todos os dias 
Camelódromo comércio  Premem  Exceto domingo 
Ginásio Nicias Ribeiro Esportivo Brasília Todos os dias 
Centro de convenções e cursos Formação Premem Todos os dias 

 
30 Apesar de que as atividades desenvolvidas no espaço limitam-se a execução de projetos pontuais sob a 
gestão da coordenadoria de esporte da PMA ou do campeonato municipal de futebol cuja execução nem 
sempre é não eventual. 
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Estabelecimento Tipo de 

espaço 
Bairro Dias de 

funcionamento 
Centro desportivo da juventude Esportivo Premem  Todos os dias 

Fonte: pesquisa de campo 2018. 

 

 Conforme alertado, a descrição acima não esgota as possibilidades de lazer 

disponíveis em Altamira, tanto públicas quanto privadas. O que é notório diante da nova 

realidade, são as mudanças advindas com a construção da UHBM que acabaram por 

exigir dos sujeitos novas formas de vivenciar a cidade com vistas ao lazer. A ANA, a 

ACA, configuram-se em dois exemplos que reafirmam esse novo perfil dos sujeitos que 

se autoorganizam para vivenciaram múltiplas formas de lazer. 

Do mesmo modo é possível notar uma mudança na forma com que as pessoas 

passaram a se relacionar com a cidade. A primeira diz respeito ao rio, pois antes da 

UHBM a relação da população era mais não eventual, sobretudo com as praias localizadas 

no entorno da ilha do Arapujá. Com o advento de Belo Monte, à medida que esses locais 

tornaram-se submersos, uma nova categoria de usuários, assim como uma nova forma de 

interação com o rio, passou a existir, ou seja, frequentemente ocorrem passeios em balsas 

estilizadas em torno da ilha já mencionada e em frente a cidade. O passeio em geral inicia-

se às 09 horas e termina por volta das 18 horas, o valor cobrado em média vai de R$ 

1.600,00 até R$ 2.000,00 e o “catamarã” comporta até 50 pessoas. A figura 15 apresenta 

a balsa em um passeio realizado no mês de julho de 2018 no rio Xingu. 
Figura 15: Balsa “catamarã” 

 
Fonte: Mendes (2018). 
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Convém mencionar que o público que frequenta esse tipo de passeio possui uma 

condição financeira diferenciada quando comparado a média dos moradores da cidade. 

Em linhas gerais, a outra parcela da população, resta a orla da cidade e a praia artificial, 

locais gratuitos procurados quer seja para banho, corrida na areia, contemplação da 

paisagem ou atividade física. Os relatos descritos pelos frequentadores do espaço indicam 

má qualidade da água, justificado pelas atuais condições do sistema de saneamento básico 

da cidade. 

Outro aspecto a ser destacado, tem a ver com a descentralização ocorrida a partir 

de BM quanto ao roteiro dos espaços de lazer. Antes da obra, a orla da cidade exercia um 

papel de centralidade na oferta de serviços ligados a bares e restaurantes, ocorrendo 

grande fluxo de pessoas das mais variadas faixas etárias e grupos sociais para este espaço. 

Com a implementação da obra, outros espaços da cidade começam a disputar a 

preferência dos moradores. Destacam-se destes: bares e boates localizados no bairro 

premem, tendo em comum o fato de os clientes pertencerem a um mesmo “circuito” 

conforme já escreveu Magnani (2002). 

Em que pese essa lógica do circuito dos bares e restaurantes é possível notar que 

essa realidade expõe uma outra mudança socioespacial, ou seja, uma “Altamira nova” 

opondo-se a uma “Altamira velha”, onde o novo emerge com a oferta de outros serviços, 

privilegiando outra espacialidade, mais ao centro da cidade, distanciando-se do “velho” 

às margens do rio. Os estudos de DaMatta (1991) ajudam a compreender essa realidade 

com o que denominou de circularidade do lazer. 

Nessa pesquisa, o rio e suas respectivas apropriações desempenha um papel 

relevante na lógica com que se organiza o lazer em Altamira. Desse contexto, ganha 

destaque o que fora denominado de “novos territórios do lazer” representados, sobretudo, 

por estradas vicinais. A primeira desta é a “Estrada da Serrinha”, com destaque para o 

balneário do “Cipó Ambé”, local a mais ou menos 20 quilômetros do centro da cidade e 

frequentado, sobretudo, aos fins de semana. Outra rota, é a Estrada da Princesa do Xingu 

a qual leva a diversas chácaras e balneários privados, com destaque para o “Recanto 

Cardoso” e para o “Balneário do Pedrão”. Um outro perímetro que também congrega 

presença de sítios e balneários é o “Ramal dos Cocos’’, localizado a mais ou menos 15 

quilômetros do centro da cidade, possuindo inúmeras chácaras quase todas cortadas por 

um igarapé, local que recebe uma parcela da população aos fins de semana. Juntas essas 

estradas vicinais constituem-se em vetoras de indução do lazer na cidade. 
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Como demonstrado ao longo dessa pesquisa há na cidade de Altamira uma lógica 

alinhada ao contexto do Brasil, em que algumas barreiras físicas e simbólicas inviabilizam 

práticas do lazer. Esse quadro acentua-se na medida em que políticas públicas não são 

fomentadas por quem de fato deveria fazê-las, cenário que impõe uma série de restrições 

aos sujeitos para se relacionarem com a cidade e seus espaços visando às práticas do lazer. 

Mesmo reconhecendo essa realidade brevemente descrita, procurou-se compreender o 

espaço conforme alertou Lefebvre (2001) como sendo efeito de uma construção 

eminentemente humana, em que os sujeitos dão forma a este à medida que empregam 

suas aspirações, estabelecendo práticas significativas. 

Dessa forma, mesmo identificando essas barreiras que impedem o usufruto do 

lazer, conseguiu-se visualizar variadas práticas em diversas partes dos territórios 

indicando apropriações, sinalizando para o que neste trabalho, denomina-se como sendo 

uma nova territorialidade articulada ao lazer ou “novos territórios do lazer”. 
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CAPÍTULO 03- LAZER E TERRITORIALIDADE EM REASSENTAMENTOS 
COLETIVOS: UM EXEMPLO A PARTIR DO RUC LARANJEIRAS  

 

Autores como Corrêa (1986) e Lefebvre (2001) consideram o espaço urbano como 

sendo uma criação essencialmente humana. Não se trata apenas de um efeito, mas a 

expressão da própria sociedade, a qual contém o sentido de espaço. Sua organização não 

é homogênea, deixando escapar contradições próprias de organizações sociais. O 

resultado da constituição e organização de um espaço evidencia diferentes formas de ver, 

de viver, de se apropriar realizadas pelos sujeitos. Soma-se a essa realidade as reflexões 

sobre o território e a territorialidade, as quais possibilitam ampliar e relacionar o debate 

entre espaço, território e territorialidade contribuído para novos olhares sobre esses 

fenômenos. 

 Em relação ao território como Ratzel (1990), o entendia numa concepção voltada 

para aspectos físicos, ocasião em que os sujeitos imprimiam marcas e referências, 

considerando os limites físicos de um determinado espaço. Essa visão material de 

território impunha aos sujeitos uma concepção restritiva sobre o espaço em que viviam 

assim como a forma com que se relacionam, baseando-se numa concepção fragmentada 

e estanque do território. 

Com o passar do tempo, as reflexões sobre o território elegiam como fator 

relevante de compreensão a forma com que as pessoas se apropriavam dos espaços. Em 

Raffestin (1993), a ideia de território estava diretamente assentada na maneira com que 

as pessoas se relacionavam com os espaços, ou seja, o limite geográfico aos poucos 

começava a ceder espaço a outras configurações e sentidos contidos para além de uma 

lógica zonal. 

   Dessa forma, quando se observa uma realidade na qual as pessoas estabelecem 

relações com o espaço, implicando territorialidade, é preciso compreender que tais 

relações estão para além do aspecto delimitativo, material, pois como tem sido debatido 

por Haesbaert (2017), num território pode haver relações difusas que se interconectam, 

onde não necessariamente o espaço físico é condição necessária para que se estabeleça 

uma relação exclusiva de referência com o espaço. É nesse contexto que se assenta essa 

proposta cuja matriz objetiva compreender os aspectos da territorialidade e do lazer entre 

sujeitos moradores de um RUC, por considerar que os mesmos estabelecem múltiplas 

relações com vistas a vivência do lazer. 
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Importa destacar que entre as terminologias território, territorialidade e espaço não 

reside sinonímia, de modo que cada uma dessas categorias carrega seus significados 

próprios, muito embora em determinados momentos impliquem-se mutuamente, 

conforme demonstrou Haesbaert (2016). 

Para Ferreira (2014), em que pese a estruturação do território a partir de uma 

lógica político-econômica, a compreensão de território contém a ideia da construção de 

pertencimento, de identidade coletiva, cuja base remete a experiências reais de um espaço 

social. Território não pode ser compreendido como simples receptáculo, onde as 

atividades humanas são desenvolvidas. Por territorialidade compreende-se como 

atividades ligadas às relações sociais e às atividades diárias que os sujeitos têm com sua 

natureza exterior (FERREIRA, 2014 p. 132-133). 

Como problematizado no decorrer dessa pesquisa, o lazer pode constituir-se numa 

dimensão territorializadora, ou no que se denominou por “novos territórios do lazer”, 

qualidade atribuída a novas formas com que as pessoas se apropriam dos espaços no 

advento de uma mega obra. Dessa forma, as discussões teóricas consolidadas, somadas a 

observação e reflexão ao longo da pesquisa, permitem afirmar que entre ambas categorias 

(lazer e territorialidade) existem interconexões as quais indicam uma dimensão 

territorializadora. Sobre isso tem afirmado Haesbaert (2017), que o modo com que as 

pessoas estabelecem relações no/com o espaço indica formas de territorialização.  

Até o momento, procurou-se situar a temática do lazer numa perspectiva ampla. 

Nas seções seguintes, o RUC Laranjeiras constituir-se-á num campo específico de 

observação e reflexão em que procurar-se-á visibilizar práticas de lazer formais e 

informais, compreendendo que um olhar de perto permite, de maneira mais adequada, 

compreender a realidade investigada. 
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3.1 A constituição socioespacial do RUC Laranjeiras 
 

A constituição de um espaço passa necessariamente pela forma com que o ser 

humano interfere no mesmo. Assim sendo, uma pesquisa que visa compreender as 

relações de lazer mantidas num espaço como o RUC Laranjeira, necessita antes lançar 

um olhar para as forças que antecederam a constituição do espaço de fato. Destaca-se que 

durante todo o processo coexistiram forças que ora se aproximaram, ora se repeliram, 

constituindo base de um fazer social não homogêneo, não linear. 

O Programa de Reassentamento Urbano Coletivo da população diretamente 

afetada está previsto no EIA em seu volume 33, constituindo-se, pelo menos no aspecto 

legal, numa condição necessária à implementação da UHBM. Além desta previsão 

destacam-se como documentos que preveem a construção dos RUCs duas Licenças: a 

Licença Prévia (LP) nº.342/2010, de 01/02/2010 e a Licença de Instalação (LI) nº. 

770/2011, de 01/06/11. Somado aos documentos citados, tem-se o Plano Básico 

Ambiental-PBA (2011), instrumento que pormenoriza as etapas de inserção dos 

reassentamentos urbanos coletivos. 

Para Leão e Lima (2016) um reassentamento constitui-se numa ferramenta de 

resolução de problemas habitacionais, ocasião em que grandes contingentes 

populacionais precisam ser realocados involuntariamente. Nas palavras da autora, o termo 

“reassentamento” guarda relações etimológicas com a palavra inglesa (resettlement) que 

nada mais é do que a transferência involuntária de uma parcela populacional de seu local 

de origem para um outro determinado espaço habitacional ou loteamento, previamente 

ordenado para receber esse contingente de pessoas atingidas. 

