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RESUMO 
 
 
 A reestruturação urbana atual é caracterizada pela descontinuidade no padrão de 
urbanização. Dentre os principais fatores que contribuem para a reestruturação destaca-se a 
urbanização turística. Para atender a atividade turística, o poder público seleciona áreas da 
cidade, realiza mudanças no uso do solo, funcionaliza objetos urbanos e contribui para a 
especialização de espaços. A competitividade interurbana exigiu a necessidade de 
readequação da materialidade e da imagem urbana. Por isso, o marketing turístico tornou-
se um dos instrumentos do poder público para renovar a imagem da cidade. Em João 
Pessoa, a atividade turística apresenta um considerável crescimento a partir da década de 
1980 e o poder público é o principal agente impulsionador. Duas áreas da cidade se 
destacam em termos de investimentos turísticos: o Centro Histórico e a Orla Marítima. A 
análise da imagem turística de João Pessoa levou em consideração dois aspectos: as 
intervenções urbanas que atendem a produção turística local e a influência da mídia 
impressa como revistas, folhetos, materiais institucionais e jornais de circulação local e 
nacional. A pesquisa demonstrou que o poder público utiliza a imagem turística para 
institucionalizar a imagem da cidade. Nesse sentido, o poder público emprega discursos 
que transformam parcelas privilegiadas do espaço urbano em áreas representativas da 
totalidade urbana. Esse procedimento concorre para o processo de construção da imagem 
de síntese de João Pessoa. 
 
Palavras-chave: Reestruturação urbana, turismo, imagem da cidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT  

 
 
The present urban restructuring is characterized by the discontinuity of the urbanization 
pattern. Among the main factors which contribute for the restructuring, there is the tourism 
urbanization. In order to accomplish the tourist activities, the public power selects areas, 
makes changes in the land use, activates urban objects and contributes for the space 
specializations. The interurban competitiveness required the material readjustment as well 
as the urban image. For this reason, the tourism marketing became one of the public power 
instruments aiming to renew the city image. In João Pessoa, the tourist activity has 
presented an outstanding growth since the 1980s and the public power is the main boosting 
agent. Two city areas are relevant as concern the tourism investments: the Historical 
Center and the sea coast. The analysis of the tourism image of João Pessoa took two 
aspects into consideration: the urban interventions which care for the local tourism 
production and the influence of the printed media, such as magazines, folders, institutional 
materials, local and national newspapers. The research demonstrated that the public power 
uses the tourism image in order to institutionalize the city image. In this sense, the public 
power makes use of discourses which transform privileged areas of the urban space into 
representative areas of the urban totality. This procedure promotes the construction process 
of the synthesis image of João Pessoa. 

 
 
Key word: Urban restructuring, tourism, city image. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

 A atividade turística apresenta um crescente impacto territorial. Os grandes projetos 

e os intensos fluxos turísticos atingem as comunidades receptoras, impondo novos 

conteúdos aos lugares. No Brasil, as políticas de turismo eram relegadas a um papel 

secundário. Porém, assumiram uma posição de destaque dentre as políticas setoriais a 

partir da última década. Nas cidades, as paisagens urbanas tem sido modificadas para 

atender a produção turística. Por isso, o poder público elabora discursos com o objetivo de 

justificar a importância do turismo para o desenvolvimento local e, dessa forma, procura 

obter a adesão do conjunto da sociedade aos projetos em pauta. 

 A descontinuidade da urbanização é uma das características do atual período, 

permitindo novas leituras do território turístico. É o que tem sido feito por Patrick Mullins 

ao abordar a especificidade da urbanização turística no contexto da urbanização em geral. 

A urbanização turística é considerada por Luchiari (1999), Lopes Júnior (1997) e Núria 

Benach (1999; 2000) como um dos exemplos da reestruturação urbana. No entanto, surgem 

diferentes concepções sobre a natureza e o alcance desse processo. 

 A recente literatura brasileira discute o impacto do turismo em áreas urbanas 

consolidadas e em espaços não urbanizados, conquistados pela produção turística. Segundo 

Cruz (2000), os núcleos urbanos consolidados, a exemplo das capitais dos estados 

nordestinos, não apresentam formas de urbanização turística, mas uma urbanização voltada 

para o turismo. As cidades apenas fornecem a infra-estrutura suporte para a atividade 

turística atual ou futura. Cruz estabelece essa distinção por considerar que urbanização 

turística só ocorre em trechos do litoral nordestino não urbanizados e distantes das sedes 

municipais. Nesse caso, a urbanização do lugar é, simultaneamente, uma urbanização 

turística. A infra-estrutura, ao ser implantada, já nasce diretamente vinculada às atividades 

turísticas. Segundo Cruz, os megaprojetos turísticos Costa Dourada e Linha Verde são os 

únicos exemplos de urbanização turística planejada, centrada na infra-estrutura hoteleira. 

Os demais megaprojetos constituem exemplos de urbanização para o turismo como o 

Projeto Cabo Branco, em João Pessoa e Via Costeira, em Natal, muito próximos da área 

urbana. 

 Lopes Júnior (1997), Luchiari (1998) e Mascarenhas (2004) reconhecem a 

existência da urbanização turística em espaços urbanos já consolidados. No Brasil, a 

urbanização turística apresenta diferenças em relação ao clássico exemplo de Mullins, por 
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se tratar de um país de economia dependente da ação do Estado. Para Lopes Junior, a 

urbanização turística em Natal não moldou toda a cidade. Luchiari analisa a urbanização 

turística em Ubatuba, município do litoral paulista, a partir da influência da atividade de 

veraneio e considera esse processo como um hibridismo. Mascarenhas (2004) analisa a 

influência da urbanização turística nos municípios do interior fluminense, notadamente do 

turismo e veraneio, estabelecendo distinções entre a urbanização no Brasil e o clássico 

exemplo de Mullins. No caso brasileiro, a ação estatal tem um peso maior na 

transformação das paisagens. No caso australiano é a iniciativa privada o principal agente. 

 A urbanização turística em João Pessoa ainda é incipiente, se comparada a caso de 

Natal. Apesar do atraso na consolidação do Projeto Turístico Cabo Branco, há visíveis 

impactos na reestruturação urbana da cidade. Verifica-se uma funcionalização de acessos 

para atender às necessidades de um pólo turístico em formação. No final da década de 

1980, as primeiras avenidas da orla foram articuladas ao Pólo Turístico Cabo Branco, 

notadamente a partir da implantação da Avenida Litorânea, que começa no vizinho 

município de Cabedelo. O Hotel Tambaú representou um marco na valorização turística da 

orla nos anos 1970/80. A construção da Avenida Litorânea, por sua vez, acentuou a 

tendência de concentração de equipamentos e serviços turísticos nas primeiras avenidas da 

praia. 

 Em João Pessoa, a urbanização turística consiste não somente na funcionalização de 

acessos ou valorização turística de áreas da cidade. O espaço urbano começa a ser 

adaptado a um processo descontínuo de urbanização que se impõe por intermédio de um 

modelo de desenvolvimento turístico que emerge. Esse modelo exige a concentração 

espacial de equipamentos e serviços turísticos em grandes estruturas e a perspectiva de 

segregação do turista em relação à população residente. Segundo Mascarenhas (2004, p.7), 

a segregação espacial de determinados usos do solo urbano é típica da urbanização 

turística. 

A produção de imagens urbanas é um dos aspectos da reestruturação atual 

(BENACH, 2000). A imagem turística possui um destacado papel na reestruturação das 

cidades, adequando a dimensão simbólica às transformações territoriais estabelecidas pela 

produção turística. Os discursos do poder público proclamam a importância do turismo 

para o desenvolvimento da cidade, considerando determinadas paisagens urbanas como 

significativas para a atividade. Nesse sentido, a produção turística estimula processos de 

seletividade, funcionalização, especialização e mudanças no uso do solo em áreas 

específicas do espaço local. Analisar o processo de formação dos principais atrativos e 
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equipamentos turísticos é fundamental para compreender a produção de uma imagem 

renovada da cidade. Em João Pessoa, duas áreas tem sido destacadas pela promoção 

turística: o Centro Histórico e a Orla Marítima. 

 A propaganda turística implementada pelos órgãos oficiais de turismo (SETUR e 

PBTUR) corrobora para a construção de uma nova imagem da cidade. A imagem turística, 

considerada como imagem de síntese, articula discursos e promove ações que valorizam 

parcelas específicas do espaço local em detrimento do conjunto da cidade. Para a análise 

da imagem turística, foram consultadas revistas especialmente direcionadas para o turista e 

disponíveis em banca de jornal, abrangendo as décadas de 1980 e 1990. Nove revistas 

foram selecionadas. Dentre elas, apenas a revista “Turismo Brasil Service” não é mais 

editada. Verificou-se um reduzido número de revistas que abordam João Pessoa e uma 

descontinuidade nas publicações. Para complementar a pesquisa, foram consultados 

folders, guias, reportagens de jornal e materiais institucionais. Alguns técnicos da área de 

marketing da PBTUR, SETUR e das agências de propaganda foram entrevistados. 

 Optou-se pela mídia impressa por se tratar de um veículo de fácil consulta, 

durabilidade e importância no mercado promocional brasileiro. A análise das revistas 

seguiu alguns procedimentos metodológicos. Em primeiro lugar, foram examinadas as 

reportagens de capa para saber se João Pessoa é projetada como principal destinação ou é 

considerada parte de um roteiro turístico. Essa distinção é fundamental para investigar a 

visibilidade de João Pessoa como destinação turística nos veículos de comunicação. 

 Para decompor a imagem turística, procedeu-se a análise de texto e fotos. Assim, 

foram identificados alguns elementos como slogans, frases e posicionamentos que 

embasam os discursos turísticos do poder público. Esses discursos se referem a áreas 

específicas bem como ao conjunto da cidade. Quatro exemplos foram destacados: “João 

Pessoa, Cidade Verde”; “João Pessoa, Cidade Tranqüila”, “João Pessoa, onde o sol nasce 

primeiro”; “João Pessoa, cidade de quatro séculos”. A análise de texto indicou que esses 

discursos também se combinam, formando novas frases e posicionamentos. 

 A propaganda tipifica áreas valorizadas pela produção turística, utilizando-se de 

uma leitura rápida e sintética da paisagem local, enumerando características consideradas 

intrínsecas à realidade desses lugares. Por outro lado, a propaganda busca posicionar João 

Pessoa como pólo turístico estadual e roteiro regional estrategicamente localizado entre 

Recife e Natal. Os discursos turísticos apresentam João Pessoa como o pólo turístico 

estadual por articular os roteiros turísticos, notadamente dos litorais norte e sul da Paraíba, 

e por ser o centro de comercialização do artesanato produzido no Estado. 
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 Os discursos turísticos tratam a população residente de maneira estereotipada. Os 

pobres ou trabalhadores são considerados elementos de culturas exóticas, força de trabalho 

necessária à atividade turística (trabalhador/ambulante) ou “um povo alegre, simpático e 

acolhedor”. As camadas de maior poder aquisitivo são descritas como consumidores de 

espaços e de serviços turísticos diferenciados ou representantes de famílias tradicionais, 

vinculadas à história da cidade. 

 Ao conceber o processo de promoção turística como um dos elementos do 

Citymarketing, a pesquisa procurou identificar a ação do poder público no reordenamento 

da paisagem urbana em benefício do turismo. É o caso do Projeto de Revitalização do 

Centro Histórico e das intervenções na orla marítima da cidade. Em relação à orla 

marítima, a propaganda busca valorizar turisticamente a paisagem local, reproduzindo 

discursos que enfatizam o papel da legislação que restringe a verticalização nas primeiras 

avenidas da praia. 