O que se tem notado a partir de pesquisas anteriores é que os processos de 

deslocamento compulsórios ou involuntários ocorrem por variados motivos, destacando-

se as ações de infraestrutura como a construção de rodovias. Na pesquisa desenvolvida 

na cidade de Belém por Leão (2013), analisou-se os processos de reassentamento da 

população belemense atingida diretamente pelo projeto de macrodrenagem nas bacias do 

Una, da Estrada Nova e pelo projeto Tucunduba, além das obras ligadas ao complexo do 

Portal da Amazônia. Nas palavras da autora, no Brasil as ações que visam requalificar o 

espaço urbano têm seus primeiros atos ainda na década de 1930, tendo sido acirrado a 

partir de 1980 com a ideia de “Cities without slums” (cidades sem favelas). 
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Ainda que o estudo de Leão (2013) tenha sido desenvolvido na cidade de Belém 

no estado do Pará, há similaridades com a realidade de Altamira e sua população 

realocada por ocasião da UHBM pois, conforme alertou a autora, na medida em que 

ocorrem essas intervenções não há preocupação com o contexto local, ocasião em que se  

privilegia a visão de quem financia tais obras. 

As pesquisas censitárias realizadas pela NESA entre os anos de 2007 a 2008 

indicaram a presença de 16.420 pessoas residindo no perímetro localizado dentro dos 

limites da cota altimétrica 100. Entretanto, há divergências em relação a quantidade de 

pessoas que moravam no perímetro denominado de ADA Urbana, como por exemplo, os 

estudos de Miranda Neto (2014) afirmam que eram mais de 22 mil pessoas. Os relatos do 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) afirmam que os números divulgados 

pela NESA subestimam a quantidade de pessoas diretamente afetadas, afirmando que o 

número real pode chegar a pelo menos o dobro da divulgada pela empreendedora.  

Tendo por base o aspecto formal (documentos técnicos e o processo jurídico-

administrativo) que corroboraram para a implementação da UHBM, dois aspectos 

merecem destaque: o primeiro diz respeito ao entendimento do que venha a ser um 

“atingido”, o segundo tem a ver com qual território essas pessoas pertenciam. Nos dois 

casos, a implementação da obra reordenou essa configuração. Como pesquisador 

residente na cidade tendo acompanhado o processo de implementação da obra e seus 

desdobramentos sendo possível afirmar que os critérios demasiadamente objetivos com 

que foram categorizadas as pessoas, acabaram negligenciando suas trajetórias de vida e 

suas relações com os respectivos territórios. 

A definição de “atingido”  assenta-se numa perspectiva eminentemente objetiva, 

muito a partir de uma lógica de reparação pecuniária, indenizativa. A disposição contida 

no volume 33 do EIA assim compreende a população atingida:  

 
Entende-se como Atingido um grupo social, um grupo familiar ou um 
indivíduo, que tenha seu modo de vida alterado em decorrência da implantação 
de empreendimentos ou da realização de intervenções (públicas ou privadas) 
sobre o território onde vive ou do qual depende para sobreviver. 
(ELETROBRÁS, 2009 p. 198). 
 

A descrição da NESA escapa à realidade dos sujeitos que é muito mais complexa, 

cuja histórias de vidas das mais variadas trajetórias viram-se subitamente modificadas 

pela emergência do empreendimento. Tendo por base esse método que disciplinava quem 

era ou não atingido, a gestora do empreendimento segmentou em dois grupos: um urbano 
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e outro rural, o primeiro denominado Área Diretamente Afetada Urbana, e o segundo 

Área Diretamente Afetada Rural. No caso do urbano, a fase subsequente foi o processo 

de escolha dos espaços. Preliminarmente foram identificados 17 espaços para receber os 

moradores a serem realocados, mas questões ligadas a legalização das propriedades, 

distâncias em relação às antigas moradias acabaram inviabilizaram essa meta. A figura 

16 ilustra esses locais em Altamira-PA. 
Figura 16: Localização preliminar dos RUCs 

 
Fonte: NESA (2011, p.50). 

 

Depois de vários encaminhamentos, tensionamentos com a população atingida, 

com os órgãos representativos da justiça, com a PMA, com as incorporadoras, os espaços 

previamente selecionados para compor os RUC foram reduzidos a 5. Dentre os motivos 

que desencadearam esses processos citam-se: o avanço especulativo no campo 

imobiliário; questões ligadas a regularização fundiária; aspectos previstos no PBA, como 

a distância máxima de 02 quilômetros do local anteriormente ocupado pelo reassentado, 

entre outros fatores. Os 05 espaços escolhidos para abrigar a população diretamente 

atingida podem ser visualizados na imagem abaixo, destacando que o RUC Laranjeiras 

corresponde a área 01 contida no levantamento preliminar. 
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Figura 17: localização dos RUCs em Altamira-PA.

 
 Fonte: NESA (2015) 

  

De acordo com a NESA (2011) a área destinada ao RUC Laranjeiras tem 

dimensões superior a 49,3 ha e “encontra-se localizada na porção sul da cidade, à margem 

esquerda do igarapé Panelas. O acesso à área se dá pela Av. Tancredo Neves (que leva ao 

aeroporto) e pela Estada Cama de Vaca” (NESA, 2011 p. 66). A localização do RUC 

situa-se no Bairro Ibiza. “Tem ocupação atual caracterizada por chácaras e madeireiras. 

Limita-se a nordeste por um afluente do igarapé Panelas. (NESA, 2011 p. 48) 

O nome que leva o Reassentamento não consta nos documentos oficiais nem da 

gestora, nem da PMA. Os diálogos estabelecidas com os moradores objetivando 

compreender o porquê do nome do RUC resultou em diferentes respostas, sendo uma das 

mais recorrentes a trazida pelo do morador “Uruará” da rua E, para quem “por que aqui 

tinha, os donos antigamente tinham muita laranjeira aqui, inclusive se você entrar no 

bairro, você olhar à esquerda ainda tem muita laranjeira”. Desse modo, a explicação mais 

plausível adotada pela maioria dos moradores reside no fato da antiga presença de um 

pomar de laranjeiras que deu nome ao RUC.  
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Figura 18: Área do RUC “Laranjeiras”

 
Fonte: Google Earth (2017). 

 

A figura 18, apresenta o RUC Laranjeiras dividida por uma faixa de floresta 

secundária, local onde não se percebeu interação da população com essa faixa de 

território. Consulta feitas à PMA e a NESA indicaram que tal faixa de vegetação constitui-

se numa Área de Preservação Permanente (APP), em consonância com a lei federal 

12651/2012 e que por isso o acesso a seu interior é restrito. De maneira geral o RUC é 

um espaço com uma infraestrutura deficitária em áreas verdes, na verdade pela figura 18 

é possível notar que inexiste tais áreas. As ruas estreitas, o excesso de concreto em 

detrimento aos espaços com cobertura vegetal, evidenciam barreiras à interação do lazer.  

As orientações de não entrada no espaço ratificam uma política que opta pelo não 

fomento à interação dos sujeitos do RUC com o espaço mencionado. Por outro lado, 

notou-se que uma ramificação do Igarapé Panelas desempenha um papel relevante na 

indução do lazer, sendo citado por diversos moradores com um espaço que agrega 

famílias e amigos em diversos momentos e circunstâncias do cotidiano do RUC. 
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Diegues (2008) questiona a disjunção forçada entre natureza e o que denominou 

de cultura tradicional. Para o autor, o reflexo dessa concepção é uma política de Estado 

que concebe a natureza como um elemento intocado. O autor destaca que no polo 

equidistante dessa relação estão ações como o chamado "turismo ecológico", realidade 

que reforça o mito da natureza intocada e selvagem, privilegiando uma perspectiva elitista 

em que a natureza é reservada a quem pode pagar por ela (DIEGUES, 2008 p. 63-64). 

Para o autor coexiste um conflito entre espaço público e comunitário, onde as 

populações locais, entendidas como tradicionais, deveriam sacrificar-se para oferecer um 

local intocado aos “de fora”: 

  
Na verdade, o que está implícito é que estas deveriam 
"sacrificar-se" para dotar as populações urbano-industriais de 
espaços naturais, de lazer e "contato com a natureza selvagem". 
Ou ainda, segundo uma versão mais moderna dos objetivos das 
áreas naturais protegidas de uso restrito — proteger a 
biodiversidade. (DIGUES 2008, p.68) 

 
 

Durante o processo de implementação da UHBM foi notória a perda de referências 

territoriais pelos sujeitos diretamente atingidos. Dentre essas referências incluem aquelas 

ligadas ao lazer, sobretudo com o Rio Xingu, suas praias, suas fluvialidades. 

Paradoxalmente, existe um esforço por parte da NESA em manter as pessoas distantes de 

certos locais, como é o caso das APPs, como se as pessoas pertencessem a um outro 

território ou como se o território que inclui a APP não fizesse parte do cotidiano dessas 

pessoas.  

Outro aspecto problematizado nessa pesquisa tem a ver com a forma relativizada 

com que a construtora reduziu todo o extenso território a uma abreviação: ADA. O 

território estendia-se por mais de 500 hectares fornecendo parâmetro para dimensionar o 

impacto a que foram submetidos os sujeitos desses espaços e da cidade. Assim, uma 

metodologia que reduz a trajetória de um povo e seu território a uma sigla, objetiva tão 

somente a relativização dos seus direitos, como o negligenciamento de ações vinculadas 

como é o caso das condicionantes previstas no EIA. Em que pesem as questões voltadas 

para o lazer não se identificou essa dimensão como uma prioridade nas metas da NESA. 

O que existe são previsões tangenciais ligadas ao turismo, em que na visão da gestora 

derivaria o lazer. 
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 As relações anteriores a UHBM mantidas no território e nos microterritórios eram 

múltiplas, e foram objeto de estudo como Moreira, Silva e Herrera (2015) que discutiu as 

formas com que as pessoas se relacionavam no/com o território antes de Belo Monte. 

Assim, ainda que os registros de constantes alagamentos por conta da cheia do rio na 

época do inverno mais rigoroso (dezembro a março), esses sujeitos tinham relações 

históricas e bem definidas com o território, com as pessoas, quer seja pelo grau de 

parentesco, quer seja pela vizinhança, enfim, uma relação socioespacial construída e 

vivida pela apropriação do espaço no cotidiano. 

 A construção dessa análise, até um certo ponto cronológica, serve para indicar que 

o RUC Laranjeiras não é fruto do acaso ou reflexo apenas de uma norma programática 

contida em documentos oficiais, a exemplo do EIA e do PBA. Não se pode prescindir de 

uma análise que procure compreender os enfrentamentos, os tensionamentos, buscando 

situar a forma com que se deu a organização dos atores locais, sobretudo aqueles 

diretamente afetados, para que o RUC se constituísse como um local que abrigaria os 

atingidos pela obra.  

Desse modo, as pessoas que perderam boa parte dos seus direitos, das suas casas, 

dos seus quintais, dos seus vizinhos, das suas ruas, das suas referências simbólicas, da 

sua rede de sociabilidade, constituíram-se também em agentes ativos no enfretamento de 

uma agenda política-administrativa alinhada aos interesses do governo federal que, via 

de regra, desconsiderou essas características acima descritas. 

 No contexto da viabilidade da remoção, aos sujeitos residentes no perímetro da 

cota 100 eram oferecidas, de acordo com a NESA,  “diversas opções”, mas pela leitura 

do próprio EIA(2009) o PBA (2011), ações judiciais e trabalhos acadêmicos 

independentes, concluir-se que basicamente restavam, naquele contexto, três opções aos 

moradores diretamente atingidos: 1-carta de crédito, 2-indenização e 3- o reassentamento 

propriamente dito. No primeiro caso, o exponencial aumento na especulação imobiliária, 

somada ao baixo número de imóveis regularizados à venda na cidade praticamente 

inviabilizava essa opção. No caso das indenizações, os diálogos com a NESA davam-se 

de maneira bem conflituosa e até em certo ponto unilaterais, somado ao fato de que no 

período era alta a demanda na esfera da justiça pública, o que criou uma espécie de “caos” 

na esfera jurídica, visto que instrumentos de proteção de direitos como a Defensoria 

Pública da União (DPU) agia de maneira “itinerante”. Essa realidade descrita, impunha 
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aos moradores atingidos quase que uma opção única, a de aceitarem a proposta de 

reassentamento. 

 A mudança para os novos reassentamentos deflagrou tensões, protestos, sobretudo 

em relação ao modelo de casas projetadas pela gestora, que previu modelos de casas 

diferentes levando em conta o tamanho das famílias. Ocorre que durante o processo a 

empreendedora retificou  tal encaminhamento sem a consulta aos envolvidos, além de 

não obedecer as disposições contidas nos documentos prévios como o EIA que 

assegurava que  as construções deveriam adequar-se à lógica de habitação local, mas a 

montagem das casas a partir de blocos de cimento, estrutura pré-moldadas, não sendo 

possível intervenções futuras, mostrou-se inapropriada às especificidades da região e em 

desacordo com as definições contidas nos documentos oficiais. 