 A análise desses materiais forneceu elementos para descrever o processo de 

institucionalização da imagem turística de João Pessoa, fato considerado fundamental para 

a legitimação de práticas que privilegiam espaços e direcionam investimentos na cidade. A 

institucionalização da imagem ocorre quando o poder público adota procedimentos de 

planejamento e gestão da imagem. Desse modo, solicita os serviços de agências de 

propaganda e marketing na elaboração de campanhas promocionais e desenvolvimento 

novos produtos. As agências Mix, Antares, Real e Oficina atuaram na divulgação de 

imagens da cidade, organizando slogans, frases e posicionamentos, promovendo áreas 

específicas do espaço urbano que passam a ser consideradas turísticas. Além disso, o poder 

público realiza intervenções diretas na paisagem local. O Plano Amanhecer indicou uma 

nova perspectiva para a propaganda turística paraibana: a adoção de concepções do 

planejamento estratégico. Porém, a presente pesquisa não tratou da eficiência ou 

aplicabilidade e sim dos discursos reproduzidos por esse novo plano. 
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I – REESTRUTURAÇÃO URBANA, TURISMO E IMAGEM DA 
CIDADE 

 

 
1      Urbanização Turística e Redefinição das Cidades no Contexto Mundial 
 

 Desde o século XIX, a cidade vem perdendo o caráter de produto cultural, 

convertendo-se em produto técnico, conforme atesta Milton Santos (1996a, p.51), 

resgatando considerações de Pierre George. A partir do Estado monopolista, as cidades 

tornam-se não somente locus de produção, mas principalmente locus de reprodução das 

relações sociais de produção, reproduzindo o espaço (LEFÉBVRE, 2000). 

 O espaço assume uma importância estratégica fundamental para a sobrevivência do 

capitalismo (LEFÉBVRE, 1973). O espaço geográfico é transformado por um sistema de 

objetos e de ações cada vez mais artificiais e estranhos ao lugar e a seus habitantes. 

Baseando-se em reflexões de Lefébvre, Carlos (2001, p.64) argumenta que novas 

contradições são geradas pela reprodução do espaço que se realiza mediante o processo de 

produção da sociedade. A relação entre produção social e apropriação privada do espaço 

pode ser compreendida de forma mais ampla pela análise da reprodução social. As 

transformações espaciais tornaram-se céleres e adquiriram um alcance nunca visto. Esses 

processos trazem novos desafios para os estudiosos do espaço urbano. 

 O modelo de desenvolvimento capitalista entrou em crise a partir das décadas de 

1960 e 1970, após um período de expansão no pós-guerra, precipitando a reestruturação 

econômica e o ajuste social e político (LIPIETZ, 1991, HARVEY, 1994). A reestruturação 

contemporânea foi deflagrada por uma série de crises inter-relacionadas1 que influenciaram 

a morfologia espacial, industrialização e funcionamento financeiro das cidades. A crise do 

regime de acumulação capitalista repercutiu no papel e função das cidades e regiões no 

contexto mundial (HARVEY, 1994; SASSEN, 1993; BENKO, 1999; SOJA, 1993). Os 

grupos sociais desfavorecidos pelo crescimento no pós-guerra organizaram tumultos e 

agitações, trazendo à tona a chamada “crise urbana”. Essa crise revela a crise do próprio 

Estado e de sua legitimação. 

                                                 
1 Segundo Soja (1993, p.194), as insurreições urbanas dos anos 1960 e a recessão mundial de 1973 a 1975 são 
apontadas como marcos indicativos do fim de um prolongado período de crescimento do capitalismo no pós-
guerra. A recessão é o resultado de uma complexa cadeia de crises oriundas do desgaste de estruturas institucionais 
que sustentaram a acumulação capitalista como a divisão internacional do trabalho, o Estado nacional e suas 
funções, os sistemas previdenciários keynesianos, etc. 
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 Para Soja (1993, p 221), a reestruturação urbana é verificada pela emergência de 

um tecido urbano esticado e entrecortado por sistemas urbanos espacialmente planejados e 

administrados pelo Estado. Segundo Gottdiener (1993, p. 19), a reestruturação urbana é 

caracterizada por um processo de desconcentração2. Esse processo é explicado pela 

articulação entre Estado e setor imobiliário, principais agentes dessas transformações. 

 Os processos de descentralização e recentralização originaram múltiplas e 

diferentes centralidades ou poli (multi) centralidades, segundo Lefébvre (1999, p. 46). O 

tecido urbano tornou-se descontínuo e fragmentado. 

 Desde o século XIX, a relação centro-periferia foi redefinida, notadamente a partir 

da Segunda Guerra Mundial. Nos estágios iniciais do crescimento urbano, as áreas centrais 

concentravam investimentos e funções de coordenação. Porém, sofreram processos de 

disfuncionalização e as periferias passaram a aglutinar investimentos, a exemplo das redes, 

originando novas centralidades (DEMATTEIS, 1998). 

 Por outro lado, as áreas centrais também são alvo de processos de recentralização. 

A valorização das áreas deterioradas é uma estratégia do poder público para atrair 

investimentos para a cidade. As políticas de “requalificação urbana”, notadamente das 

áreas centrais, indicam uma relação mais estreita entre Estado e espaço. Tais políticas 

reorientam os investimentos para setores específicos e áreas selecionadas. Essas 

requalificações são realizadas por intermédio de parcerias entre o poder público e a 

iniciativa privada (BENACH, 2000; CARLOS, 2005). 

 A reestruturação também é uma combinação de continuidade e mudança, de 

desconstrução e tentativa de reconstituição. O pré-existente condiciona o surgimento do 

novo, rompendo tendências seculares, em direção a uma nova ordem social, econômica e 

política. Por isso, Soja (1993, p.220) criticou a teoria urbana convencional e a economia 

política urbana marxista, visto que apresentam análises limitadas e subestimam a 

reestruturação urbana. A teoria urbana afirmou o urbanismo sobre a explicação e a 

economia política não considerou o poder de influência do urbano na geografia histórica 

do capitalismo. 

                                                 
2 Segundo Gottdiener (1993, p. 19 e p.229-230), dois processos atuam em conjunto na desconcentração urbana. O 
primeiro é a descentralização, ou seja, um movimento sócio-econômico originário das cidades centrais mais 
antigas para áreas afastadas. O segundo processo é a concentração ou surgimento de aglomerações tipo cidade e 
formação de densidade social em áreas afastadas. A desconcentração representa o atual padrão de crescimento 
polinucleado. Ocorre a dispersão regional maciça de pessoas, atividades comerciais, industriais, estatais, etc. 
oriundas do centro histórico da cidade. Ao mesmo tempo, forças atuantes concentram certas funções em locais 
particulares. É o caso da administração financeira e do turismo em distritos comerciais das cidades. 
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 Para explicar o processo de freada-e-mudança, Soja (1993, p.193) adotou o termo 

reestruturação, de Giddens. Diante das diversas abordagens da relação crise–

reestruturação, Soja (1993, p.192-195) aposta no nexo entre reestruturação e espacialização 

para compreender o atual momento. No sentido geral, o termo espacialização aborda a 

crescente reafirmação do espaço no discurso ontológico, epistemológico e teórico, bem 

como uma compreensão prática do mundo material. Em termos específicos, a 

espacialização capitalista é um “arranjo” espaço-temporal voltado para o desenvolvimento 

e sobrevivência do capitalismo como modo de produção, economia política e cultura 

material da modernidade. 

 A geografia histórica do capitalismo e a evolução da forma urbana sofreram 

transformações decorrentes de modernizações. Segundo Soja (1993, p.221), a 

reestruturação urbana atual é conseqüência de uma quarta modernização na geografia 

histórica do capitalismo3. No entanto, deve-se frisar que a reestruturação urbana não 

ocorreu de forma semelhante e no mesmo intervalo de tempo nas diversas regiões do 

mundo. Segundo Gottdiener (1993), o processo de desconcentração norte-americana não 

foi verificado em outros países, nem mesmo na Europa Ocidental. 

 No Brasil e também na América Latina, as mudanças no processo de produção e 

apropriação do espaço urbano tornaram-se mais evidentes nas últimas décadas do século 

XX. Essas alterações decorrem de mudanças na urbanização. A tradicional relação 

centro/periferia foi reconfigurada. As cidades grandes e médias mantiveram um processo 

de expansão urbana. Porém, o crescimento de algumas metrópoles arrefeceu. A dicotomia 

metropolização/desmetropolização também foi questionada.  

 Para Milton Santos (1996b), a metropolização é reforçada e, ao mesmo tempo, 

percebe-se uma espécie de desmetropolização. Esses fenômenos aparentemente 

contraditórios complementam-se. Os espaços metropolitanos tornam-se mais seletivos, 

atraindo novas atividades e população qualificada. A introdução de novos objetos urbanos 

valorizou áreas, deslocou atividades e ocupações menos lucrativas para espaços mais 

                                                 
3 A primeira modernização capitalista ocorreu na cidade mercantil, no início do século XIX. A atividade industrial 
era incipiente, o comércio voltado para o exterior e o foco na cidade portuária. A segunda modernização aconteceu 
em fins do século XIX, na cidade industrial da livre-concorrência, pautada na aglomeração industrial e ordenação 
sócio-espacial (zoneamento). A terceira modernização eclodiu na cidade do monopólio empresarial, no início do 
século XX. Os efeitos da segunda modernização foram ampliados, verificando-se a separação entre funções de 
produção e administração. A expansão ultrapassou a área administrativa da cidade. A indústria abandona o centro 
em direção ao subúrbio e cidades próximas. Os bairros residenciais de maior renda, tradicionalmente localizados 
no centro, passam a ocupar áreas da periferia. Os antigos núcleos urbanos apresentam uma ampla terciarização em 
virtude da concentração de instituições financeiras, repartições públicas, etc. O Estado interfere de forma direta na 
produção, utilizando-se de políticas keynesianas, acelerando a suburbanização, agravando a desvalorização do 
centro da cidade e sua deterioração (SOJA, 1993, p.210-221). 
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distantes e contribuiu para a expansão urbana. As metrópoles estendem suas periferias, 

incorporando novos municípios ao núcleo metropolitano (MOURA, 2003, p.8). 

 A Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP) foi criada em 20034, composta 

pelos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, Santa Rita, Conde, Lucena, Cruz do 

Espírito Santo, Mamanguape e Rio Tinto. O aglomerado atingiu uma população total de 

945.503 habitantes. João Pessoa possui 597.934 hab. (IBGE, 2000), que corresponde a 

63,24% do total de habitantes e 9,07% da área total do aglomerado (CONDIAM-PB, 

2004). 

 João Pessoa foi fundada em 1585, às margens do rio Sanhauá. O núcleo urbano 

original manteve-se afastado do oceano por motivos estratégicos de defesa e incentivo à 

cultura da cana de açúcar, em expansão no século XVI. Até o século XIX, a cidade 

permaneceu concentrada nos limites do atual Centro Histórico. 

 Nas primeiras décadas do século XX, importantes reformas urbanas contribuíram 

para mudanças em sua feição colonial. A partir da década de 1940, surgiram dois vetores 

de expansão: as avenidas Epitácio Pessoa e Cruz das Armas. Na década de 1950, a avenida 

Epitácio Pessoa foi pavimentada e as camadas de maior poder aquisitivo abandonaram 

paulatinamente as áreas centrais. Porém, a cidade acelerou sua marcha em direção à orla 

marítima a partir da década 1960 em virtude das políticas federais de habitação e 

integração nacional.  