 Durante o processo de deslocamento da população residente na denominada ADA 

Urbana, esse procedimento nem sempre foi consensual entre a NESA e os atores locais 

(citam-se também os movimentos sociais e associações em geral), implicando quase 

sempre em tensos e longos debates (MIRANDA NETO E HERRERA, 2016). Em 

Altamira, as famílias transferidas para os RUCs ultrapassaram 4.100 distribuídas nos 

conforme tabela a seguir. 

 
Tabela 5. Total de residências disponibilizadas aos moradores por RUC 

RUCs        Total de lotes                 Residenciais RUC               Vila Residencial  

Jatobá              1286                              1270                   16  
São Joaquim               1041                               937                  104  
Casa Nova                                        453    453  
Água Azul  775  775  
Laranjeiras 545  545  
Total             4100                               3980                     120  

Fonte: Norte Energia (2015). 

 

Além dos cinco RUCs descritos na tabela 05 existe um sexto: o RUC Pedral, 

destinado a receber povos indígenas e ribeirinhos. Grande parte dos moradores a serem 

alocados para esse novo espaço encontram-se distribuídos pelos cinco RUCs a espera da 

finalização da obra, atualmente em construção. 

No caso dos moradores do RUC Laranjeiras, estes são em sua maioria ex-

moradores do bairro Jardim Independente II, perímetro localizado às imediações do 

igarapé panelas e do rio Xingu na altura da “praia do pepino, espaço referência para os 
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moradores daquele bairro e da cidade em geral por constituir-se num local de lazer, 

frequentando sobretudo aos fins de semana. Atualmente, a área da praia do pepino 

encontra-se requalificada pela NESA31. O processo de deslocamento das pessoas da ADA 

Urbana para o RUC Laranjeira teve fim em outubro de 2015 com o total de 577 famílias 

realocadas. (NESA, 2016) 

Outro aspecto que merece destaque no caso da constituição dos espaços 

destinados aos RUCs, é a previsão contida no PBA de que nenhum morador poderia ser 

realocado para uma nova residência distante a mais de 2 quilômetros de sua antiga 

morada. Mas a falta de interesse por parte da concessionária, somada a questões de ordem 

jurídica e administrativa acabaram impondo outra realidade em desconformidade com as 

determinações contidas no referido plano. Atualmente, existe RUC localizado a mais de 

6 quilômetros do centro da cidade, como é o caso do   Laranjeiras, o que permite 

dimensionar a arbitrariedade da condução do processo. A tabela abaixo exemplifica a 

descrição. 

 
Tabela 6 – distância dos RUCs em relação à área central 

ADA (origem)  Distância da  
área central (km)  

RUC (destino)*  Distância da área 
central (Km)  

Ambé 2,7 Jatobá  4,3  
Água azul  5,4  

Altamira 0,79 Casa Nova  4,6  
São Joaquim  2,9  

Panelas 3,2 Laranjeiras 6,0 
Orla 1,6 Laranjeiras  6,0 
Média 2,07  4,87 

       Fonte: Miranda Neto (2016, p. 18) 

 

 Essa configuração espacial influencia diretamente na relação que as pessoas 

estabelecem com os espaços de lazer. Do ponto de vista formal, os espaços e 

equipamentos de lazer são reduzidos no RUC, o que impõe aos sujeitos a necessidade de 

se deslocarem para outros espaços da cidade para experimentarem o lazer. 

 Aliada a essa fragilidade com que são dispostos os espaços de lazer no RUC, tem-

se o fato da mobilidade urbana, lógica que acirra ainda mais essa realidade enfrentada 

pelos moradores do RUC. Dados do Câmara Técnica 05 do Plano de Desenvolvimento 

 
31 Consta no volume 33 do EIA (2009) diversas ações de intervenção por parte da NESA, denominadas 
de Plano de Requalificação Urbana, incluindo-se também em relação ao lazer a previsão de: Programa 
Restituição/Recuperação da Atividade de Turismo e Lazer. 
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Regional Sustentável do Xingu (CT-5 PDRSX, 2018) afirmam que em geral, a maioria 

desses sujeitos possuem famílias com mais de 04 componentes e sem um modal adequado 

para transportar todos esses membros, acabam tendo que optar pelos serviços de 

transporte público, em geral abaixo da demanda. À época da realocação da população, as 

tarifas do transporte no município estavam acima da média estadual, custando até R$ 5,00 

muito acima dos R$ 2, 70 cobrados na região metropolitana de Belém. 

Mesmo compreendendo essa realidade descrita como potencial barreira ao 

desenvolvimento do lazer não seria razoável considerar que esse fato inviabilizasse as 

práticas do lazer. Assim, ao buscar compreender as manifestações de um povo em um 

território é preciso cuidado para não realizar uma análise relativizada que desconsidere 

os arranjos subjetivos e coletivos, bem como a maneira com que essas pessoas 

estabelecem relações com o espaço e interferem nos seus processos.  

Dessa forma, nenhum povo ou espaço territorial constituiu-se naturalmente, é 

preciso antes de qualquer análise um esforço que vislumbre a forma com que os arranjos 

no cotidiano se constituem, considerando a formação socioespacial da qual derivam as 

relações de territorialidade. Assim, mesmo a realidade indicando evidentes reestruturas é 

preciso compreender que os sujeitos diretamente afetados criam e recriam diariamente 

suas práticas de lazer no bairro e para fora dele. 

Sobre uma realidade modificada por ocasião de um evento externo e 

requalificador, um estudo realizado por Leite (2002) demonstra similaridades entre 

aquele e o caso do RUC Laranjeiras. No estudo referido, o lócus de estudo foi um bairro 

da cidade de Recife que por ocasião de obras de requalificação acabou se constituindo 

num espaço “espetacularizado”, mas que essa realidade não foi limitadora às práticas 

estabelecidas pelos sujeitos em uma rua, local da sua observação. Nessa rua, foi possível 

visualizar práticas variadas e apropriações diversas que indicavam uma relação de 

pertencimento e territorialidade, indo desde aspectos materiais a dimensões simbólicas.  

Assim, um estudo que pretende compreender a realidade a que foram submetidos 

sujeitos vítimas de um grande projeto, precisa compreender como se deu a constituição 

do espaço, além do devido cuidado acadêmico-analítico para não se constituir numa 

análise com um fim em si mesma. Justifica-se essa escolha, pois do contrário estaria-se 

negligenciando uma construção social que precedeu a constituição dos reassentamentos 

e de maneira indireta sublimando a inserção ativa de centenas de sujeitos que se 
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colocaram contrariamente a consecução de uma obra com efeitos, sabidamente, 

predatórios. 

 

3.2 Práticas de lazer no RUC Laranjeiras 
 

No RUC Laranjeiras, durante a pesquisa foi possível notar diversas interações dos 

sujeitos, tanto a partir dos espaços planejados quanto naqueles informais. Evidentemente 

que a emergência de uma obra do porte da UHBM acabou reordenando a forma com que 

as pessoas passaram a se relacionar com a cidade, sobretudo quando a dimensão passa a 

ser o lazer. O que se notou é que na nova configuração da cidade os roteiros, os trajetos e 

os circuitos, para usar conceitos de Magnani (2002), evidenciaram-se expondo rotas, 

estratégias e indicando uma permanente mobilidade das pessoas para vivenciarem o lazer. 

As opções formais de lazer no RUC são incipientes, o que não encerra as 

possibilidades das práticas do lazer. Ao contrário, essa realidade acaba por expor, quando 

olhado de perto, uma rede de atos que sinalizam práticas significativas do lazer. Convém 

retomar o conceito de espaços formais e informais de lazer, pois entende-se que essas 

duas dimensões corroboram para um melhor entendimento sobre as manifestações do 

lazer. Retomando Pinheiro (2013) e Santini (1993), espaços formais são aqueles 

planejados e implementados pelo poder público, constituindo-se em intervenções 

programadas que visam atender demandas específicas em relação ao lazer.  Do outro 

modo, por espaços informais compreende-se como sendo aqueles baseados nos usos não 

hegemônicos presentes em um determinado local.  

Nesse ponto, é importante considerar dois aspectos que envolvem o lazer no RUC 

Laranjeiras: o primeiro tem a ver com o sentido que é atribuído ao lazer pelos sujeitos 

daquele espaço, o conceito prático de lazer. O outro aspecto, diz respeito a compreensão 

de quais espaços de lazer existem no bairro a partir da visão de seus moradores. A partir 

dessas categorias definidas, será possível aprofundar a discussão neste campo analítico, 

considerando os usos, os contra usos, as apropriações, as recriações, os circuitos e as 

práticas de lazer contidas no cotidiano do RUC. 

Nas conversas empreendidas com um dos moradores, comerciante, 42 anos, 

obteve-se a seguinte afirmativa: “Tem a quadra de esporte do bairro, tem a 

“academiasinha” ao ar livre e tem o barracão comunitário que seria a feira, que por 

enquanto tá parada por falta de movimento, de dinheiro, tem esses três” (Brasil Novo, 
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2018). Da narrativa, destaca-se a compreensão do morador atribuída a um espaço aqui 

entendido como não formal. O barracão comunitário, mesmo não tendo dentre sua 

finalidade precípua a promoção do lazer acabou se constituindo num espaço privilegiado, 

haja vista o reconhecimento do espaço pelos moradores como potencial indutor do lazer. 

Ao que se notou, a restrição na oferta de espaços evidencia outros traços presentes no 

cotidiano das pessoas, ao mesmo tempo em que estas imprimem valores a outros espaços 

estabelecendo com estes múltiplas formas de interação. 

Ainda tendo por base o barracão, inicialmente concebido para receber uma feira, 

em Altamira é marcante o papel desempenhado pelas feiras na indução do lazer. O 

trabalho de Souza e Guerra (2010), já referenciado nessa pesquisa, expõem o fato da 

formalidade desses espaços ceder espaço a uma série de microrrelações indicando lazer 

pela informalidade das relações cotidianas. 

Ainda sobre a concepção de espaços de lazer disponíveis no RUC, Medicilândia, 

30 anos, professora e residente no RUC desde junho de 2015 emite durante o diálogo uma 

compreensão pessimista sobre as opções de lazer disponíveis. Para a moradora, os locais 

de lazer resumem-se a quadra poliesportiva, a qual fez questão de ressaltar que não 

frequenta o espaço: “eu não vejo nenhum, por que o único que tem é a quadra, que poderia 

ser, mais não vejo, tem pessoas frequentando, mas é pouco” (Medicilândia, 2018). 

 
Figura 19: quadra poliesportiva do RUC Laranjeiras 

 

Fonte: Mendes (2017). 
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Durante o período em que se manteve conversas com a moradora notou-se pouca 

identificação desta com o território, fato que suas relações de amizades, parentesco e 

convivialidade estão majoritariamente para fora do RUC evidenciando uma interrelação 

pouco consolidada com os demais moradores do espaço. Ao contrário do que mencionou 

Brasil Novo, Medicilândia faz questão de eleger outros espaços da cidade como locais 

em que vai com sua família para a vivência do lazer evidenciando sua pouca vivência 

com os espaços do RUC. 

A quadra a que se refere Medicilândia, ilustrada na figura 19, segue o padrão das 

demais presentes em cada um dos cinco RUCs. Durante o dia é raro a presença de 

moradores a utilizar o espaço, cenário que se modifica no período da noite, pela presença, 

sobretudo, de jovens praticando futsal. O horário de maior concentração de jovens na 

ocorre entre 18 e 20 horas, após esse horário ocorre o esvaziamento do espaço, justificado 

pelos moradores sob o argumento de que é perigoso permanecer na rua após esse horário. 

A exemplo da quadra, a academia ao livre tem alguns praticantes nas primeiras horas da 

noite, não tendo sido notado a presença de um profissional de Educação Física na 

condição de animador cultural, nem de projetos permanentes no espaço. 

Dois fatores acirram a pouca presença dos sujeitos nos espaços descritos: o 

primeiro pelo fato das pessoas, em sua maioria, trabalharem na região central da cidade, 

exigindo deslocamento permanente e diário. O segundo, deve-se ao fato de que os espaços 

construídos pela NESA pouco têm das aspirações da população, somada a já mencionada 

inexistência de um profissional da área da Educação Física. 