 Os conjuntos habitacionais construídos pelo Sistema Financeiro da Habitação 

(SFH) incrementaram a expansão urbana em João Pessoa. No entorno da avenida Epitácio 

Pessoa formaram-se bairros de maior poder aquisitivo como Expedicionários, Bairro dos 

Estados e Tambauzinho. Essa avenida favoreceu a ocupação da faixa litorânea, 

notadamente da praia de Tambaú. Os conjuntos 13 de Maio, Boa Vista e Pedro Gondim 

contribuíram para o adensamento urbano no eixo da Avenida Epitácio Pessoa. Na década 

de 1970, o poder público estimulou a construção de unidades habitacionais isoladas entre o 

Centro e a praia de Tambaú, voltadas para estratos de maior poder aquisitivo. 

 O segundo vetor, a avenida Cruz das Armas, constitui um acesso para Recife e um 

corredor comercial e de serviços de apoio rodoviário, com alguns núcleos residenciais de 

menor renda. O bairro de Cruz das Armas formou-se no entorno dessa avenida. 

 Até o início da década de 1960, a cidade permaneceu concêntrica, apesar dos novos 

eixos de expansão. Por outro lado, as diferenças no uso do solo mostravam-se mais 

                                                 
4 A Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP) foi criada pela Lei Complementar nº 59/2003, publicada no 
Diário Oficial do Estado em 30 de dezembro de 2003. 
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visíveis, embora em menor grau que nos dias atuais. As camadas de maior poder aquisitivo 

optaram pelo eixo da Avenida Epitácio Pessoa. Já as populações de baixa renda se 

instalaram em trechos deteriorados do Centro ou adjacências, vales dos rios, margens da 

ferrovia e bairros periféricos como Mandacaru e Cruz das Armas (LAVIERI e LAVIERI, 

1999; MAIA, 2000).  

 Outras intervenções públicas influenciaram a expansão urbana. O Distrito industrial 

estimulou o crescimento urbano na porção sul do município. O anel viário, ligação entre o 

Porto de Cabedelo e a Br-101, facilitou o tráfego interestadual e o escoamento da 

produção. O campus universitário da UFPB, próximo ao anel viário, contribuiu para a 

expansão urbana a sudeste. O conjunto Castelo Branco expandiu a malha urbana para além 

dos limites do anel viário e do rio Jaguaribe.  

 O Projeto CURA5 reforçou o processo de ocupação dos bairros da orla como Cabo 

Branco, Tambaú e Manaíra. Assim, a atividade de veraneio foi decaindo. Na porção 

sudeste do município, a expansão urbana foi acelerada pelos conjuntos habitacionais 

Ernani Sátyro, José Américo, Ernesto Geisel e José Vieira Diniz. O rápido crescimento da 

cidade provocou a conurbação com os municípios de Bayeux e Santa Rita. Esses 

municípios passam a absorver populações pobres oriundas da Grande João Pessoa e de 

outros municípios (LAVIERI e LAVIERI, 1999, p.47). 

 No início da década de 1980, as contradições urbanas avançam em virtude da veloz 

expansão da cidade e da crise de legitimação do Estado. Durante o primeiro mandato do 

governador Tarcísio Burity (1979-1983), os conflitos urbanos explodem. Porém, Burity 

adotou uma postura inflexível, não atendendo as reivindicações populares. As favelas da 

Gauchinha, Beira Rio e Ernani Sátiro foram removidas, recorrendo-se a mandatos de 

reintegração de posse e ao aparato militar. Por outro lado, o governo estadual investiu em 

grandes equipamentos como os conjuntos habitacionais Mangabeira (I e II) e Valentina 

Figueiredo, concluídos no mandato do sucessor Wilson Braga (1983-1986). 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Em João Pessoa, o Projeto CURA (Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada) foi realizado entre 1977 e 
1982, após a adesão da PMJP. A orla marítima foi a área mais beneficiada pelos investimentos em infra-estrutura, 
estimulando a especulação imobiliária. O bairro de Tambaú recebeu o CURA-piloto. Os bairros de Cabo Branco e 
Manaíra também foram beneficiados, recebendo investimentos de pavimentação e saneamento básico. 
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MAPA 1. ACESSOS URBANOS DE JOÃO PESSOA (2005) 

 

 

 No final da década 1980, a relação centro-periferia foi redefinida, emergindo a 

reestruturação urbana de João Pessoa, notadamente pelo avanço de investimentos públicos 

e privados que reforçam a expressão de novas centralidades. 
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 Agrava-se a diferenciação do uso do solo. Por um lado, verifica-se a expansão de 

atividades comerciais, de lazer e serviços voltados para as camadas de maior poder 

aquisitivo. É o caso dos shoppings, centros comerciais, bancos, rede hoteleira e edifícios 

residenciais. Por outro, constata-se o empobrecimento urbano. Aumentam as ocupações de 

encostas, vales de rios e de municípios vizinhos por populações de baixa renda, vivendo 

em crescente processo de segregação.  

 Segundo Caldeira (2000, p.211), a segregação atual é uma característica importante 

das cidades. Padrões de diferenciação social e de separação são regras que organizam o 

espaço urbano. O principal instrumento do atual padrão de segregação espacial são os 

“enclaves fortificados”. Trata-se de espaços privatizados, fechados e monitorados para 

residência, consumo, lazer e trabalho. A violência urbana é uma das principais 

justificativas utilizadas pelos agentes imobiliários para explicar a existência desses 

espaços. A convivência entre diferentes grupos sociais é reduzida uma vez que, apesar da 

proximidade, acabam sendo separados por muros e tecnologias de segurança. 

 O Manaíra Shopping foi inaugurado em 1989, no bairro de Manaíra. Esse fato 

reforçou a centralidade da orla como área privilegiada. Para Corrêa (1999, p. 47), a 

globalização provocou mudanças nas atividades de atacado e varejo. As relações entre 

empresas industriais, setores de atacado moderno e varejistas tornaram-se mais diretas, 

incluindo os pequenos varejistas. A difusão de shoppings centers é um dos exemplos desse 

processo, mesmo em cidades médias. O crescimento do número de shoppings teve o poder 

de alterar comportamentos espaciais pré-existentes. 

 Segundo Pintaudi (1987, p.29), o Shopping-center é um empreendimento 

imobiliário e comercial que reúne lojas de vendas a varejo, de diferentes naturezas. São 

lojas de departamento, supermercados, ‘boutiques’ e serviços que comercializam diversas 

mercadorias. Os shoppings centers procuram áreas já urbanizadas, de elevado poder 

aquisitivo e que dispõem de terrenos para comportar tal equipamento. Outro espaço 

preferencial são as áreas próximas à cidade e também de rodovias que ligam a outros 

centros urbanos (PINTAUDI, 1987, p.32). 

 O Manaíra Shopping foi instalado em local que atende a todos esses requisitos. O 

bairro de Manaíra é um dos mais valorizados da orla, de elevado poder aquisitivo e 

próximo à Br-230, ligação com outros municípios da Paraíba e estados vizinhos. Além 

disso, dispõe de terrenos para expansão do empreendimento6. 

                                                 
6 Vale salientar que o estacionamento do Manaíra Shopping funciona em área imprópria para tal, o vale do rio 
Jaguaribe, sendo alvo de ações na justiça. 
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 Diante da crescente fragmentação da cidade, a acessibilidade passou a desempenhar 

um papel estratégico. Investir na melhoria dos acessos amplia as possibilidades de 

apropriação financeira das cidades. A Marginal Pinheiros, na metrópole paulistana, é um 

exemplo desse processo: 

 

... alguns dos fatores que levaram à promoção de grandes empreendimentos 
imobiliários do setor terciário na região da marginal do rio Pinheiros foram a 
grande quantidade de terrenos baratos e vagos ali existentes até recentemente, 
sua acessibilidade em função da importância da avenida marginal e de outras do 
sistema estrutural da cidade e a proximidade a bairros residenciais de alta renda 
(NOBRE, 2000, p.153). 

 

 A partir da década de 1990, a Br-230 recebeu importantes melhorias como a 

duplicação do trecho Cabedelo/João Pessoa e, em seguida, a iluminação pública mediante 

convênio DER/DNIT em 2002. Esses investimentos despertaram o interesse de 

empreendimentos privados, voltados para camadas de maior poder aquisitivo. Destacam-se 

os hipermercados Hiperbompreço e Carrefour, concessionárias de veículos importados, 

faculdades e centros comerciais7. Essa área tem sofrido um boom imobiliário desde os anos 

1980, atraindo populações de maior poder aquisitivo (LAVIERI e LAVIERI, 1999; 

VASCONCELOS FILHO, 2003). 

 A formação de novas centralidades é conseqüência, também, do desdobramento das 

atividades comerciais e serviços Segundo Carlos (2004, p.11), o deslocamento da 

centralidade ou centralidades móveis, expressa novas formas de uso/consumo do espaço 

em virtude do deslocamento do comércio, serviços e lazer para outras áreas da cidade. É o 

caso da avenida Epitácio Pessoa. Porém, segundo Glória da Anunciação Alves, não existe 

um deslocamento, mas um desdobramento da centralidade: 

 
Prefiro não utilizar o termo deslocamento da centralidade e sim desdobramento, 
pois a palavra deslocamento da centralidade pode sugerir o desaparecimento da 
centralidade do antigo lugar. Não é disso que se trata. O centro histórico, mesmo 
tendo a degradação de parte de suas formas espaciais, não perde sua atribuição 
de central, mas de única centralidade (ALVES, 2005, p.139-140). 

 

                                                 
7 O Hiperbompreço de João Pessoa foi inaugurado em fevereiro de 2000 e adquirido posteriormente pelo grupo 
norte-americano Wal Mart, líder mundial do comércio varejista de hipermercados. Esse grupo atua em dez países, 
alcançando um faturamento de 195,27 bilhões de dólares em 2001. O Carrefour de João Pessoa foi inaugurado em 
junho de 2005. Esse hipermercado pertence ao grupo varejista francês Carrefour, empresa que criou a concepção 
de hipermercado. Em segundo lugar no ranking mundial, o Grupo Carrefour atua em 25 países e possui 9 mil lojas, 
entre supermercados e hipermercados. Em 2001, alcançou um faturamento de 55,3 bilhões de dólares (cf. SILVA, 
Carlos H.C. da. As Grandes Superfícies Comerciais: Os Hipermercados Carrefour no Brasil. Geousp. São Paulo, n. 
14, p. 89-106, 2003). As concessionárias de automóveis Honda e Renault e as Faculdades Asper e Iesp também se 
instalaram nesse trecho da Br-230. 
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Figura 01. O hipermercado Carrefour é um dos grandes empreendimentos 
instalados na Br-230. Foto: Aldo G. Leandro, 2006.  

 

 

 A avenida Epitácio Pessoa é um dos principais corredores urbanos de João Pessoa. 

Desde a década de 1970, tornou-se uma importante área comercial da cidade 

(COUTINHO, 2004). A difusão do consumo foi reforçada pelos novos edifícios 

comerciais, lojas de design e decoração, concessionárias de veículos importados, rede 

bancária, sede de órgãos federais, clínicas médicas especializadas, faculdades, empresas de 

telecomunicação, serviços especializados como farmácia 24hs, caixa eletrônico drive-

thru8, dentre outros. 

 A “Epitácio” é considerada a avenida que “leva para o mar”. Porém, adquiriu o 

status de “avenida-vitrine” ou “avenida-shopping” no imaginário pessoense. Nos bairros 

próximos, surgiram importantes equipamentos como o Espaço Cultural, em Tambauzinho, 

o Shopping Sebrae, no Bairro dos Estados, e a Praça das Muriçocas, em Miramar. Diversos 

eventos são realizados nesses espaços. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Drive-Thru ou Drive-Through é um serviço de atendimento voltado para usuários de automóvel bastante utilizado 
pelas cadeias internacionais de fast-food como McDonald’s e Bob’s. Contudo, vem sendo incorporada por diversas 
empresas, desde bancos até laboratórios de análises clínicas. 
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Figura 02. Caixa Eletrônico Drive-Thru do Banco do Brasil, na Avenida 
Epitácio Pessoa. Foto: Aldo G. Leandro, 2005. 

 

 Na praça das Muriçocas, encontra-se a sede de um dos maiores blocos 

carnavalescos do país: as “Muriçocas do Miramar”. Durante as prévias carnavalescas de 

fevereiro, a praça é um ponto de convergência de milhares de foliões que seguem pela 

avenida Epitácio Pessoa em direção à orla marítima. No Espaço Cultural José Lins do 

Rego são realizados eventos culturais e feiras de negócios como FENART e Brasil Mostra 

Brasil9. No Shopping Sebrae são realizados encontros, cursos e treinamentos voltados para 

o segmento turístico. 

 A articulação entre equipamentos culturais, turismo e apropriação financeira da 

cidade contribuiu para a difusão do consumo, consolidando a avenida Epitácio Pessoa 

como uma nova centralidade pessoense. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 O Festival Nacional de Arte é um evento cultural realizado pelo governo do estado desde 1994, no Espaço 
Cultural, envolvendo apresentações de teatro, danças, exposições, etc. A Multifeira Brasil Mostra Brasil também é 
realizada no Espaço Cultural desde 1995, pela iniciativa privada. A feira tem como objetivo comercializar diversos 
produtos de empresas do Norte e Nordeste do país, recebendo cerca de 100 mil pessoas. 
(www.brasilmostrabrasil.com. Acesso em 26/05/2006). 
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Figura 03. Edifício Empresarial Epitácio Pessoa. 
Foto: Aldo G. Leandro, 2005. 

 

 A expansão de atividades comerciais e de serviços também se verifica em outros 

pontos da cidade. O atual bairro de Mangabeira é formado por nove conjuntos 

habitacionais construídos pelo poder público no início da década de 1980. Desde os anos 

1990, cresce o número de atividades comerciais e serviços voltados para populações de 

renda média e baixa. Assim, Mangabeira consolida-se como uma nova centralidade por 

atrair fluxos de pessoas de outros bairros e também de municípios vizinhos. 

 O projeto habitacional Mangabeira é fruto do programa de habitação do governo 

estadual no período 1979-1983, através da Companhia Estadual de Habitação Popular 

(CEHAP). Mangabeira abriga o maior comércio de bairro de toda a Capital. A avenida 

Josefa Taveira é alvo de constantes engarrafamentos. O bairro possui 120 mil habitantes, 

três mil casas comerciais e vinte pequenas indústrias. Mangabeira está na rota de 

crescimento da cidade em direção sul (JORNAL CORREIO DA PARAÍBA, 30/03/1997; 

SANTOS, 2002; SILVA, 2005). 

 A segregação foi reforçada pela rápida expansão da cidade e constituição de tecidos 

urbanos estratificados, onde camadas de diversos níveis de renda convivem em 

proximidade. Em áreas distantes do “centro tradicional” foram implantados novos 

loteamentos, voltados para as camadas de maior poder aquisitivo. Novos condomínios 

residenciais (condomínios fechados) e chácaras para moradia ou lazer foram construídos. 
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 A segregação das camadas de maior poder aquisitivo é verificada pelo advento da 

auto-segregação. Esse fenômeno ocorre não somente pela presença de muros e sistemas de 

segurança. No interior desses empreendimentos são construídos equipamentos voltados 

para o “conforto” dos moradores como praças, clubes, sauna e academia. A convivência 

com o “exterior” chega a limites muito estreitos à reprodução da vida (SEABRA, 2004, 

p.193).  

 Apesar da crescente contradição sócio-espacial das cidades brasileiras, a segregação 

tornou-se uma estratégia de valorização imobiliária dos novos empreendimentos. Os 

discursos da propaganda imobiliária reiteram a segurança como um bem comercializável. 

No entanto, a segregação passou a ser percebida e vivida como contradição inerente ao 

processo de reprodução social.  

 A segregação de grupos e comunidades pobres é apresentada como simples 

processo de exclusão social. Contudo, representa, também, um processo de inclusão 

perversa dessas parcelas da sociedade, expostas à sociedade inteira, denunciando as 

contradições da urbanização e da reprodução da vida (SEABRA, 2004, p.193). 

 A proximidade entre os novos empreendimentos e as áreas ocupadas por 

populações de baixa renda exarceba a discussão da segregação como um conflito 

legalidade/ilegalidade, espaço público/espaço privado. 

 Nas cidades latino-americanas, surgem diversos condomínios, ocupando áreas já 

valorizadas ou terrenos distantes do centro. É o caso do Santuário Del Valle, Camino Los 

Trapenses, em Santiago do Chile e Lomas de Zamora, na periferia de Buenos Aires 

(BERNARDELLI, LOCATEL & BARBUDO, 2003).  

 Os empreendedores imobiliários vêm elegendo o litoral sul pessoense como local 

preferido para a implantação de condomínios residenciais, loteamentos e associações de 

lazer. Os condomínios residenciais surgiram em 2001, instalando-se estrategicamente na 

av. Hilton Souto Maior, ligação entre o Pólo Turístico Cabo Branco e o aeroporto Castro 

Pinto, passando pelo bairro de Mangabeira10. Trata-se de uma área privilegiada, próxima 

ao mar, em incipiente processo de expansão urbana desde a década de 1990 (BARBOSA, 

2005).  

 A periferia não é mais uma área reservada aos pobres. As camadas média e alta 

passam a disputá-la. Entretanto, a segregação, a violência e a pobreza entram em conflito 

                                                 
10 Segundo Lavieri e Lavieri (1999, p.51), o conjunto Mangabeira I (1983) foi construído para atender, dentre 
outros objetivos, a implantação de um pólo turístico no litoral sul da cidade, próximo à praia do Sol. O Pólo 
utilizou a rede de esgotos, abastecimento d’água, luz e telefone oriundos de Mangabeira. 
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com a “cidade virtual” enquanto representação das camadas privilegiadas da sociedade. 

Por isso, a questão social tem sido reduzida a aspectos superficiais como o debate entre o 

moderno e o arcaico, o legal e o ilegal, perdendo-se de vista a cidade concreta. 

 O aparelho burocrático e as camadas de maior poder aquisitivo reforçam políticas 

urbanas que se detém na regulamentação e legislação do uso do solo, atendendo ao 

interesses do mercado imobiliário. Por outro lado, as encostas e vales de rios tem sido 

locais de concentração de favelas em João Pessoa (MADRUGA, 1992, LIMA, 2004; 

MAIA, 2000).  

 As comunidades Chatuba e São José, localizadas no vale do rio Jaguaribe, 

proporcionam novos elementos ao debate. Em virtude da vizinhança com o Manaíra 

Shopping, os conflitos territoriais se agravaram nos últimos anos. O proprietário do 

shopping tem procurado expandir o estacionamento para a área já ocupada pela 

comunidade. A favela Beira-Rio surgiu em 196811, praticamente 20 anos antes da 

inauguração do Manaíra Shopping (1989). A pressão imobiliária sobre os terrenos 

ocupados pela comunidade é evidente em razão da centralidade comercial adquirida pelo 

bairro de Manaíra nas últimas décadas (SANTOS, 2002). Por isso, a comunidade tem sido 

alvo de ações segregadoras, muitas vezes exercidas pelo próprio Estado e grupos 

empresariais. Vários mecanismos são utilizados. Muros e outdoors dificultam a visão das 

habitações populares. Os acessos utilizados pela comunidade são controlados deslocando-

se pontes para ruas mais afastadas do Shopping. Diversos discursos estigmatizam a 

comunidade como fonte de criminosos e local do tráfico de drogas12. 

 

                                                 
11 A favela Beira-Rio é o resultado da desarticulação das comunidades litorâneas em Tambaú e Manaíra e de 
migrantes do interior expulsos pela modernização agrícola. A partir da década de 1980, a favela Beira-Rio passou a 
ser denominada Bairro São José. Cf. LIMA (2004). 
12 Cf. SOUSA, Paulo Rener de F. A via crucis do rio Jaguaribe: um vale às margens da lei. VI Encontro Nacional 
da ANPEGE, 2005, Fortaleza-CE, Anais, 01 CD. 
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Figura 04. Avenida Flávio Ribeiro Coutinho ou “Retão de Manaíra” é uma 
das principais áreas comerciais da cidade. À Direita, o Manaíra Shopping. 
Foto: Arquivo Paulo Rener de Freitas, 2006. 

 

 A reestruturação urbana amplia a oposição entre o uso público e a apropriação 

privada do espaço. A circulação também participa dessa dramática arena de lutas. Para 

Seabra (2004, p.195), o espaço público não é apenas o local onde as pessoas circulam. É 

acesso e trânsito para pontos pré-determinados. O poder público intervém nos problemas 

de circulação, favorecendo o automóvel em detrimento do morador, do pedestre. As ruas 

são tomadas por lombadas enquanto o transporte coletivo encontra-se “desorganizado”. 

Não é raro encontrar estacionamentos e automóveis ocupando praças, parques e calçadas. 

 A proliferação de vias expressas, outdoors, centros comerciais, hipermercados e 

shoppings centers atesta a lógica de uma cidade voltada para o automóvel. Na perspectiva 

de comportar o automóvel, a cidade capitalista permite abusos contra o patrimônio público. 

Os espaços de convivência perdem sentido diante do privilégio dado aos espaços 

privatizados. O automóvel devora a cidade: 

 

Um dos grandes paradoxos desta sociedade é que quanto mais rápido fica o 
carro, mais lenta fica a avenida. Quanto menos se investe no coletivo, pior fica 
para o individual. A solução parece e é mais óbvia do que se pensa. É urgente 
mudar de padrão de transporte. É urgente mudar o sistema (SCHOR, 2001, 
p.149). 

 

 O espaço adquiriu uma importância nunca vista nas análises da dimensão cultural. 

É um instrumento de leitura da realidade e do entendimento de que as lógicas e formas 

culturais revelam o poder e o controle social. Assim, não se destaca apenas a contribuição 
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de Kevin Lynch ao estudo da imagem da cidade. É preciso resgatar a leitura da paisagem 

urbana realizada por de Jameson, fundamentado na concepção de “cidade carcerária” de 

Foucault. É uma cidade repleta de recintos fechados, celas, fileiras. Verificar os 

mecanismos manipuladores da paisagem constitui um interessante campo de resistência na 

perspectiva de revelar a instrumentalidade da reestruturação contemporânea (SOJA, 1993, 

p.78-83). 

 Para discutir o processo de reestruturação, autores como Harvey, Sassen e Scarlato 

apostam no modo de urbanização e sua descontinuidade (MOURA, 2003). A urbanização 

impõe a transição para uma geografia histórica mais concreta do capitalismo. O grande 

número de pessoas convivendo em ambientes urbanos confirma a concepção mais ampla 

do urbano, defendida por Lefébvre (1999). A urbanização contribuiu para alterar a relação 

espaço-tempo, embora a especificidade do urbano não constitui uma realidade separada. O 

urbano é parte e ao mesmo tempo uma particularidade do contexto da espacialidade da 

vida social (SOJA, 1993, p.185-186). 