Uruará, morador do RUC, ressalta a ingerência por parte da NESA em não liberar 

um terreno onde pudesse ser construído uma área de lazer, o que nas suas palavras torna 

o ambiente sem nenhuma opção de lazer;  

Lazer não tem nada. Na verdade, o lazer daqui mermo é um sofrimento do 
pensamento que nós tínhamo antes, que onde eu morava tinha uma praça, tinha 
igreja pra você ir numa igreja adequada, igreja católica, tinha algumas igrejas 
de crente mais ainda não pronta né pra, pra eles conseguirem os terremos foram 
dificullitoso com a Norte Energia. A Norte Energia não liberou esses terremos 
pro pessoal construir igreja também e a área de lazer que tem aqui é um 
sofrimento que nós tamo passando, porque nós, nós não tem uma puxada onde 
nós, nós morava nós tinha na casa pra fazer um churrasquinho aqui nós não 
pode fazer (URUARÁ, 2018). 

 

A “puxada” a que o morador faz referência, é uma estrutura anexa ao imóvel 

principal e que permite reunião entre amigos e o preparo do churrasco. Em Altamira 
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eventos como o narrado são comuns, prevalecendo arranjos da informalidade e uma rede 

de amizade que ultrapassa os limites dos bairros. O churrasco do fim de semana é um 

momento de reiterar alianças, fortalecer amizades, conta com a estratégia da colaboração 

entre os membros de determinado grupo reafirmando aquilo que Magnani (2002) 

denominou de pedaço. Ocorre que os modelos de casa oferecidos pela NESSA não 

permitem esse tipo de arranjo estrutural, dadas as características das casas, já 

mencionadas nesse trabalho. 

Retomando um aspecto teórico acerca do lazer Marcellino (1996) afirma que o 

fenômeno se articula a duas grandezas: a primeira está ligada a atitude das pessoas e a 

segunda ao tempo disponível32. Em todo caso, o tempo precisa estar desvinculado das 

obrigações familiares, religiosas, profissionais, entre outras. Vitória do Xingu, 37 anos, 

servidor público, define o lazer como estando ligado a dimensão esportiva (futebol), 

destacando também a importância desempenhada pelo Rio Xingu. Sua narrativa 

considera a implementação da UHBM como sendo um marco temporal destacando o lazer 

de antes e o de agora: 

 
a terminologia do lazer para mim ela era mais centrada mais em esporte né, 
mas em era no que mais me identificava mesmo. Porém, com o tempo a gente 
veio observar que é muito mais que isso. A pré.., momentos pré.., pré Belo 
Monte ainda, lá no Independente II o lazer ele estava fixado em duas coisas: 
futebol, basicamente fora, inclusive fora do bairro, apesar de ter local para 
jogar bola lá no independente 2, eu jogava na Universidade. A outro lazer, ata, 
por ser perto a gente tomava banho no rio, todos os dias (VITÓRIA DO 
XINGU, 2018). 

  

Além das demais atividades ligadas ao lazer, no caso acima o futebol, o rio Xingu 

desempenha papel central na vida dos moradores de Altamira. No caso dos moradores do 

RUC, o espaço mais destacado é a praia do “pepino”, local onde os moradores tinham 

uma relação intensa com a margem do rio. Na altura da referida “praia”, a exemplo do 

morador acima, grande parcela da população se dirigia para tomar banho, jogar bola, 

realizar eventualmente um churrasco. Atualmente, as pessoas vão com menos frequência 

ao espaço que desempenha a função mais de um pequeno porto do que de espaço para 

 
32 Marcellino, ao contrário de outros teóricos, não compreende o lazer como sendo efeito de um tempo 
livre, para ele o tempo nunca está totalmente livre, daí a opção pela categoria do tempo como algo 
disponível. 
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lazer. A narrativa abaixo evidencia as relações que os sujeitos tinham com o espaço do 

“pepino”: 

 
A referência é a praia do pipino, a referência do lazer na questão de banho era 
o pipino. Geralmente família. Pipino era família. Com meus amigos era mais 
futebol, vôlei ou alguma, algum passeio por ai. No pipino de lazer só tinha 
mesmo o rio. Não tinha algo diferente para fazer lá. Era basicamente tomar 
banho e tentar pescar alguns. Tentava [pescar], mas nunca se viu alguém fazer 
grande pescaria lá era raridade pegava umas isquinhas ali e outras lá mas mais 
era o banho mesmo. A água era limpa, até porque ela ficava acima de onde 
descia o esgoto né (VITÓRIA DO XINGU, 2018). 

 

 No primeiro momento, o morador apresenta o espaço da praia do pepino 

evidenciando sua relação de identificação com o mesmo, ao mesmo tempo estabelece 

uma espécie de categorização do espaço que, nas palavras dele, é um ambiente familiar, 

diferindo de outros em que ia com seus amigos “por ai”.  

 Atualmente, esse morador não mais frequenta o antigo espaço onde morava, por 

considerar que não lhe oferece mais opções de lazer a partir do rio.  Sua relação com o 

lazer está voltada para fora do RUC, sobretudo nos espaços de chácaras de amigos nas 

áreas periurbanas da cidade.  

 Desde a concepção do RUC os espaços formais de lazer não foram dimensões 

consideradas essenciais, da mesma forma, ao que se pode notar nos documentos oficiais, 

o lazer tem sido invisibilizado, tanto nos discursos oficiais quanto nas práticas cotidianas. 

Ainda assim, os dados sistematizados nesta pesquisa não categorizam por completo os 

acontecimentos no cotidiano do RUC. Os estudos de Magnani (2002) e Leite (2002) tem 

sido um relevante parâmetro para visibilizar práticas cotidianas a partir do uso não 

hegemônico do espaço, evidenciando os contrausos, tendo por base rotas, trajetos, 

pedaços, características próprias daqueles que recriam práticas de lazer. 

  Dessa realidade da negação de um direito social, é possível notar duas 

características marcantes entre os moradores do RUC: a primeira que indica para uma 

rede de sociabilidade a partir da recriação das práticas de lazer estabelecida entre os 

moradores no próprio espaço; a segunda indica uma “circularidade”33 evidenciando os 

“novos territórios do lazer”. A pesquisa de Leite (2002) apresenta o que denominou de 

contra usos atribuídos pelos sujeitos aos espaços. Na ocasião, o autor analisou um bairro 

 
33 Terminologia debatida por DaMatta (1991) 
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modificado a partir de uma requalificação, o que criou uma nova lógica de interação das 

pessoas com o espaço, mas observando o cotidiano de uma rua do bairro (rua da moeda) 

notou-se uma série de práticas não hegemônicas envolvendo grande número de pessoas 

do bairro e de outras localidades da cidade de Recife. 

Ainda em Leite (2002) os usos não hegemônicos presentes na cidade indicam 

reapropriações e reafirmam práticas relevantes num espaço modificado.  Essa postura de 

interação não hegemônica subverte o uso formal atribuído a determinados espaços 

presentes na urbe. 

Ao longo dessa pesquisa, notou-se várias dessas ocorrências, destacando-se a 

importância desempenhada pelos quintais e pelas ruas. Exemplos como o churrasco no 

fundo do quintal, os aniversários entre famílias, os grupos de vizinhos, são formas não 

eventuais e marcantes no cotidiano dos moradores do RUC. Na sequência, a narrativa de 

Placas, 30 anos, residente na da rua G evidencia algumas das práticas narradas: 
 

E aí, se tu passar a noite, nossa rua aqui vira um campo de futebol, não aqui 
pra cá, por que sou muito enjoado, (risos) mas pra li. Outra coisa, tu tem que 
ver a molecada, tudo brincando de bola, amarrando rede de vôlei, sinalizando 
a rede dum porte no outro. Essa rua aí, que vai até no final, na outra esquina 
ali eles amarram uma rede de vôlei. Não é igual a gente brinca não, mas dar 
pra brincar, toda noite eles tão brincando aí (PLACAS, 2018). 

 

O depoimento evidencia a capacidade com que as pessoas, no seu cotidiano, 

recriam permanentemente realidades nas quais o lazer está presente como prática de 

desenvolvimento humano. Mesmo reconhecendo a relevância dessas práticas cotidianas, 

não devem constituir-se em regras para políticas públicas do lazer. De outro modo, suas 

ocorrências e visibilidades podem ser referenciais a implementação de políticas públicas 

do lazer.  

Outro aspecto marcante na pesquisa foi o fato de que, apesar de sujeitos 

entrevistados terem vindo de diversos bairros da cidade, em comum apontam o rio como 

sendo um espaço com papel de centralidade na vida cotidiana. Em que pese o processo 

de desterritorialização a que foram submetidos os sujeitos dessa pesquisa, com raras 

exceções, rememoram com nostalgia as atividades desenvolvidas no rio Xingu. Ainda 

que o RUC localize-se a uma distância razoável do rio, é possível notar a relevância 

desempenhada pelo igarapé panelas, afluente do Xingu, nas práticas de lazer dos 

moradores do RUC.  
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Em conversa com Anapu, 29 anos, ficou evidente esse cenário descrito, onde o rio 

tem centralidade no lazer do mesmo e de sua família. O morador afirmou que mesmo não 

indo com a mesma frequência ao rio Xingu, o “braço do igarapé” panelas se constitui 

num espaço de lazer para ele e sua família: “aqui infelizmente familiar [lazer] aqui não 

tem, a num ser o braço do garapé que passa no fundo do meu quintal, fiz dele um lazer 

pra mim e minha família, mas do resto não tem aqui no bairro” (ANAPÚ, 2018).  

O “braço do garapé” a que o morador faz referência é o afluente do Xingu em que 

na sua margem a NESA construiu uma espécie de ponte e um atracadouro para pequenas 

embarcações fluviais. Ao que se percebe, o pequeno porto, é pouco utilizado para o 

objetivo a que se destinou originalmente. Dentre os motivos para sua subutilização, 

destacam-se o fato de que boa parte dos moradores, que atualmente estão no RUC, 

possuíam pequenas embarcações que delas se desfizeram, dada grande distância do rio 

até suas casas, somado ao fato de não possuírem logística adequada para transportá-las. 

A figura 20 apresenta o espaço mencionado, no qual as pessoas utilizam para banho, pesca 

e outras atividades. 
Figura 20: trecho do igarapé panelas no RUC Laranjeiras

 

Fonte: Mendes (2018) 
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A estrutura do rio, pela ação antropizada34, encontra-se comprometida sobretudo 

em relação a vazão da água que tem progressivamente diminuído. Ao que parece os 

processos de ocupação às margens igarapé tendem a se acirrar, sobretudo com ocupações 

irregulares culminado em aglomerados subnormais. Essa realidade, cooperar para o 

desparecimento do rio conforme ocorrera em outros momentos e noutros pontos da 

cidade. 

 Em conversa com Rurópolis, morador da rua C, 47 anos, comerciante, ex morador 

do bairro da Brasília, o mesmo apontou os impactos trazidos por Belo Monte, bem como 

sua relação com os espaços da cidade antes da emergência da obra. Na ocasião descreveu 

atividades que corriqueiramente realizava voltados ao lazer, mas de quando em quando 

indicava o rio Xingu como vetor do lazer. Quando já finalizada a entrevista o morador 

retoma o diálogo reafirmando o papel desempenhado pelo rio Panelas na indução do lazer 

no RUC: “só a área de lazer que não contei que era a beira do garapé, tem o garapé, o 

garapé dos panela que também é área de lazer, que toda tardezinha a meninada aqui, vão 

aí se refrescar na beira do garapé lá” (RURÓPOLIS, 2018). 

Essa realidade expõe dois contextos: o primeiro, indica uma espécie de 

inviabilização das práticas de lazer desenvolvidas pelos sujeitos no dia a dia, e uma 

segunda; o negligenciamento intencional por parte de certos setores federativos. Como 

contraponto a essa realidade, tem-se percebido ao longo, formas e práticas criadas e 

mantidas pelos sujeitos que escapam a esse reducionismo e limitação contidos nas 

proposições da NESA e nas intervenções do poder público municipal. 

Em uma visita ao RUC no ano de 2018 por ocasião de um convite de aniversário 

na cada de um dos entrevistados, foi possível notar a materialização de boa parte do 

cenário descrito ao longo dessa pesquisa. Na ocasião além da atividade que motivara o 

convite, havia outros eventos no RUC indicando um cenário dinâmico e repleto de 

sociabilidade a partir de atividades de lazer. As crianças jogando bola na rua, jovens e 

senhoras conversando na frente das casas, o karaokê entre vizinhos, além de outra festa 

de aniversário noutra quadra reafirmava a pluralidade de ações presentes no “pedaço”.  