 A reestruturação urbana no Brasil está vinculada a mudanças no processo de 

urbanização. Segundo Carlos (2005, p.30), a mundialização se realiza reproduzindo uma 

nova dinâmica espacial. Ao estudar a metrópole paulistana, a autora percebeu a produção 

de um “novo espaço”, ou seja, uma urbanização voltada para o capital financeiro ou 

urbanização enquanto negócio. Nesse caso, ocorre o crescimento dos serviços, sob o 

comando do capital financeiro, articulado a frações do capital industrial e comercial e, em 

particular, do setor imobiliário. Esse processo redefine a fluidez e estende a centralidade. 

Pólos diferenciados são mobilizados, concentrando atividades de comércio, serviços e 

lazer. O processo de reprodução do capital é realizado por três importantes setores: 

financeiro, lazer e turismo, e narcotráfico. A atividade de lazer e turismo vende áreas 

selecionadas para realização de seu consumo produtivo. Pode-se citar a denominada 

“requalificação urbana”, caracterizada por “parcerias” entre o poder público local e os 

empreendedores privados, sobretudo nas áreas centrais. 

 Em diversas cidades do mundo, a renovação das áreas centrais tornou-se uma 

estratégia para atrair atividades competitivas vinculadas à informação, tecnologia, finanças, 

lazer e turismo. Considerando-se as diversas relações entre o poder público e a iniciativa 

privada, algumas intervenções tornaram-se marco da recente literatura urbana como 

Docklands, em Londres, Harbour Place, em Baltimore/EUA, Villa Olympica, em 

Barcelona e Puerto Madero, em Buenos Aires (HARVEY, 1993; BERTONCELLO, 1996; 

BENACH, 2000). 
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 No Brasil, as experiências de renovação urbana buscam revitalizar as áreas centrais 

degradadas. O objetivo da revitalização é, sobretudo, a revalorização do centro. No Rio de 

Janeiro, destacam-se projetos como Corredor Cultural, Teleporto e revitalização da zona 

portuária. Segundo Ribeiro et al (1996), as ações modernizadoras compõem uma estratégia 

para reconstituir a metrópole carioca como um centro de negócios, lazer, cultura e turismo 

em nível mundial. 

 Diante da centralidade fragmentada, os discursos em favor de uma “São Paulo 

cidade mundial” buscam resgatar a centralidade “perdida” do centro da metrópole. A área 

central acaba concorrendo com os múltiplos centros emergentes e perde importantes 

investimentos. Por isso, empreendedores privados preocupados com a perda de atratividade 

da área central, formaram associações como “Viva o Centro”, criada em 1991. As áreas da 

Sé e da República são exemplos da revitalização do chamado centro tradicional. 

Entretanto, o poder público é, ainda, o principal agente de intervenções nas áreas centrais 

(FRÚGOLI JR., 2001). 

 As populações de menor renda tem sido consideradas um entrave para a valorização 

das áreas centrais. E mais ainda, as discussões de “vitalidade” ou “atratividade” não levam 

em consideração o papel e a importância desses grupos. A omissão é uma estratégia 

fundamental para o avanço de concepções hegemônicas de recuperação do lugar na 

hierarquia de cidades. Assim, a própria centralidade da área central tem sido negada em 

favor de um projeto elitista. 

 A reflexão lefebvriana amplia a discussão sobre o centro urbano. A importância do 

centro reside não somente naquilo que concentra, nem tampouco quando satura, apodrece e 

explode. O centro urbano organiza em torno de si o vazio e a raridade (LEFÉBVRE, 1999, 

p.46). Essa concepção mais ampla de centro urbano foi retomada por Soja (1993) ao 

discutir o centro de Los Angeles e também por Frúgoli Júnior (2001) ao analisar a 

metrópole paulistana. A centralidade não devem ser tomada de forma isolada, mas em sua 

relação com o contexto urbano. Por isso, o centro urbano possui um sentido social e 

espacial singular. As centralidades externas só se afirmam por causa da centralidade 

persistente das áreas centrais. 

 Segundo Alves (2005, p.143), se as iniciativas de reurbanização contribuem para a 

“revalorização” da área central de São Paulo, acabam afastando as populações pobres. Na 

reurbanização da Praça do Patriarca, os pontos finais das linhas de ônibus foram retirados, 

reduzindo a circulação de pessoas de menor renda, contribuindo para o fechamento de lojas 

de produtos populares, instaladas nas proximidades. 



 

 

32 

 A denominada “revitalização” do centro histórico instaura um processo de 

exclusão-inclusão perverso. Os grupos desprestigiados são tratados como um entrave. O 

debate instaurado pelo poder público, iniciativa privada e alguns setores da intelectualidade 

brasileira nega a vitalidade própria dos centros urbanos. A retirada arbitrária de camadas de 

baixa renda atesta a perda de identidade desses lugares. 

 A ação de organismos internacionais como o BID, do governo espanhol e do 

governo federal tem contribuído para as experiências de revitalização nos centros 

históricos do país. A partir da década de 1990, cresce a participação dos governos 

estaduais, das administrações municipais e da iniciativa privada. A revitalização passa a ser 

uma estratégia de afirmação das cidades brasileiras no cenário nacional e mundial. No 

cenário nacional, destacam-se as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro. 

 Recife e Salvador são as grandes vitrines dos projetos de revitalização do Nordeste. 

No bairro do Recife Antigo, diversos casarões foram restaurados para dar lugar a 

empreendimentos privados como bares e restaurantes, voltados para lazer e turismo. Para 

transformar o Pelourinho em cenário urbano de recuperação foram realizadas 

desapropriações e novas intervenções financiadas com recursos oriundos do poder público 

e de fontes internacionais. Outras cidades nordestinas incorporaram a concepção de 

revitalização. Em Fortaleza, a Prefeitura construiu uma obra de grande impacto na zona 

portuária, o Centro Cultural Dragão do Mar, um dos símbolos da recuperação de áreas 

deterioradas da cidade. Em São Luís, o centro histórico abriga diversos sobrados dos 

séculos XVII e XIX13, em revitalização. O poder público estadual é um importante 

articulador desse processo. 

 Em João Pessoa, as ações de revitalização tem sido assumidas pelo Projeto de 

Revitalização do Centro Histórico a partir do acordo Brasil-Espanha, realizado em 1987. A 

partir da década de 1990, o Projeto de Revitalização passou a adotar “parcerias” público-

privadas (SCOCUGLIA, 2004b). 

 A influência da atividade turística nos espaços urbanos não pode ser desprezada em 

virtude do seu crescente impacto territorial. O turismo produz formas específicas de 

urbanização. Por isso, a análise da relação turismo-território não deve desconsiderar o 

urbano. Segundo Cruz (2000, p. 24), “A abordagem espacial de territórios turísticos requer 

uma referência à relação, intrínseca, entre turismo e urbano. Não se pode compreender o 

fenômeno do turismo de massa fora do contexto de espaços urbanizados”. 

                                                 
13 O núcleo histórico de São Luís, fundado por franceses em 1612, é um dos maiores do país. 
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 A natureza distinta da urbanização turística em relação ao conjunto da urbanização 

ocidental é destacada por Mullins (1991)14. A urbanização surgiu no século XIX, vinculada 

à produção agrícola, ao comércio e posteriormente às atividades industriais. A urbanização 

turística, por sua vez, nasce em fins do século XX, atrelada ao fordismo e à expansão de 

uma massa de trabalhadores. Ao estudar a influência do turismo nas cidades australianas, 

Mullins (1991) verificou o impacto dessa atividade nas formas de urbanização. A 

urbanização turística se diferencia por basear-se na venda e no consumo do prazer. 

 A urbanização turística não assume formas semelhantes em todos os lugares. Pelo 

contrário, ela é heterogênea (CRUZ, 2000). Por isso, é fundamental verificar as 

especificidades desse processo tendo em vista as diferentes realidades nacionais, regionais 

e locais.  

 A partir da década de 1950, a urbanização litorânea brasileira é caracterizada pela 

ascensão do domínio econômico urbano-industrial, repercutindo no ritmo de crescimento 

das cidades aí localizadas, notadamente das periferias e áreas próximas. Os principais 

vetores de ocupação do litoral brasileiro são representados pela urbanização, 

industrialização e exploração turística (MORAES, 1999, p.36-56). Vale salientar que a 

industrialização em João Pessoa foi muito mais um arremedo ou rebatimento da 

industrialização do Centro-Sul. As atividades terciárias constituem um importante 

elemento da urbanização brasileira, que Milton Santos (1996b) denomina “urbanização 

terciária”. 

 Em relação aos usos da zona costeira, destacam-se os seguintes vetores: 

industrialização, crescimento urbano, favelização, disseminação da segunda residência e 

atividade turística (MORAES, 1999, p.36-56).  

 O Estado tornou-se um dos principais agentes de intervenção nos espaços 

litorâneos, sobretudo a partir dos anos 1960 e 1970. A ação do poder público, ao mesmo 

tempo em que elege lugares e direciona investimentos, favorece a acessibilidade e 

contribui para a dilapidação do patrimônio natural e cultural. 

 A urbanização do país foi decisiva para o desenvolvimento do turismo interno 

(CRUZ, 2000, p.34). O litoral é a porção mais urbanizada do país, área preferida pelo 

turismo de massa em virtude da disponibilidade de infra-estrutura urbana, especialmente na 

região Centro-Sul. Por outro lado, o litoral da região Nordeste tem vivenciado uma 

expansão hoteleira decorrente de políticas públicas, apesar da carência infra-estrutural. 

                                                 
14 MULLINS, Patrick. Tourism urbanization. International Journal of Urban and Regional Research, 15 (3): 326-
342, 1991. (Cf. MELLO E SILVA, 1997, p.166). 
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 Segundo Cruz (2000), duas Políticas Nacionais de Turismo (PNT) se destacaram 

entre as décadas de 1960 e 1990. As primeira ações voltaram-se para a base institucional e 

a organização da política de turismo em nível nacional entre 1966 e 1991. A política de 

incentivos fiscais privilegiou as regiões Norte e Nordeste. A instalação de hotéis tornou-se 

uma prioridade do poder público em decorrência do atraso brasileiro diante dos países 

desenvolvidos e até mesmo de paises vizinhos como a Argentina. Enquanto os EUA 

atingiram o patamar de 4,5 milhões de leitos, a Europa 9 milhões e a Argentina 700 mil, o 

Brasil dispunha de apenas 180 mil leitos e, além disso, não eram classificados. 

 A segunda PNT surgiu em 1991. As ações propostas pelo Plano Nacional de 

Turismo (PLANTUR, 1992) indicam uma preocupação com a imagem do país, melhoria 

da infra-estrutura e diversificação do produto turístico brasileiro. Por isso, buscou 

incentivar o marketing internacional, adequar a infra-estrutura, modernizar os territórios 

para o uso turístico e estimular o ecoturismo. 

 O turismo é o mais recente vetor de modificação do litoral e que assume diversas 

formas. Nas cidades litorâneas, manifesta-se como um setor estruturado e também se 

articula às segundas residências (geralmente de alto padrão). Em cidades estagnadas, o 

turismo se impõe por meio de maciços investimentos, contribuindo para um 

“renascimento” urbano. Por outro lado, também estimula a ocupação de novas áreas 

(MORAES, 1999, p.43). No litoral da região Centro-Sul, predomina a segunda residência 

no conjunto da infra-estrutura direcionada para o turismo. No litoral nordestino, destacam-

se os megaprojetos turísticos e o Prodetur (CRUZ, 2000, p.131-153; CRUZ, 2003, p.49). 

 Na orla marítima de João Pessoa, a atividade de veraneio foi substituída pela 

moradia permanente em virtude do Projeto CURA e da política do SFH na década de 1970. 