A frente um “churrasquinho” aberto, congregava moradores daquela e de outras 

quadras do RUC, ocasião em que era possível ouvir música e tomar variadas bebidas. As 

crianças e adolescentes retornavam da quadra onde o “pega-pega” tonaram aquele espaço 

 
34 Por ação antropizada, entende-se como sendo o reflexo da ação da humanidade sobre um determinado 
ambiente natural que agindo em várias dimensões modifica-o. 
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mais lúdico. As relações naquele bairro são muito bem estabelecidas e conectadas num 

emaranhado de sociabilidade negando as generalizações estereotipadas sobre espaços 

como o RUC. 

Do contexto observado, ficaram os ensinamentos de Magnani (2002) em que os 

sujeitos estabelecem relações a partir do que denominou de pedaço, uma construção limite 

entre o público e privado. No RUC ficou evidente essa relação, onde quem não era do 

pedaço de certa forma ficava deslocado no contexto de lazer, de sociabilidade. Cenário 

parecido descreveu Magnani, Silva e Teixeira (2008) quando estudaram a população 

surda de uma parte da cidade de São Paulo, evidenciando seus códigos e ordenamentos 

sociais, de forma que alguém que não fizesse parte daquele circuito certamente estaria 

“fora do pedaço”. 

Essa narrativa indica que, embora as normas condicionantes à UHBM não tenham 

elegido o lazer como fulcro do projeto, é possível notar que as pessoas constantemente 

recriam e se apropriam de atos que indicam para a vivência do lazer. Do mesmo modo, é 

possível afirmar que as pessoas residentes num espaço como o RUC possuem rotas 

definidas para acessarem práticas do lazer e que o tempo todo estabelecem uma teia de 

articulação indicando formas de sociabilidade a partir do lazer. 

Além da realidade descrita, notou-se roteiros e trajetos indicando relações para 

fora do espaço. Nesse caso, destacam-se pontos de conexão na cidade, cenário que cria 

marcas identitárias com o território e com as pessoas. As interrelações para além do 

bairro, coaduna com o que DaMatta (1991) denominou de circularidade, conceito 

adicionado, aqui, à dimensão do “lazer”. Assim, a compreensão dessa circularidade 

contribui no entendimento da dinâmica do lazer presente no RUC.  

 Assim, ainda que do ponto de vista formal, os sujeitos dessa pesquisa pouco 

reconheçam possibilidades de lazer nos seus respectivos espaços, suas narrativas 

evidenciam outras localidades da cidade para onde se deslocam criando condições 

favoráveis à prática do lazer, é o que tem sido denominado de “novos territórios do lazer”. 

Essa realidade pode ser verificada na narrativa de Placas:  

 
Eu continuo praticando o mesmo que eu praticava antes deu vim morar aqui, 
no início eu jogava bola no “society”35, mas, sempre tem como sair, o 

 
35 Expressão que indica a prática do futebol em uma quadra de grama sintética, particular, em que o 
entrevistado com seus amigos aluga por tempo igual ou superior a uma hora para prática do futebol. O valor 
da hora corresponde em média a R$ 70, 00. 
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problema que é mais longe......Poli36, Anísio, Catedral37 mesmo, essas escolas 
(PLACAS, 2018). 

 

Nas palavras do morador, suas práticas do lazer continuam inalteradas, fato que 

indica vivências para além dos limites geográficos do RUC. Ao que se notou, as 

atividades ligadas ao lazer praticadas por Placas concentram-se em bairros centrais da 

cidade que nas suas palavras é justificado por questões como: existência precária de 

espaços e equipamentos no RUC, amigos que moram no centro ou em bairros próximos 

ao centro da cidade. 

Conforme tem-se demonstrado, mesmo diante da precariedade dos espaços 

formais de lazer no RUC os sujeitos acabam circulando pela cidade, estabelecendo 

relações com espaços e demais sujeitos. Notou-se moradores do RUC frequentando o 

Ramal do Cocos distante a mais de 20 quilômetros da casa dele, ou ainda participando 

com frequência de jogos nas quadras de futebol “society” localizadas sobretudo no bairro 

do Premem, ou frequentando a orla da cidade (concha acústica) para a prática do “new 

dance”38, projeto municipal que além de funcionar na concha acústica às segundas, 

quartas e sextas-feiras, funciona de forma itinerante nas principais praças da cidade, cuja 

maioria do público segue esse circuito, incluindo moradores do RUC Laranjeiras. 

Considerando as particularidades presentes na organização de qualquer grupo 

social, não é razoável compreensão baseada em inferências generalistas. De outro modo, 

exige-se um olhar cuidadoso e atento não reproduzindo verdades fáceis, superficiais, 

sobre determinada realidade ou processo. Nesse sentido, o estudo de Magnani (2002) 

contribui para uma abordagem mais qualificada, fornecendo subsidio para um olhar mais 

atento às peculiaridades presentes nos grupos sociais. Para o autor, um olhar de “perto e 

de dentro”, estratégia que se opõe a visão de “fora e de longe”, indica pistas para uma 

melhor compreensão da realidade urbana, permitindo observar os usos, mas também os 

contrausos empregados aos espaços. A observação realizada ao longo dessa pesquisa, 

 
36 “Poli e Anízio” no contexto do diálogo, referem-se às Escolas: “Escola Estadual de Ensino Médio 
Polivante de Altamira” e “Escola Municipal de Ensino Fundamental Anísio Uchôa”. Em ambas as escolas, 
existe quadra poliesportiva cujo uso é cedido pelas direções das mesmas para alguns grupos da cidade que 
praticam voleibol em Altamira. 
37 “Catedral” é o nome dado a uma quadra poliesportiva localizadas às proximidades do rio Xingu e nos 
fundos de uma Igreja Católica cuja paróquia a que está vinculada dá nome a referida quadra. 
38 O projeto “new dance” antes denominado “free dance” foi uma iniciativa da antiga e extinta Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), hoje o “new dance” está ligado a SEMIS e à Coordenadoria de 
Esporte do Município de Altamira e funciona na concha acústica da cidade e em alguns bairros da cidade.  
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evidenciou estratégias desenvolvidas pelos moradores do RUC, constituindo-se em 

parâmetros heterogêneos tanto na forma quanto no método. 

Tais práticas aqui destacadas, indicam relações com o microterritório, com outros 

bairros, reafirmando para a concepção dos “novos territórios do lazer”, configurando-se 

como reflexo de ações endógenas (iniciativas ou recriação dos próprios moradores) ou 

adesão a partir de uma ação exógena (iniciativa de outros entes como é o caso da NESA 

e da PMA). Um desses exemplos é a aula de dança, atividade conhecida como “aeróbica”, 

com destaque a figura do Professor, aqui entendida como animador cultural para usar um 

termo mais recorrente no campo teórico (MELO, 2003; ISAYAMA, 2009). O Professor 

atua como um elo entre a PMA, NESA e a comunidade do RUC: 

 
tipo... tem uns lugar que o Tucano39 mesmo faz aqueles negócios né? O Tucano 
faz um aulão40 aí, ele faz um aulão aí... Ele se formou em Educação Física..é.., 
ele faz uns “crosfit” com a mulherada aí. Só não lembro os dias da semana, 
mas tem semana que ele faz ai no barracão, ali na feira. É projeto com parceria 
da Norte Energia, projeto dele e a Norte Energia, aprovou pra ele fazer. Ele 
recebe um “dinherin” da norte energia pra fazer esse projeto com a mulherada, 
até o ano passado tinha, não sei como é que ficou. (PLACAS, 2018) 

 

Mesmo a narrativa de Placas indicando um distanciamento em relação a prática 

descrita, talvez pelo fato pertencer a outro “circuito do lazer”, nota-se o reconhecimento 

de mais uma prática de lazer mantida e desenvolvida no cotidiano do RUC. Paralelamente 

a interpretação, é possível compreender a heterogeneidade presente nos grupos e em suas 

práticas cotidianas que indicam novos territórios do lazer. Há registros dessas atividades 

desenvolvidas em outras localidades da cidade, a exemplo da Praça do Mirante e da Praça 

da Independência, em que se notou a presença de moradores do RUC.  

De outro modo, Placas narra algumas dificuldades encontradas pelos moradores 

do RUC, destacando-se: a distância em relação ao centro da cidade; a mobilidade urbana; 

e os círculos de amizade, em sua maioria, presente em outros bairros próximos ao centro. 

Soma-se a isso, o fato de ainda não estar plenamente estabelecido no novo espaço, 

relações efetivas de sociabilidade situação que, na compreensão do morador, justifica a 

 
39 Apelido dado a um Professor de Educação Física, mestre em capoeira e que desenvolve atividades físicas 
em alguns bairros por ocasião de um contrato que mantém com a Norte Energia. 
40 O “aulão” a que o morador se refere é uma aula com duração média entre 45 minutos e uma 1 hora. A 
aula é uma atividade aeróbica, com músicas e coreografias coordenadas pelo Professor e seguida pelo 
público. Os participantes, em sua maioria mulheres, se referem a atividade por “free dance” 
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saída do RUC em direção a outros bairros da cidade para a prática de vôlei, futsal, e outras 

atividades ligadas ao lazer. 

 
é por que esse não é um gosto só né[refere-se as aulas de dança]? Se eu fosse 
fazer questão de uma quadra aqui, seria pra brincar um vôlei, sinceramente, 
por que pra jogar bola os meus amigos não vão vim de lá pra cá [do centro da 
cidade]. Tu sabe que é mais gostoso jogar sempre bola com os teu amigos, aí 
tu tá num lugar assim jogando vôlei, mas tu num joga... num conheço essa 
galera pra brincar assim não, agora um futebolzim com a galera, pode ser ruim 
como for, tá com teus amigos (PLACAS, 2018). 

 

A sentença “é mais gostoso jogar sempre bola com os teus amigos” reafirma o 

que já foi mencionado que, dado ao processo de desterritorialização, as pessoas ainda não 

conseguiram consolidar suas relações no plano intersubjetivo ficando ligadas a contextos 

e cenários anteriores a saída de seus respectivos bairros. Na narrativa acima, fica evidente 

que o mesmo ainda não estabeleceu uma relação convivialidade com os vizinhos do novo 

espaço e, ao que parece, há pouco interesse, uma vez que nas suas palavras seus amigos 

estão todos nos bairros centrais da cidade, local para onde se dirige, em geral para jogar 

vôlei e futebol.  

Considerando aspectos gerais como mobilidade, ocupação, tendo como marco 

temporal a UHBM nota-se que, os sujeitos realocadas para os RUCs, residiam em um 

perímetro que circundava a área central da cidade. Tais sujeitos, em sua maioria 

trabalhadores do comércio e/ou prestadores de serviços na área central da cidade, 

estabeleceram com esse espaço e com o rio uma relação de identidade, lazer e de 

desenvolvimento de atividades econômicas. Na medida em que essas pessoas foram 

retiradas dessas localidades, passou a existir uma nova configuração reordenando suas a 

vida em várias dimensões. Por exemplo, a relação com o trabalho, com a atividade 

produtiva, com a mobilidade urbana, implicando diretamente nas relações constitutivas 

do lazer.  

O Grupo de Estudos e Dinâmicas Territoriais da Amazônia (GEDTAM), em 

estudo realizado nas residências situadas nas imediações dos igarapés Altamira e Ambé 

antes do processo de desapropriação, constatou-se que uma parte da população residente 

nessas áreas, em torno de 53,8%, trabalhava no setor terciário, destacando-se profissões  

como doméstica, comerciário, auxiliar de serviços gerais, vigilante e pedreiro 

(GEDTAM, 2014). Percebe-se, então, que havia uma relação direta entre a localização 

das habitações e o tipo de ocupação dos residentes, com atividades ligadas aos setores de 



  98 

 
comércio e serviços proeminentes na área central da cidade. (MIRANDA NETO, 2016, 

p. 226). 

Em relação às atividades econômicas, a UHBM trouxe um aparente incremento 

na cadeia produtiva, na geração de empregos e na indução a ofertas de serviços na cidade. 