A atividade de veraneio vem crescendo nos municípios litorâneos da Grande João Pessoa 

como Cabedelo, Conde e Lucena, notadamente a partir da última década. Segundo Macedo 

(2002, p.181), no início do século XXI, a urbanização turística de segunda residência 

desponta como o mais importante fator de transformação e produção de novas paisagens ao 

longo da costa brasileira, correspondendo a milhares de quilômetros, lineares ou não. 

 A partir da década de 1990, o turismo adquire uma maior relevância nas políticas 

públicas do Brasil, embora o aparato institucional da atividade já tenha sido criado desde 

os anos 1960. O litoral nordestino passa a ser alvo preferencial das políticas de turismo que 

contribuíram para o avanço da urbanização turística. As políticas de turismo interferem na 

forma de apropriação de uma dada parcela do espaço geográfico para o turismo, orientando 

o desenvolvimento sócio-espacial da atividade mediante suas metas e diretrizes. Segundo 
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Cruz (2000), duas políticas voltadas para o turismo se destacam na região Nordeste: os 

megaprojetos turísticos e o PRODETUR. Os megaprojetos se espelham no modelo de 

urbanização turística de Cancún e na “indústria turística”15. O PRODETUR direciona a 

infra-estrutura urbana para o turismo em localidades relevantes para o desenvolvimento 

dessa atividade. Ao investigar o desenvolvimento turístico da região nordestina, Cruz 

analisou as relações espaciais entre turismo e área urbana: 

 

A relação entre turismo e urbano, do ponto de vista de uma análise espacial, 
pode ser metodologicamente apreendida por três situações distintas: o urbano 
antecede o aparecimento do turismo; o processo de urbanização é, 
simultaneamente, um processo de urbanização turística do lugar; ou, ainda, esse 
processo pode ser posterior ao aparecimento do turismo e decorrente dele 
(CRUZ, 2000, p.25). 

 

 No primeiro caso, o urbano antecede o turismo na maior parte das localidades 

turísticas consolidadas, a exemplo das capitais nordestinas. As cidades são incorporadas 

aos circuitos turísticos em decorrência de sua valorização. Os equipamentos existentes e 

previstos são direcionados para o turismo em razão das políticas de turismo e da iniciativa 

privada. Áreas urbanas previamente instaladas podem resistir às mudanças em virtude do 

conflito entre velhos e novos usos. O Estado aparece como mediador, em particular, o 

poder público local. 

 O processo de urbanização do lugar pode ocorrer simultaneamente à urbanização 

turística. Áreas pouco ou nada urbanizadas são alvos de projetos turísticos. Las Vegas e 

Cancun foram construídas em áreas praticamente “selvagens” e os megaprojetos turísticos 

Costa Dourada e Linha Verde em trechos não urbanizados de alguns municípios do litoral 

de Pernambuco, Alagoas e Bahia. Segundo Cruz (2000, p.140), esses megaprojetos são a 

expressão máxima da urbanização turística. 

 Alguns fatores contribuíram para o avanço da urbanização turística no litoral 

nordestino. Os litorais quentes são valorizados em decorrência de um turismo 

mundialmente articulado, notadamente a partir do processo de globalização. Os promotores 

territoriais atuam nesse processo, especialmente o poder público.  

 A importância das cidades para o turismo reside na posição privilegiada que 

possuem no espaço cognitivo das pessoas e por serem “nós” nos sistemas de transporte 

(HENRIQUES, 1996). As cidades também se destacam como localização de feixes de 

                                                 
15 Alguns economistas e estudiosos de classificação de indústria argumentam que não existe indústria do turismo 
visto que não é oferecido um produto distinto. Outra questão: a oferta de serviços não é exclusiva ao turismo 
(MURPHY, P. Tourism – a community approach. London: Routledge, 1993, p.9). 
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forças sociais. O modelo de urbanização turística que foi adotado na região baseia-se na 

criação de pólos e corredores urbanos inspirados em Perroux, pautados na concentração 

espacial das atividades (CRUZ, 2000, p.26). 

 Ao estudar o desenvolvimento turístico da cidade de Natal-RN, Lopes Júnior 

(1997), considera a urbanização turística local como a expressão de uma nova forma 

urbana, resultado da inserção da cidade no mercado turístico de paisagens. A urbanização 

turística é traduzida pela reorganização espacial da cidade, orientada para a produção de 

“lugares para o consumo” e o “consumo dos lugares” voltados para o prazer. Lopes Júnior 

remete-se a autores como Mullins, Hannigan e Ingersoll, que analisaram as conexões entre 

desenvolvimento turístico e urbanização.  

 A urbanização turística se diferencia da urbanização industrial por criar identidades 

sociais e significados não na esfera da produção, mas no âmbito do consumo voltado para 

o corpo. Por isso, justifica-se a importância dos balneários, parques temáticos e eventos 

como carnavais fora de época, feiras, festivais, etc. na vida econômica das cidades. 

Enquanto as cidades industriais foram organizadas para a produção, as cidades turísticas 

voltam-se para o consumo de bens, serviços e paisagens, representando uma nova forma de 

urbanização. Embora o consumo possua mais visibilidade que a produção nas paisagens 

turísticas, não significa que a produção perca a sua importância. O consumo salta aos olhos 

nas paisagens turísticas por meio da atividade comercial, restaurantes, bares, feiras, etc. 

(LUCHIARI, 1999, p.11 e p.133). 

 Ao redefinir paisagens urbanas de Natal, a urbanização turística teve um papel 

fundamental na reconstrução da imagem da cidade. A Via Costeira tornou-se um marco da 

produção turística local por concentrar os melhores hotéis e despontar como uma das 

principais referências para a construção imagética de Natal como cidade do prazer. A 

cultura de segunda residência contribuiu para a ocupação do litoral sul e afirmação da 

urbanização turística nesse período: 

 

Em Natal, a urbanização turística não chega a moldar toda a cidade, nem 
redefinir completamente sua vida econômica. No entanto, é ela que fornece as 
imagens e lugares-mito com que os atores sociais locais disputam a construção 
de sua atual identidade urbana. Se as cidades modernas são cada vez mais 
cidades-vudus, como afirma Harvey (1993), onde a face luminosa é a fachada da 
obscura cidade em decadência, as luxuriantes paisagens do turismo, com seus 
espaços de ‘desordem ordenada’, constituem a face com que Natal busca se 
tornar visível nos anos 90: a face da cidade do prazer (LOPES JÚNIOR, 1997, 
p.43). 
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 A urbanização turística cria novas conexões entre o mundo e o lugar, entre o global 

e o local, mediante o fluxo de informações, bens e pessoas que transcendem o lugar e o 

insere no movimento global. Os novos fluxos, associados a determinações econômicas, 

políticas e sócio-culturais, conectam os lugares ao mundo e trazem o mundo para os 

lugares.  

 Os empreendimentos turísticos modificam as características culturais e paisagísticas 

de um lugar ou região, impondo-lhes uma funcionalidade que altera as dinâmicas sócio-

espaciais anteriores, por causa dos novos usos. É o caso de Ubatuba, em São Paulo, onde 

os espaços representados pela cultura tradicional caiçara e os espaços produzidos pela 

atividade turística se confrontam. A urbanização turística produziu lugares para o consumo 

que, por sua vez, acabaram por consumir os lugares, retirando-lhes a identidade cultural 

(LUCHIARI, 1999). 

 Luchiari não se deteve aos aspectos impactantes do turismo, mas percebeu novas 

formas de sociabilidade, mais híbridas e flexíveis, decorrentes das novas paisagens da 

urbanização turística. Novas formas e funções convivem com antigas paisagens e usos. E 

nesse movimento, recria-se a identidade do lugar que não pode ser reduzida à cristalização 

do passado, mas deriva da constante mudança da relação lugar-mundo. 

 A urbanização turística redefine a formação sócio-espacial, gerando novas 

paisagens enquanto consome outras, substitui antigos usos por novos, elege novas 

paisagens valorizadas para o lazer, promove novos sujeitos sociais enquanto marginaliza 

outros. Novos hábitos, costumes, maneiras de falar e de agir, novas mercadorias, etc. 

passam a fazer parte do cotidiano do lugar. Se as evidências empíricas identificam 

processos de padronização, por outro lado, reforçam a tese de que a globalização não 

conseguiu homogeneizar lugares e culturas. A globalização econômica precisa identificar 

diferenças entre os lugares para permitir a sua exploração. Assim, tornam-se atraentes para 

o capital.  

 Para Luchiari (1999, p.117), a urbanização turística permite que os lugares entrem 

mais rapidamente nos fluxos globais de informação, bens e pessoas. Por isso, ameaça 

constantemente a sobrevivência de antigas paisagens e a possibilidade de resistência do 

lugar. A indústria turística reproduz elementos da natureza e da cultura local, promovendo-

os como representações da autenticidade do lugar. Reforça-se, assim, o papel da 

mercadoria pela criação de simulacros que dão sentido a subjetividade de grupos e atores 

sociais que valorizam a própria reprodução. 
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 A experiência turística é constantemente monitorada para evitar, a todo custo, o 

estranhamento do lugar, recorrendo-se a guias, hotéis, enclaves urbanos, etc. O cotidiano 

repetitivo e desumano do turista em seu lugar de origem instigou o imaginário que valoriza 

a busca pelo extraordinário, pelo exótico, pelo diferente. No entanto, a própria repetição 

tornou-se uma regra nos lugares turísticos. A urbanização turística é a tradução mais 

completa da realidade híbrida nos lugares (LUCHIARI, 1999, p.121). Verifica-se a relação 

entre o autêntico e o repetitivo pelo confronto entre práticas/paisagens remanescentes e 

práticas de consumo global das cadeias de fast food, roupas de griffe, etc. As paisagens 

turísticas são um exemplo desse conflito. 

 A existência das paisagens turísticas não é um dado da natureza, mas da sociedade. 

A organização territorial dos lugares turísticos atende não apenas a lógica da sociedade 

local em si, mas reproduz elementos valorizados nos locais de origem do turista. Ela traduz 

novas representações sociais atribuídas ao uso do território nos lugares turísticos 

(LUCHIARI, 1999, p. 130). 

 A urbanização turística exige a constante reorganização sócio-espacial dos lugares 

para atender uma demanda oriunda das camadas média e alta da população. A constante 

readequação das paisagens turísticas segundo os interesses do mercado atesta a 

manipulação dos dados da natureza e da cultura, transformados em símbolos e vendidos 

como mercadoria. A natureza e a cultura, destituídas de sua autenticidade, são 

transformadas em espetáculo cujo tempo de existência é cada vez mais programado. O 

setor turístico assume o controle das representações da paisagem turística, deixando as 

comunidades em um plano secundário. Dominada pelo olhar externo, a população local faz 

uma reelaboração seletiva de si mesma e do espaço circundante (LUCHIARI, 1999, p.132-

133).  

 A mão-de-obra, apesar de sua característica sazonalidade, tem um papel 

fundamental na urbanização turística. Ao participar da construção das paisagens turísticas, 

podem se tornar uma nova elite local, a exemplo do pequeno capital local, representado por 

comerciantes, construtores, empreendedores, etc., em associação com o poder local já 

constituído. Essa nova elite é quem direciona a construção das cidades turísticas 

(LUCHIARI, 1999, p.134). 

 A intensificação da especulação imobiliária favorece a revalorização seletiva do uso 

do solo urbano. A disposição dos atrativos tem influência nas temporalidades locais, 

intensificando o processo de segregação sócio-espacial e a formação de enclaves. São os 
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locais que o turista utiliza para “ver e ser visto”. Dessa forma, ocorre uma valorização 

estética da paisagem urbana (LUCHIARI, 1999, p. 135). 

 A produção de imagens urbanas está relacionada às mudanças no planejamento 

urbano, decorrentes da reestruturação da cidade. Isso explica o constante reordenamento 

das paisagens urbanas, transformadas em espetáculo (BENACH, 1993, HARVEY, 1994). 

 A mudança nas funções urbanas da produção para o consumo abriu novas 

possibilidades de uso do espaço urbano, exigindo uma nova imagem da cidade a fomentar, 

projetar e cuidar. As cidades assumem novas funções como centros de controle econômico 

e ideológico. Na construção de novos espaços voltados para atividades turísticas ou de 

lazer, acrescentam-se ações de projeção de uma imagem renovada da cidade (BENACH, 

2000, p. 2-3). 

 Diante da crescente competitividade interurbana, o planejamento estratégico do 

poder público busca readaptar a materialidade local. Nas cidades, a produção turística 

influencia o reordenamento das intervenções na materialidade e nas estratégias de gestão. 

Ao adotar procedimentos de marketing, o poder público busca alcançar uma inserção 

seletiva da cidade em um mercado cada vez mais globalizado (HARVEY, 1994, 

ASHWORTH & VOOGD, 1990; SÁNCHEZ, 1991, BENACH, 2000, GARCÍA, 1997). 

 Organismos internacionais como o BIRD e Habitat têm difundido o planejamento 

estratégico no Brasil e na América Latina. Destacam-se, também, consultorias 

internacionais, sobretudo catalãs, inspiradas no “sucesso” do planejamento estratégico de 

Barcelona e no pensamento de alguns difusores como Jordi Borja e Manuel Castells. O 

planejamento estratégico tem sido atribuído à Barcelona. Porém, sua origem é norte-

americana, fundamentado em técnicas e conceitos do planejamento estratégico da Harvard 

Business School (VAINER, 2002, p.75-76). 

 Segundo Arantes (2002), o “modelo Barcelona” surgiu na década de 80, focado 

inicialmente no “design urbano”. Posteriormente, evoluiu para o conceito de “cidade-

empresa-cultural”, cujo ápice foi a adoção do marketing das Olimpíadas de 1992. A 

metrópole catalã tornou-se um paradigma do urbanismo. As intervenções foram orientadas 

para posicioná-la como cidade competitiva e metrópole européia mediante a autopromoção 

publicitária do seu Citymarketing. 

 No Brasil, várias cidades como Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Recife, João 

Pessoa e Fortaleza contrataram consultorias catalãs, de seus discípulos ou utilizaram os 

seus ensinamentos. O Centro Interamericano de Desenvolvimento Urbano (CIDEU), 

sediado em Barcelona, difundiu o “modelo Barcelona” em diversas cidades brasileiras. As 
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cidades-membro recebem visitas de assessorias catalãs que qualificam municipalidades 

para a adoção do Plano Estratégico. Vários acordos de cooperação foram firmados com a 

Agência Espanhola de Cooperação Internacional (AECI) e com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). No Rio de Janeiro, o primeiro Plano Estratégico “Rio Sempre 

Rio”, criado em 1996, não reverteu o quadro de estagnação econômica e desemprego, 

consumindo recursos sociais e convertendo-se em discurso político (AMENDOLA, 2002). 

 Para Vainer (2002, p.77-78), o discurso do planejamento estratégico enfatiza três 

aspectos: “cidade é mercadoria”, “cidade é empresa”, “cidade é pátria”. Dessa forma, 

busca-se construir um projeto de cidade que tem como conseqüência a sua apropriação por 

interesses empresariais globalizados. A ação política é reduzida pela “eliminação” do 

conflito e das condições do exercício da cidadania. 

 A concepção de “cidade-mercadoria” define a cidade como uma mercadoria a ser 

vendida para um mercado extremamente competitivo no qual outras cidades também estão 

à venda. Isso explica a imposição do marketing urbano como instrumento determinante do 

planejamento e gestão das cidades. A idéia de “vender a cidade” tornou-se corrente entre 

os novos planejadores urbanos. Alguns prefeitos converteram-se em verdadeiros 

“vendedores ambulantes” de cidades, esquecendo-se do papel de dirigentes políticos. 

Vainer (2002, p.78) questiona: podemos considerar tal planejamento como único meio 

eficaz para enfrentar as condições postas pela globalização às cidades e aos poderes locais?  

 A dificuldade em encontrar critérios que demarquem os atributos comercializáveis 

da cidade confundiu os próprios defensores do planejamento estratégico. Na realidade, tais 

atributos são muito mais “construídos” do que necessariamente atributos em si, tendo 

como referência uma demanda “solvável”, ou seja, uma demanda possuidora de renda 

necessária para consumi-los. A proposta de “abertura” ou “exteriorização” da cidade revela 

a adoção do receituário neoliberal “de sucesso” para a economia dos países. Porém, tal 

perspectiva não está em sintonia com ações que excluem pobres e imigrantes das 

estratégias do planejamento estratégico. Os grupos desprestigiados desaparecem sob o 

rótulo de “entorno” ou “ambiente” (VAINER, 2002, p.82). 

 A produção da cidade e de seus atributos atende a critérios e exigências das grandes 

empresas e investidores internacionais. O sucesso desse empreendimento depende da 

eficaz projeção de uma imagem diferencial, notadamente da cidade como “artigo de luxo”, 

favorecendo não somente o retorno dos investimentos, mas a valorização da imagem das 

empresas envolvidas no mercado mundial. Com o avanço dessa perspectiva, a cidade perde 

o seu conteúdo original, sua característica diversa e contraditória e é tornada coisa, 
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objetificada, naturalizada como mercadoria, voltada para o mercado globalizado. A 

identidade passa a ser construída pelo mercado. A cidade é transformada em “cidade-

empresa”. Desse modo, as cidades passam a competir entre si como empresas para atrair 

investidores, visitantes e usuários de maior renda (BENACH, 2000; GARCÍA, 1997, 

VAINER, 2002). 

 O papel atribuído ao Estado é o de favorecer os investimentos privados, orientados 

por agentes do mercado. A defesa da “parceria público-privada” inverte o sentido do termo 

“privado”. No plano do discurso, tais parcerias não são apresentadas como algo que atende 

aos interesses particulares, de indivíduos ou de grupos capitalistas em detrimento do 

conjunto da sociedade. Tais acordos adquirem o caráter de “consenso” ou “parceria”. Essa 

concepção reduz o cidadão a uma condição única: assumir os interesses “privados”, 

tornados “públicos”. A sociedade, em sua diversidade, contradições e conflitos, dá lugar a 

uma nova sociedade: a do empreendedorismo do consenso. A política é banida da cidade 

competitiva e pacificada (VAINER, 2002, p.95). 

 O patriotismo de cidade é destacado pelo discurso estratégico para unificar uma 

sociedade diversa, em favor de um projeto voltado para o “futuro”. Desse modo, 

“parcerias” são justificadas e as contradições reveladas pelo presente da cidade, ou seja, a 

sua crise, são ocultadas. O urbanismo disciplinador enfatiza a estética, criando símbolos 

urbanos que revelam o caráter instrumental e manipulador dessa “convocação”. O cidadão 

é substituído por um consumidor urbano planejado pelo mercado. O espaço público é 

reduzido em favor de espaços privatizados, voltados para os negócios de diversas ordens. 

Na realidade, o direito à cidade é negado. 

 A arquitetura do espetáculo, as intervenções “vistosas” em áreas sob o controle 

direto das grandes corporações financeiras, torna o espetáculo urbano uma forma de 

controle social, substituindo o espetáculo como forma de resistência ou festa popular 

revolucionária. O valor de uso defendido pelo morador entra em choque com o valor de 

troca imposto pelos agentes promotores do mercado. A distribuição dos equipamentos 

culturais como museus, edifícios de alto padrão e esculturas é desigual. Esses 

equipamentos estão concentrados em zonas privilegiadas que incorporam o capital cultural 

como futuro privilegiado. Porém, nas áreas menos favorecidas, o futuro é reduzido, caindo-

se no esquecimento (ARANTES, 2002, p.22). 

 Em relação ao planejamento urbano no Brasil, Moura (2003) questiona se o 

orçamento participativo e o Estatuto da Cidade estão livres do planejamento estratégico. A 

gestão orçamentária torna-se reducionista ao limitar a participação do cidadão à gestão 
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financeira e a parcelas da cidade. O Estatuto da cidade pode sucumbir diante da prática 

empresarial. O enfoque do planejamento não pode se limitar ao processo decisório em si, 

mas deve fortalecer a organização da sociedade e sua mobilização emancipatória. A gestão 

da cidade torna-se um simulacro ao querer reproduzir um modelo de cidade que não existe. 

 A gestão estratégica tornou-se um instrumento eficaz para a consolidação de 

práticas e interesses direcionados para a apropriação financeira da cidade. Os novos 

gestores têm tratado o turismo como uma atividade que mobiliza esforços nesse sentido. 

No atual período, a inserção do turismo espaços urbanos é caracterizada por um incessante 

apelo à reordenação da materialidade e da imagem urbana. Os esquemas de marketing 

turístico incorporam a materialidade urbana às ações de promoção da cidade como um 

todo, ou seja, a produção de uma imagem urbana de síntese.  

 A atividade turística é um dos mais precípuos exemplos de programação, 

normatização e privatização do espaço, impondo o valor de troca sobre o valor de uso. O 

turismo articula atividades que produzem comportamentos e espaços diferenciados para o 

consumo segmentado. Por isso, é uma forma de condicionamento, de utilização do espaço 

mediante uma relação vertical que os geógrafos denominam “turistificação”. É um 

processo de conquista dos lugares no plano imaginário, simbólico, comercial e material, 

para a atividade dos lazeres (LAZAROTTI, 1994, p.638). 

 O turismo de massas avançou em escala mundial. No processo de globalização, 

adquiriu uma importância nunca vista para os Estados nacionais. A ascensão do modelo 

“indústria turística” de turismo consolidou uma atividade de efetivo impacto territorial. 

Considerar o turismo de massa como “indústria turística” não significa evidenciar o seu 

caráter industrial. O padrão de intervenção que o poder público adota em diversos países 

precisa ser analisado, sobretudo nos países mais pobres e dependentes dos recursos 

naturais. O enfoque mercadológico considera a produção turística como “indústria 

turística”, ou seja, o turismo organizado como atividade econômica. A promoção e 

planificação do turismo para o mercado são metas prioritárias dessa perspectiva. A 

avaliação dos impactos territoriais colocados pela produção turística é colocada em 

segundo plano. Na realidade, tal enfoque, bastante difundido, é oriundo da corrente norte-

americana de turismo (WOOG, 1988). 

 Segundo Hiernaux Nicolás (1988, p.55-56), o termo “indústria turística” abrange 

diversos aspectos do modelo de desenvolvimento turístico. Em primeiro lugar, a produção 

turística baseia-se na apropriação privada de porções atrativas do território. O uso do solo 

tende a ser intensivo em decorrência da concentração espacial dos equipamentos. O acesso 
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é restrito a alguns grupos sociais privilegiados. Por fim, a forte atuação do Estado ao 

propiciar as condições necessárias para a consolidação da atividade turística como infra-

estrutura, formação da mão de obra, crédito, etc. 

 Para Hiernaux Nicolás (1988, p.54), o turismo é uma atividade humana que possui 

uma inscrição espacial. Por isso, não deve ser concebida como uma simples tradução do 

espaço econômico no espaço geográfico. Pelo contrário, produz um espaço que interage de 

forma dialética com as demais atividades humanas. 