Tal fato, numa análise despretensiosa, indica melhoria na geração de emprego e renda, 

mas em verdade o que esse cenário expôs foi o acirramento de uma fragilização da 

realidade socioeconômica ao mesmo tempo em que precarizou as relações já 

estabelecidas das pessoas com os processos mencionados. Para exemplificar um desses 

fatores no quesito mobilidade urbana, a tarifa do ônibus custou até R$ 5, 00 em 2015, a 

de mototáxi em média R$ 15, 00 e a de táxi R$ 40,00 em média, valores referenciados no 

deslocamento RUC/centro da cidade/RUC. A exceção da tarifa do ônibus os demais 

valores mantém-se até os dias atuais, o que interfere diretamente na forma com que as 

pessoas interagem com a cidade. 

Na sequência, Uruará que tem representatividade política no RUC expressa o seu 

descontentamento com as ações realizadas pela NESA, e evidencia sua preocupação com 

o reordenamento presente nas atividades econômicas: 

 
E com relação a atividade também, o meio de vida né, econômico, eles 
perderam suas atividades, todos perderam suas atividades, quem tinham seus 
empregos perderam também, porque se deslocar de lá para cá são 8 quilômetro 
né, de onde a gente morava para cá da 8 quilômetro então pela lei era só 2 
quilômetro no máximo afastado da cidade do local que morava. Então a 
maioria tão com 8 quilômetro. E então ai dizerem que iam colocar um projeto 
de geração de renda aqui dentro também pro povo né, ter o seu emprego de 
volta, e isso é só conversa furada, nada então, a pessoa não vive mais bem 
como vivia antes não (URUARÁ, 2018). 

 

Nota-se que o representante, dado ao seu engajamento como militante contrário 

ao empreendimento, conhece as normas que orientam o PBA (2011), quando afirma que 

nenhuma casa poderia ser construída a mais de 02 quilômetros do local de origem. 

Afirmativas desse teor são frequentes entre os moradores entrevistados, evidenciando o 

descontentamento com todo o processo que envolveu a obra. Além disso, em geral o lazer 

é evocado como um componente acessório em meio a inúmeras demandas consideradas 

mais relevantes. Notou-se que para além das “auto-organizações”, em geral práticas 

invisibilizadas, a preocupação maior dos moradores, indica para ações mais alinhadas ao 

campo da reivindicação por componentes sociais como a educação, a saúde e a segurança 

que, no entendimento comum, são mais relevantes e necessárias. Ao que se pode notar, 
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essa realidade acirra-se por motivos como: o recente processo de desterritorialização e 

ações pouco eficientes no campo do lazer a partir das previsões contidas no EIA e no 

PBA. 

Quando se fala em ações pouco eficientes é preciso compreender que além de o 

processo de reassentamento ter se firmado a partir de uma “coação” jurídico-

administrativa, soma ao fato de que quando da formulação dos documentos oficiais, a 

dimensão do lazer tangencia a proposta principal apontando muito mais para ações de 

requalificação dos espaços do que para a consideração das trajetórias, construções e 

manifestações do lazer a partir dos anseios dos sujeitos.   

Convém mencionar que a previsão contida no PBA relacionado a inserção de 

espaços e equipamentos de lazer é precária para não dizer nula. Quando aparece, sempre 

está em complemento às atividades de turismo indicando uma visão alinhada a 

mercantilização do espaço por uma verticalização do seu uso. Assim, o lazer como um 

componente acessório do turismo seria efeito de uma intervenção a partir do que o EIA 

denomina de “Projeto de Reestruturação das Atividades Produtivas de Turismo e Lazer”.  

De outro modo, os encaminhamentos tomados pela concessionária levaram a uma 

espécie de paradoxo, pois ao mesmo tempo em que reconhece o rio e suas praias como 

espaços privilegiados do lazer e sociabilidade, reconhece a iminência de inundação desses 

locais e, paradoxalmente, sugere a manutenção dos mesmos. Senão veja-se a descrição 

contida no EIA, “a formação do reservatório da AHE Belo Monte implicará na perda de 

praias e áreas de lazer a montante do barramento, muito utilizadas pelas populações 

urbanas e rurais da região nos períodos de estiagem. (ELETROBRÁS, 2009 p. 295). 

Além da postura criticável evidenciada acima, é notório uma espécie de apatia por 

parte da NESA em mapear outras possibilidades de lazer presentes na cidade, sobretudo 

a partir da forma com que as pessoas se relacionavam com o espaço da ADA Urbana. 

Fica evidente, a partir da leitura dos documentos oficiais um negligenciamento/omissão 

de ações programáticas que contemplem o lazer com um elemento relevante nos RUCs.  

Essa visão da concessionária, acaba por encerrar do ponto de vista formal, as ocorrências 

do lazer a partir da relação dos moradores com o rio. 

 
Frequentar o Rio Xingu, seja para desfrutar de suas praias ou para pescar, é 
uma atividade de lazer praticada por grande número de pessoas residentes nos 
municípios da região. Portanto, as praias que se formam no período de 
estiagem, são atrativos que devem ser mantidos, mesmo com a construção do 
empreendimento. Algumas praias oferecem mesmo pequena infra-estrutura 
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com bares e banheiros. De forma dispersa ir á praia é atividade de lazer tanto 
da população urbana quanto da rural (ELETROBRÁS, 2009 p. 296). 

 

As afirmações sobre o lazer contidas no EIA, baseiam-se na viabilização de 

melhorias estruturais das praias na orla da cidade e de igarapés afluentes do Xingu, como 

se a população somente se relacionasse com esses locais para vivenciarem o lazer. É fato 

que a referência de maior destaque da população de Altamira tem sido o rio e suas 

possibilidades, mas os documentos oficiais deixam escapar outras ações como por 

exemplo os campos de várzea, extintos por ocasião da especulação imobiliária, a praia da 

Pajé, Praia do Pepino, a praia do Pedral modificadas por ocasião do projeto de 

requalificação urbana. 

  

3.3 Usos não hegemônicos dos espaços e equipamentos do lazer no RUC41 
 

Por uso não hegemônico, entende-se como sendo aqueles usos atribuídos a 

determinados espaços não definidos formalmente para aquele fim. No caso do lazer, tem 

a ver com as recriações, reapropriações, criando uma nova estrutura que privilegia 

práticas e expressões cotidianas, mesmo tendo sido modificadas, conforme escreveu Leite 

(2002). 

 Em Altamira Mendes e Rocha (2011) apresentaram práticas de lazer anterior a 

Belo Monte. Naqueles ocasião, ficou demonstrado que, dada a concentração de espaços 

e equipamentos de lazer nas áreas centrais das cidades, as pessoas residentes nas áreas 

periféricas criaram novas estratégias ao se apropriarem dos espaços e equipamentos. Uma 

das atividades de maior destaque, naquela ocasião, ligava-se às desportivas, sobretudo a 

partir dos campos de várzea, presentes em quintais baldios, ou em espaços historicamente 

ocupados para esse fim como o conhecido “Poeirão42”. 

 Com a implementação da UHBM, o referido campo (Poeirão) deu lugar um 

conjunto habitacional privado, cenário que se estendeu a praticamente todos os campos 

de várzea da cidade. Ocorre que mesmo com significativa mudança estrutural, a prática 

do futebol, tanto em arenas privadas, quanto em novos campos de várzea continua a 

existir, evidenciando novas formas de recriação ante a nova lógica urbana. No RUC, tal 

 
41 Esta terminologia, baseia-se nos estudos de Leite (2002) e Magnani (2012, 2013). 
42 O “Poeirão” era um campo de várzea localizado no bairro Jardim Independente II às proximidades do 
Xingu praia clube, em funcionamento desde os anos de 1980, cujo espaço já fora palco de inúmeras disputas 
entre times que representam os bairros da cidade. 
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prática pode ser visualizada tanto na rua (demonstrada anteriormente), quanto em terrenos 

baldios localizados ao longo do reassentamento. As imagens a seguir registradas durante 

uma visita ao final da tarde, apresentam um desses momentos. 
 

Figura 21: Moradores do RUC Laranjeiras praticando futebol 

 
Fonte: Mendes (2018) 
 
  

As conversas estabelecidas com o público do campo de várzea indicaram que a 

maioria dos praticantes são jovens entre 12 a 16 anos, cuja preferência esportiva é o 

futebol. Como destaque, os praticantes, ressaltam a necessidade de existir no bairro ações 

mais permanentes voltadas ao esporte, como torneios, ou projetos que fomentem a prática 

da modalidade acima ilustrada. Essa presença ausente do Estado, que nas palavras de 

Starepravo e Bernabé (2018), nega ao cidadão acesso uma cidade que ofereça 

possibilidades de vivenciar o lazer, indica um cenário confuso e pouco efetivo com que 

se implementam ações públicas do lazer. Ainda assim, as pessoas acabam por atribuir o 

que Leite (2002) denominou de contrausos aos espaços, na medida em que usam os 

terrenos baldios como campo de futebol ou quando ocupam as ruas atribuindo novos usos 

a estas. 

O uso atribuído à rua a que foi referido tem a ver com as estratégias narradas e 

observadas ao longo dessa pesquisa, indo desde festas juninas, aniversários, até atividades 

desportivas mencionadas anteriormente e como as que seguem: “não! ondes eles moram. 
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Essa rua aí, que vai até no final, na outra esquina ali eles amarram uma rede de vôlei. Não 

é igual a gente brinca não, mas dar pra brincar, toda noite eles tão brincando aí” 

(PLACAS, 2018). Em uma visita à noite no RUC notou-se que entre os jovens as 

atividades esportivas de maior destaque eram o futebol e o vôlei. Além disso, evidenciou-

se pontos específicos articulando a relação desses sujeitos que se deslocavam de ruas 

paralelas formando pequenos grupos. Esse uso do espaço como forma de apropriação 

relaciona- se aos estudos sobre o território, gerando aquilo que teóricos como Raffestin 

(1993) e Haesbaert (2005) denominaram de territorialidade, discussão desenvolvida no 

início deste capítulo.  

As relações criadas pelos sujeitos são múltiplas e indicam marcas da 

territorialidade, tendo como estratégia fundamental o que Magnani (2002) denominou de 

pedaço, interfluxo entre o público e o privado. Nessa pesquisa, várias estratégias 

indicaram para essas ocorrências: 

É, sempre nós faz, o pessoal faz, sempre nas casas deles mesmo né, sempre nas 
casas deles, as vezes é mais na casa deles mesmo, compra e faz na casa deles 
mesmo. Inclusive nós vamo fazer o primeiro agora né, nos vamo fazer aqui no 
bairro, agora, o primeiro vamos convidar uns amigos, um pessoal agora, vamos 
fazer agora dia nove por ai, nós tamo fazendo um aqui né, no Laranjeira. Mas 
a diversão, diversão maior é isso mesmo, só isso” (URUARÁ, 2018). 

 

Ainda tendo por base os usos atribuídos aos espaços que indicam a territorialidade 

no RUC, notou-se ao longo dessa pesquisa que para além das atividades desenvolvidas 

na rua, nos campos de várzea, um dos espaços bastante usados são os quintais, ocasião 

em que os moradores convidam os antigos vizinhos e parentes que eventualmente se 

encontram em outros bairros da cidade. Vários fatores podem ser elencados como 

deflagrador dessa realidade, um desses tem a ver com a dimensão da mobilidade urbana, 

discutida nesse trabalho. Assim, a rua e o quintal mostram-se como espaços privilegiados: 

“é em casa mesmo, é um final de semana em casa e o outro final de semana na casa de 

outro amigo, quando não, é no garapé que eu falei há pouco” (ANAPU, 2018). 

Convém retomar o aspecto da mobilidade, por entender que esta dimensão 

influencia na forma com que as pessoas se relacionam com os espaços destinados ao lazer. 

Como a estrutura da cidade ficou mais difusa, somado ao fato de as linhas de transporte 

público serem poucas e caras para a realidade econômica dos moradores do RUC, tal 
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cenário coloca o acesso ao lazer formal em suspenso. A narrativa na sequência evidencia 

esse fato:  

 
na verdade é assim, no fim de semana quando a gente que ir num lugar que é 
muito longe, as vezes a gente pensa duas vezes em sair. Quando chove muito, 
a gente já sabe que é muito longe, a gente tem o transporte de moto, aí suja 
mais né? A gente evita mais, né!? (PLACAS, 2018). 

 

 A quem possui um carro como meio de transporte, por exemplo, pode parecer 

distante essa narrativa, mas para moradores do RUC, distantes até 06 quilômetros do 

centro da cidade, essa realidade apresenta-se como um limitador a vivência do lazer, 

impondo às pessoas do espaço uma espécie de mobilidade condicionada às condições 

climáticas e distância. Em Altamira, a média de distância percorrida é bem abaixo 

daquelas das grandes cidades brasileiras, ainda assim essa característica do deslocamento 

implica sensivelmente na forma de as pessoas interagirem com outros espaços da cidade. 

Em média os núcleos familiares são compostos por até quatro pessoas, acirrando a 

barreira imposta pela dificuldade da mobilidade. 

 

e assim... eu saio do trabalho sete hora, vou pra academia a pé...  ou então a 
Eliane vai me buscar rapidinho, aí eu vou lá... lá na Brasília à pé, no escritório 
à pé... pra poder pegar a moto e vim pra casa. Entendeu? Que isso atrapalha 
muito, a gente morava no centro, num precisava buscar a moto pra ir pra casa, 
a gente ia pra casa, andando na Brasília, a gente vinha junto de moto. 
(PLACAS, 2018). 

 

 Conforme destacado por Placas, a maioria dos moradores do RUC utiliza como 

transporte principal a motocicleta, modal de fácil aquisição e que possibilita rapidez na 

locomoção pela cidade. Além das constantes blitz executada pelo órgão estadual e 

municipal não se percebem ações que potencializem a forma de se locomover pela cidade 

a partir desse meio de transporte. Em grandes cidades a exemplo de São Paulo é possível 

destacar experiências interessantes como a conexão entre modais, existindo, por exemplo 

naquela cidade, vagões específicos para acomodar ciclistas e suas bicicletas. No caso de 

Altamira, para diminuir a punição a partir de multas àqueles que trafegam com número 

de passageiros acima do permitido em lei, uma saída relevante seria a disponibilização de 

mais linhas de ônibus e consequente diminuição do valor da tarifa cobrada. 
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As discussões feitas ao longo dessa pesquisa sobre a “polity”, reafirma a 

conclusão apresentada por Starepravo e Bernabé (2018), indicando pouca capacidade do 

Estado em dialogar com a população para a inserção de políticas públicas de lazer, 

reafirmando a lógica da presença ausente do Estado. Ainda assim, no contexto da UHBM 

os moradores realocados consideram que nem a NESA, nem a PMA implementaram 

ações no campo do lazer de maneira satisfatória, mesmo em vários momentos da pesquisa 

ter-se evidenciado que os moradores têm a gestora do empreendimento como principal 

ordenadora de ações e políticas voltadas ao lazer no RUC. Entretanto, tal constatação de 

legitimidade não elide conflitos desencadeados entre a gestora e a população remanejada, 

caracterizados por tensões anteriores ao processo de reassentamento. Os embates mais 

acirrados gravitam pautas consideradas mais emergenciais como a saúde, a educação e o 

saneamento, impondo ao lazer uma dimensão de menor expressão. Nas narrativas os 

moradores reafirmam o baixo investimento feito pelos entes públicos e concessionário, 

destacando os poucos espaços disponíveis no RUC:  

 

Não temos, nós tamo lutando pra isso mais infelizmente num tem porque a 
prefeitura não investe aqui o estado não investe a Norte Energia não investe 
também então o que tem aqui é só quadra de esporte e só isso mesmo e não 
tem outras coisas mais, tem a praça a academia só praça nem nada tem aqui só 
então na verdade num tem não tem isso (URUARÁ, 2018). 

 

 Uma espécie de impotência é percebida pela narrativa do morador que, desde o 

início do reassentamento posicionou-se contrário a forma como a NESA encaminhou o 

processo.  As conversas mantidas ao longo da pesquisa contribuiram para se compreender 

o modus operandi utilizado pela concessionária na implementação de ações, quase 

sempre em desacordo com as vinculações contidas nos documentos oficiais que 

condicionam a obra. Uma dessas estratégias destacadas por Uruará é a cooptação de 

moradores e lideranças dos RUCs criando uma desestabilização nos arranjos de 

reivindicações que, sem liderança e com um plano de ação fragilizado, acabam aceitando 

decisões emanadas da gestora em geral, unilaterais.  

 

e pra falar bem a verdade ainda até a justiça aqui é fraca num tem poder porque 
o poder é desses políticos que tão por cima que vem de lá pra cá e a Norte 
Energia tipo assim ela tá mandando e desmanda então quem tá partindo aqui 
pra cima da Norte Energia (URUARÁ, 2018). 
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O cenário brevemente descrito expõem os desafios de ordem multifatorial 

presentes na realidade do RUC Laranjeiras. De um lado, há pouca credibilidade nos entes 

do Estado para a viabilização de políticas públicas de lazer; de outro há um tímido 

reconhecimento dos espaços formais de lazer no RUC. Por fim, há uma realidade que 

expõem a fragilidade da organização de reivindicação de ações proativas de lazer que  se 

acirra pelo modo com que, de acordo com a representação política do RUC, a NESA 

conduz o processo, induzindo a desestabilização das organizações utilizando-se da 

cooptação de moradores e liderança. O presidente da associação destacou estratégias que 

vão de encontro a esse modelo encampado pela gestora, em que tem havido um esforço 

por parte das lideranças de cada bairro para uma ação em rede no enfretamento a essa 

realidade.  

A realidade que envolveu o processo de reassentamento indica a complexidade 

presente nas macro e micro relações. Uma dessas tem a ver com a metodologia utilizada 

para realocar os atingidos, ocasião em que moradores de diversos bairros foram separados 

e consequentemente agrupados em RUCs distintos, ação prática que impôs efeitos 

relevantes na forma como as pessoas tinham suas organizações. O caso do RUC 

Laranjeiras ratifica tal assertiva, durante a pesquisa notou-se a presença de moradores do 

bairro Aparecida, Brasília, Açaizal, Jardim Independente II, entre outros contidas na 

ADA Urbana. É evidente que essa combinação intencional refletiu diretamente na forma 

com que as pessoas passaram a se organizar nos novos espaços, retardando o processo de 

legitimidade representativa e os arranjos de convivência e políticos. 

Não se afirma que as pessoas são destituídas de capacidade de organização 

política, ao contrário. Conforme escreveu Melo (2003) é preciso afastar essa visão 

equivocada de que as classes populares não têm capacidade de se organizarem. O que se 

destacou foi a metodologia implementada pela NESA com vistas ao enfraquecimento de 

possíveis reivindicações para o componente do lazer pela população diretamente. Pelo 

que se tem acompanhado tal estratégia vem dando certo, mas cabe destacar os 

enfretamentos feitos pelos sujeitos no aspecto formal (criação de associações, interação 

com outras associações, proximidade com órgãos do Estado como Ministério Público) e 

atitudes no campo informal como a ocupação de espaços como a rua, a interação com o 

Igarapé Panelas, os usos atribuídos aos quintais, além da circularidade pela cidade na sua  
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área periurbana destacando o que nessa pesquisa denominou-se de “novos territórios do 

lazer”. 

Os resultados da pesquisa evidenciaram dois cenários: o primeiro tem a ver com 

a presença cada vez mais ausente do Estado, realidade que influencia diretamente na 

inserção de espaços e equipamentos formais de lazer. O segundo acaba sendo um 

desdobramento do primeiro, ocasião em que o acesso restrito de um direito exige das 

pessoas novas estratégias. Essas estratégias baseiam-se nos contrausos dos espaços, 

reflexo da informalidade empregada aos espaços e equipamentos. Deriva dessas 

estratégias os usos não hegemônicos e não homogêneos que, no caso de Altamira e do 

RUC, expôs novos roteiros evidenciando a relação entre o território, a territorialidade e o 

lazer, marcas privilegiada da informalidade do lazer. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS E DESAFIOS DA PESQUISA. 
 

 
As reflexões teóricas acerca do lazer atestam sua relevância manifestada ao longo 

da história da humanidade.  Por isso, apresentar considerações finais sobre esse 

fenômeno, sua relação com o território e com grandes projetos reveste-se de um desafio, 

sobretudo quando o lócus de análise é o território Amazônico onde as pesquisas nessa 

área ainda são incipientes.  

A materialidade do lazer divide, há algum tempo, opiniões de intelectuais sobre 

quando e de que forma iniciaram suas manifestações.  Há correntes que acreditam que o 

fenômeno do lazer é uma manifestação intrínseca às organizações sociais. Outras, que 

defendam que o lazer é um ato moderno, reflexo de uma ruptura ocorrida no mundo do 

trabalho, efeito da transição de uma sociedade agrário-rural para uma urbano-industrial. 

Em comum, as duas correntes convergem com a importância do lazer na vida das pessoas 

contribuindo para que relações, a exemplo do trabalho, não se constituía com um fim em 

si mesma, derivando ações alienadas. 

Como nas sociedades pré-industriais, a contemporaneidade cada vez mais impõem 

a necessidade de experiências do lazer, não como um invólucro de consumo, mas 

contendo elementos como “descanso, divertimento e desenvolvimento” destacados por 

Dumazedier (2004). Atualmente as mudanças ocorridas nas várias escalas gera 

possibilidades, mas igualmente restringe o acesso ao lazer, contribuindo para a 

emergência de um paradoxo contemporâneo. 

    Esse paradoxo diz respeito a uma sociedade que nunca teve tantas opções de 

comunicação, mas que proporcionalmente não utiliza essas plataformas de maneira 

eficaz. Do mesmo modo, as referências de movimento pela cidade, de interação com 

parques, áreas verdes, estão entre as maiores da história, entretanto, é nesse tempo atual 

que se tem os maiores índices de sedentarismo. Essa dualidade disjuntiva parece ser a 

marca dessa era que anuncia uma transição indicando novos paradigmas. 

 Os resultados dessa pesquisa vão ao encontro desse cenário brevemente narrado, 

na medida em que apresenta uma realidade com marcantes contradições, evidenciando 

um igual paradoxo. Esse, tem a ver com a “grandeza” de uma mega obra e da riqueza 

especulativa por ela gerada. Desse cenário derivam assimetrias, contradições, impondo 

novos arranjos às pessoas e a seus territórios. Obras como a UHBM expõem dilemas 
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historicamente presentes no território Amazônico, em que essas obras são implementadas 

a partir da concepção de que a Amazônia é fantástica, selvagem apresentando-se como 

fronteira a ser expandida pelos grandes projetos pensados pelos “de fora”. 

 Os efeitos trazidos pela inserção da UHBM em Altamira e sua interferência no 

lazer dos moradores Altamira, constitui-se numa dos principais balizadores dessa 

pesquisa. A inserção da obra impôs reordenamentos tanto na área urbana quanto na rural 

de Altamira. No caso da ADA Urbana, o capítulo I indica que o território afetado 

ultrapassa quinhentas hectares, espalhadas por mais de doze dos dezenove bairros da 

cidade. Desse cenário, evidenciaram-se novas formas de interação das pessoas com a 

cidade indicando a intrínseca relação entre o lazer, o território e a territorialidade.  

 O RUC Laranjeiras, um dos seis reassentamentos coletivos, constitui-se num lócus 

específico de análise, tendo iniciado o remanejamento das famílias a partir de 2015. 

Atualmente o RUC abriga mais de 2 mil pessoas vindas de diversas áreas da ADA 

Urbana. No capítulo III estão presentes aspectos que vão desde a concepção do projeto 

de remoção, passando pelas contradições e tensões durante o processo de remanejamento, 

até o momento atual em que o espaço não contém de maneira satisfatória espaços e 

equipamentos de lazer formais. 

Destaca-se que, apesar de um direito social ser relativizado, as pessoas criam e 

recriam estratégias de superação desse cenário por suas interrelações e conexões em rede. 

Um dos mais relevantes avanços dessa pesquisa foi o diagnóstico insuficiente das opções 

de lazer existentes no RUC Laranjeiras desde a concepção do projeto, mas também a 

forma com que as pessoas desse espaço criam estratégias ante a realidade para se 

apropriando deles, constituírem suas atividades cotidianas do lazer. A circularidade pela 

franja rural e urbana da cidade, o acesso às chácaras e balneários com destaque a Estrada 

da Serrinha, a Estrada da Princesa do Xingu e o Ramal dos Cocos, evidenciou o que se 

denominou de novos territórios do lazer em Altamira. Igualmente relevante foram as 

apropriações dos espaços pelos sujeitos, para usar um conceito de Lefebvre (2001), 

quando a rua, os quintais, o afluente do rio Xingu ganha centralidade no cotidiano das 

pessoas. Esse cenário encontra respaldo no que Magnani (2002) e Leite (2002) 

denominaram de contrausos, debatidos no capítulo II da pesquisa. 

  Tem destaque a centralidade que o Rio Xingu desempenhou e desempenha na 

vida dos moradores de Altamira, mas como mencionado a inserção da obra interferiu na 

forma com que as pessoas passaram a se relacionar com o mesmo. As praias submersas 
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às proximidades do núcleo urbano contribuíram para a emergência do Catamarã, 

inaugurando uma nova forma de interação com o rio, expondo novos usos. As mudanças 

recentes porque passou a cidade contribuíram para a emergência do fenômeno 

denominado de “Altamira Velha e Altamira Nova”, referências a novos 

roteiros/territórios/territorialidades do lazer. 

De maneira geral, o estudo de Miranda Neto (2016) apresenta os nexos 

reestruturantes em Altamira a partir da UHBM, destacando o reordenamento 

socioespacial presente no tecido urbano da cidade, elevando as características da cidade 

a uma condição mais difusa, fragmentada e com histórica tendência a reordenamentos 

estruturais e demográficos, efeitos da inserção de grandes projetos.  

Ao considerar a inserção de políticas públicas de lazer em Altamira, de certo 

modo, nota-se um cenário alinhado ao nacional, em que as macro políticas são pouco 

evidentes, sendo suas inserções exceções. O caminho teórico e metodológico adotado na 

pesquisa aproximou-se mais da observação e da descrição de atividades informais, do que 

de uma análise dos conteúdos das políticas públicas de lazer no Brasil, demonstrando 

manifestações de lazer não formais com destaque para a relação entre o lazer, o território 

e a territorialidade.  

Os dados sistematizados realçam o cenário de assimetria presente entre o lazer do 

centro e aquele da periferia. O que essa pesquisa avançou foi, a partir dessa realidade, 

evidenciar práticas presentes no cotiando das pessoas tanto do centro quanto daquelas da 

periferia, no caso dos moradores do RUC Laranjeiras. Magnani (2012) em seu trabalho  

“da periferia ao centro” fornece elementos teóricos indicando que não se pode analisar 

um espaço urbano de maneira fragmentada, pois a urbe tem suas características que a 

torna dinâmica e interconectada pelas manchas, pelos trajetos, pelos circuitos. 

O processo de desterritorialização a que foram submetidas mais de 25% das 

pessoas residentes no núcleo urbano de Altamira é destaque nas seções do capítulo II. Tal 

remoção gerou mudanças na relação que as pessoas tinham com o trabalho, com a 

vizinhança, com os parentes, com a sociabilidade, com o território, e com um dos 

principais expoentes do lazer para a população da cidade que é o rio Xingu. Toda essa 

configuração impôs a essas pessoas a necessidade de estabelecerem novas estratégias, 

que a fizeram. 

Noutro polo dessa realidade observaram-se movimentos que ocorreram a partir do 

Estado ou da gestora do empreendimento, com destaque para a não inserção do 
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componente lazer como uma condicionante exclusiva da obra. De outro modo, ocorreram 

previsões acessórias desta dimensão a partir do EIA (2009), muito mais numa perspectiva 

requalificadora dos espaços do que considerando as aspirações dos sujeitos locais. 

Quando se fala em ações acessórias e requalificadoras tem-se por base também o PBA 

(2011) e os relatórios oficiais do empreendedor os quais indicam ações pontuais muito a 

partir da “melhoria” das áreas próximas aos afluentes dos Igarapés Altamira, Ambé, 

Panelas e da Orla.  

No caso do Igarapé Altamira, o cenário que antes dava lugar às edificações 

consideradas como aglomerados subnormais, cedeu espaço aos “parques e áreas verdes”, 

intervenções feitas pela concessionária, a partir de uma visão exógena restringindo o 

acesso das pessoas a essas localidades. Além do mais, percebe-se a coexistência 

concorrente de uma articulação entre agentes e entes do Estado visando tornar essas áreas 

ocupadas anteriormente, em espaços limpos e embelezados. Faulhaber e Azevedo (2015) 

ao estudarem os megaeventos esportivos no rio (copa do mundo e olimpíadas) destacam 

que setores do Estado e iniciativa privada articularam-se para, requalificando áreas tidas 

como inabitáveis, auferirem vantagem ulterior a partir da especulação imobiliária pelo 

uso do solo. Desse modo, o horizonte que se anuncia na emergência da UHBM a partir 

da mencionada intervenção requalificadora indica para um cenário similar aquele 

destacado na cidade do Rio de Janeiro. 

Em Altamira, pós construção da UHBM, a disposição socioespacial dispersa e 

fragmentada, constituiu-se em barreiras às pessoas residentes em espaços afastados, como 

é o caso do RUC. De outro modo, as estratégias criadas pelas pessoas para superar tal 

realidade mostraram-se bastantes exitosas, evidenciando a emergência de novos roteiros. 

Essas estratégias contrapõem-se a uma escalada da oferta de lazer privado no momento 

posterior a implementação da obra, alicerçadas em plataformas que se sustentam por uma 

auto-organização, estratégias não hegemônicas criadas e mantidas pelas pessoas no 

cotidiano da cidade.  

Tendo por base os resultados dessa pesquisa e retomando Miranda Neto (2016), 

ao se considerar os “nexos” porque passou a cidade de Altamira, notou-se a emergência 

do fenômeno aqui denominado de “Nova Altamira e Velha Altamira”, realidade que 

indica uma nova configuração do lazer público e privado na cidade. Em relação ao núcleo 

urbano de Altamira, destaca-se a tendência ao desaparecimento dos campos de várzea, 

muito por ocasião da forte especulação imobiliária, e consequente surgimento das arenas 
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de futebol, espaços que destacam a ascensão dos espaços de lazer privado na cidade, 

constituindo-se em circuitos. 

Os resultados desta pesquisa não têm a pretensão de apresentar um diagnóstico 

acabado da realidade de Altamira e do RUC Laranjeiras, do mesmo modo as 

problematizações realizadas ao longo dessa pesquisa visaram apresentar um panorama 

capaz de subsidiar reflexões futuras sobre lazer em reassentamentos tendo como elemento 

indutor grandes projetos. Os dados sistematizados pela observação e inserção no 

cotidiano da cidade permitiram apontar alguns caminhos entendidos como pertinentes. 

Um desses aspectos tem a ver com a forma com que os espaços e equipamentos são 

pensados na cidade. Aqui, considera-se como equivocadas experiências como as das 

praças públicas que atualmente encontram-se todas gradeadas e monitoradas 24 h por dia, 

institucionalizando barreiras materiais e simbólicas para o uso do espaço. Entende-se que 

estes espaços quando do seu planejamento deveriam considerar sugestões das pessoas da 

comunidade que futuramente farão uso do mesmo. Compreensão similar serve para 

aquelas intervenções feitas pela NESA nos limites das afluentes do Rio Xingu, onde 

atualmente localizam-se os parques e áreas verdes, espaços que pouco têm de aspirações 

e ideais das pessoas que historicamente residiram naqueles locais e daquelas que podem 

vir a se apropriar do espaço. 

Considerando as atividades esportivas como espécie do lazer em Altamira notou-

se um cenário que caminha na contramão do ideal. Para citar um exemplo, a SEMEL foi 

extinta pelo atual executivo municipal subordinando-se desde então à SEMIS, a partir da 

coordenadoria de esporte. Em geral, não há um planejamento estratégico por parte do 

entre municipal que potencialize ações na área esportiva, como por exemplo a inserção 

de um calendário esportivo anual com ampla participação da comunidade. Quando 

ocorrem são ações pontuais e com estratégias de mobilizações bastante fragilizadas. Com 

estratégia viabilizadora, entende-se que o apoio e fomento por parte da PMA às 

associações constitui-se num importante instrumento de governança local.  

A realidade observada e descrita sugere a superação desse quadro pela 

profissionalização do quadro de servidores, qualificando suas práticas a partir de uma 

política que permita mais proximidade entre outras instâncias do Estado. Em Altamira, 

atividades como canoagem, caiaquismo, natação, trilhas ecológicas na Ilha do Arapujá, 

além de outras atividades permitidas pelas fluvialidades do Xingu podem compor o “dia 

do lazer”, que teria na PMA a principal incentivadora. 
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Os casos mencionados ancoram-se na defesa de que as aspirações dos sujeitos 

pertencentes ao território sejam consideradas, em que suas práticas podem constituir-se 

em referências ao poder público para a inserções de ações permanentes. Essa 

configuração vislumbrada deve ser amparada por estratégias horizontais de gestão e 

avaliação, onde a participação popular tenha um papel de destaque indicando caminhos a 

se percorrer no campo do lazer. 

Os resultados sistematizados evidenciam problemas, materiais e simbólicos, 

trazidos por uma mega obra como a UHBM. No aspecto material tem-se os dilemas 

advindos do processo remoção compulsória da população residente às imediações do Rio 

Xingu; na dimensão simbólica pode-se notar uma ruptura na relação de pertencimento 

com o território, cenário extensivo às relações de convivialidade, de vizinhança 

historicamente mantidas pelas pessoas. Durante o processo de remoção ficou evidente 

atitudes proforme por parte da NESA em que suas decisões baseavam-se em 

metodologias verticalizadas onde o roteiro, o caderno de preços, impunha a população 

uma espécie de coação administrativa. 

Em que pese o componente lazer, afirma-se que sua previsão no EIA (2009) 

especificamente no volume 33, constitui-se num aspecto negligenciado e acessório, onde 

dimensões consideradas mais “necessárias”, a exemplo do saneamento básico, a 

segurança e a saúde, tinham prioridade na pauta das condicionantes e reivindicações 

sociais. Notou-se que na visão da gestora a implementação do lazer como condição ao 

empreendimento seria reflexo do turismo e do esporte. 

É preciso reafirmar a relevância que tem o lazer num ambiente social, não apenas 

como uma antítese do trabalho, mas como um componente inerente às práticas cotidianas, 

estando presentes em vários aspectos e contextos. Quando inevitáveis, obras como a 

UHBM, devem contemplar de maneira efetiva a instrumentalização das práticas de lazer 

e não inseri-las como uma dimensão acessória ou efeito de uma intervenção 

requalificadora como demonstrou-se no PBA, EIA e nos relatórios parciais da 

empreendedora. 

Por fim, os exemplos teóricos e as experiências trazidas ao longo dessa pesquisa 

não têm a pretensão de encerrar as práticas de lazer existentes em Altamira e no RUC 

Laranjeiras. Esta análise destacou a forma com que o empreendimento hidrelétrico 

reordenou a maneira que as pessoas passaram a ser relacionar com espaços e 

equipamentos de lazer disponíveis na cidade. Do mesmo modo, os resultados ratificaram 
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hipóteses iniciais, a de que pessoas constantemente recriam possibilidades de lazer quer 

seja nos seus quintais, quer nas ruas do seu bairro ou pelas malhas tanto do núcleo urbano 

como no periurbano. É derivativo dessa configuração, a relação entre o lazer, o território 

e a territorialidade, em que a apropriação dos espaços e o sentido a eles atribuídos (re) 

significam práticas dos sujeitos. 

Assim, afirmar que inserções de políticas formais de lazer inexistem ou existem 

de maneira insuficiente, por si, não é capaz de explicar a realidade. É preciso observação 

daquela para atestar os usos e contrausos atribuídos pelas pessoas aos espaços e 

equipamentos de lazer. Do mesmo modo, permanentemente existem estratégias 

desenvolvidas pelas pessoas para, apropriando-se dos espaços, vivenciarem o lazer. Em 

Altamira notaram-se organizações que derivam da inciativa dos próprios moradores como 

a ANA e ACA. Além disso, pela observação do cotidiano das pessoas, notou-se um 

mosaico de atividades representativas criadas e mantidas na informalidade. 

Esse trabalho cumpre seu papel na medida em apresenta as mudanças causadas 

por uma obra como a UHBM, seus reflexos no campo do lazer evidenciando as estratégias 

estabelecidas pelos sujeitos ante a nova realidade socioespacial de Altamira. Além disso, 

reafirma a relação presente entre o lazer, o território e a territorialidade, dimensões com 

características próprias, mas com interseções ressaltadas ao longo da pesquisa. As 

referências teóricas sobre esse objeto especifico de análise ainda são escassas no território 

Amazônico, por essa razão espera-se que os resultados dessa pesquisa contribuam na 

ampliação e amadurecimento do debate nesse campo específico. 
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