 A atividade turística tem uma relação muito mais estreita com o território do que 

outras atividades humanas como a indústria que vem se desprendendo das restrições 

territoriais. O turismo como uma atividade humana é a única que utiliza o espaço tanto por 

seu valor paisagístico, quanto pelas condições ambientais que prevalecem como clima, 

vegetação, hidrografia, etc. O turismo gera migrações temporais de visitantes e 

trabalhadores. Ele modifica a localização de capitais no território, altera padrões de 

localização, influi na demanda habitacional e nos serviços urbanos, afeta a renda do solo. 

Enfim, gera um certo padrão de adensamento territorial tanto na escala “macro” (regional, 

nacional, mundial), como “micro” (local/urbano).  

 Para Hiernaux Nicolás (1989), o turismo provoca mudanças no uso do solo e 

compete com atividades precedentes como a agricultura. Ao estudar grandes projetos 

turísticos como Cancún, no México, o autor verifica que o uso turístico tende a repelir 

outras atividades. Segundo Hiernaux Nicolás é preciso verificar a relação de concorrência 

entre a atividade turística e os outros usos nos espaços urbanos. 

 O território turístico é formado pelo consumo dos espaços pelo/para o turismo. 

Nesses lugares, ocorre o confronto de territorialidades entre moradores e turistas. Para 

Knafou (1996, p.62-73), o turismo é uma atividade condicionadora de territórios por 

exerce um poder de funcionalização. O turismo transforma uma parcela do espaço em 

território turístico. Tal funcionalização é exercida de diferentes maneiras. Para Knafou, três 

fontes de turistificação se destacam: o turista, o mercado e os planejadores e promotores 

territoriais. 

O turista está na origem do processo, visto que representa a fonte fundamental de 

criação de lugares turísticos, muitas vezes, sem nenhuma ligação imediata com o mercado. 

A segunda fonte é o próprio mercado, principal agente de turistificação. Ele atua na 

concepção e venda de produtos turísticos e não mais nas práticas turísticas em si. São os 

grandes operadores turísticos que tem uma visão global do mercado. A terceira fonte é 

representada pelos planejadores e promotores territoriais. Essa fonte difere-se das 
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anteriores porque é territorializada. São iniciativas locais, regionais ou nacionais que estão 

ligadas ao lugar. 

 Para Knafou, a relação turismo/território envolve a criação dos lugares turísticos 

segundo três lógicas distintas: territórios sem turismo, turismo sem territórios e territórios 

turísticos. No primeiro caso, apesar da expansão mundial do turismo desde o século XVIII, 

ainda existem territórios em que a produção turística não é suficiente para caracterizar o 

lugar como turístico.  

 O turismo sem território não resulta da ação dos turistas, mas de operadores 

turísticos que transformam o lugar em “território turístico”. A produção turística é 

praticamente indiferente ao solo onde se instala como os enclaves turísticos ou “resorts”. A 

relação entre os turistas e esses territórios é reduzida a uma mera passagem. Já os 

territórios turísticos são inventados e produzidos pelos turistas, ainda que sejam 

posteriormente absorvidos pelos operadores e planejadores. Nesse caso, segundo Knafou, o 

planejamento encontra problemas muito delicados, uma vez que envolve o ato de planejar 

não somente espaços, mas toda a sociedade. 

 O turismo é um fenômeno eminentemente urbano. Essa afirmação poderia ser 

relativizada pela crescente segmentação turística, a exemplo do turismo rural e do 

ecoturismo em lugares considerados “não-urbanos”. Contudo, tal concepção pode ser 

questionada. Segundo Lefébvre (1999, p.17), o tecido urbano se estende para além da 

cidade. A produção turística necessita de elementos tipicamente urbanos em sua realização 

como infra-estruturas, equipamentos e relações de trabalho. Segundo Silveira (1997, p.38-

44), a produção turística impõe verticalidades e horizontalidades. As verticalidades 

referem-se à produção global como roteiros internacionais, rede turística global e sistemas 

de objetos modernos. Já as horizontalidades estão relacionadas a um saber-fazer típico de 

cada lugar, uma produção local. 

 As atividades turísticas utilizam a infra-estrutura das cidades como aeroportos, vias 

de acesso, meios de hospedagem. Segundo Cruz (2000, p.25), “As infra-estruturas urbana e 

turística estão na base da atratividade dos lugares para o turismo, considerando-se, 

inclusive, suas modalidades ditas alternativas (turismo ecológico, turismo de aventura...)”. 

 Nogue i Font (1989, p.40), afirma que a expansão dos sistemas de transporte e 

comunicação contribuiu para a proliferação de lugares e imagens turísticas. Assim, os 

lugares são articulados e surgem os roteiros turísticos. 

 Nas cidades, a produção turística tem influenciado mudanças no uso do solo, 

funcionalização, seletividade e especialização de áreas, integrando-se à construção de 
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novas centralidades e contribuindo para a fragmentação urbana. A funcionalização ocorre 

quando uma parcela da cidade é transformada em território turístico. Novos territórios são 

incorporados ao território turístico por meio de diversos mecanismos. Pode-se citar, por 

exemplo, a inflação de preços ou a segregação espacial em estruturas como as segundas 

residências e os resorts. Tais estruturas são denominadas “bolhas” (URRY, 1996) ou 

“enclaves” (HIERNAUX NICOLÁS, 1989; JUDD, 2003). 

 A seletividade é realizada quando planejadores turísticos identificam determinadas 

parcelas da cidade como prioritárias para a instalação de investimentos turísticos, 

impondo-as ao contexto urbano. Segundo Damiani (1997), ocorre uma seleção programada 

quando a cidade é apresentada mediante aspectos e lugares escolhidos e retirados da 

dinâmica cotidiana e orgânica da cidade como lugar. A seleção programada constitui uma 

leitura que o turismo faz da cidade, consolidando uma imagem mítica e sedutora, 

produzindo um rearranjo entre tempo e espaço. Enquanto isso, nos espaços periféricos da 

cidade, a prática do lazer é, muitas vezes, uma conquista da luta popular. 

 A produção turística impõe especializações interurbanas. Ao estudar Barcelona, 

Sánchez (1994) destaca a especialização da cidade diante de um quadro de acirrada 

competitividade. Especialização verificada no plano regional, nacional e mundial. A 

modernização da cidade é destacada como uma capacidade de não somente criar e liderar 

inovações, mas de irradiá-las, gerando imitação em escala mundial. O prestígio e posição 

da cidade advêm de sua posição territorial, ou seja, do reconhecimento por parte de outras 

cidades da procedência de seus produtos. As áreas urbanas representam lugares 

apropriados para a inovação. Elas apresentam condições favoráveis como economias de 

escala e de aglomeração, posição privilegiada como “nó” de um circuito de informação e 

capacidade de assimilar/aplicar imitação. A própria cidade é apresentada como produto.  

 Assim, busca-se a adesão dos moradores em torno desse projeto, provocando 

inversões na imagem utilizando-se esquemas de marketing. Os Jogos Olímpicos de 

Barcelona (1992) expressam esse projeto modernizador da metrópole catalã em torno de 

sua posição de liderança como espaço gerador de imitação. 

 No plano da cidade, a produção turística também impõe especializações. Em 

determinadas áreas são implantados projetos e investimentos turísticos específicos, 

diferenciando tais espaços do conjunto da cidade. As áreas que concentram patrimônio 

turístico destacado são alvo de projetos de “revitalização”, especializando-se no chamado 

turismo cultural. Em outras áreas, por sua vez, são implantados projetos infra-estruturais de 

grande envergadura como os enclaves turísticos. 
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 Embora integrados aos espaços urbanos, os enclaves contribuem para processos de 

fragmentação, por seu uso exclusivo. Segundo Judd (2003, p.55), as cidades norte-

americanas industrialmente decadentes, com ambiente urbano deteriorado e alvo da 

violência e distúrbios raciais procuraram investir na mudança do imaginário do turista.  

Em segundo lugar, modificar o ambiente físico para torná-lo belo, interessante e 

emocionante. A estratégia adotada a partir dos anos 1980 e 1990 foi concentrar 

espacialmente instalações e serviços como hotéis, festivais, centros de convenções, 

estádios, distritos de entretenimento e shoppings centers.  

 Diante dos altos níveis de criminalidade, estes espaços foram segregados do resto 

da cidade e promovidos como “ilhas de comodidade” permitindo a projeção de uma 

imagem de cidade “renascida” para turistas e camadas médias da população. Ao mesmo 

tempo, esses espaços são construídos para regular os usuários numa agenda que envolve 

desejo, consumo, movimento e tempo. O desejo e o consumo são regulados por 

procedimentos de marketing. O tempo e o movimento são controlados pelo confinamento 

em galerias, escadas mecânicas e túneis, e também por câmeras, seguranças e programação 

de espetáculos. 

 Os espaços segregados, no entanto, não agradam a todos os de turistas. Alguns 

preferem espaços abertos à atmosfera artificial dos enclaves turísticos. Nesses espaços, o 

controle social não é absoluto uma vez que alguns turistas não se conformam e adotam 

uma postura irônica diante de atrações massivamente projetadas pela mídia como os 

“ambientes Disney” (JUDD, 2003). A criação de espaços espetaculares (DÉBORD, 1995; 

CANCLINI, 1995, HARVEY, 1994) e o confinamento constituem uma estratégia espacial 

da indústria turística para evitar as contradições que caracterizam o espaço geográfico, 

notadamente nas cidades e países com fortes desigualdades sociais (URRY, 1996; 

YÁZIGI, 1999, JUDD, 2003). 

 A atividade turística adquiriu uma importância nunca vista nas políticas territoriais 

dos estados nacionais. No Brasil, os megaprojetos do litoral nordestino comprovam a 

tendência de concentração espacial dos equipamentos turísticos apontada por Hiernaux 

Nicolas (1988) e Judd (2003). Segundo Cruz (2000, p.27-29), as políticas de turismo no 

Nordeste estimulam a urbanização turística pautadas no modelo de pólos e corredores de 

Perroux. O crescimento do turismo urbano em nível mundial instiga a competitividade 

entre as cidades (LEANDRO, 1997a), articulando o planejamento urbano à política urbana 

(RIBEIRO, 1996, p.213-221).  
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 No processo de globalização, o espaço turístico participa de uma complexa trama 

de relações espaciais. A competitividade entre os lugares é um dos exemplos. Segundo 

Santos (1996a, p.28), a competitividade elegeu como discurso o lugar. No início do século 

era o progresso e no pós-guerra, o desenvolvimento. O crescimento da competitividade 

forçou o poder público local a adotar estratégias de marketing na gestão urbana. Assim, a 

imagem urbana é constentemente (re) construída para manter o processo de valorização da 

cidade e atrair novos investimentos, turistas e empresas (HARVEY, 1994; KOTLER, 

HAIDER, REIN, 1994). 
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2     Marketing Turístico e Imagem da Cidade 
 

Na sociedade de consumo, o desenvolvimento e aplicação de técnicas de marketing 

contribuíram para transformações da imagem, difundidas pela mídia. As imagens 

produzidas extrapolaram fronteiras e lugares, convertendo o mundo em imagem do mundo, 

ao mesmo tempo em que a imagem passou a representar um produto em si 

(BAUDRILLARD, 1995). 

 Os objetos geográficos apresentam uma intencionalidade nunca vista em virtude da 

imposição das determinações da racionalidade técnica sobre os lugares. Segundo Santos 

(1996a, p.101-102), o espaço não é apenas um receptáculo da história, mas a condição de 

sua realização qualificada e essa dialética concreta inclui a ideologia e os símbolos. 

Retomando a concepção sartriana de forma-conteúdo, Santos (1996a, p.101) afirma que “A 

ideologia produz símbolos, criados para fazer parte do real, e que freqüentemente tomam a 

forma de objetos”. 

 A dimensão do real está cada vez mais vinculada à produção de imagens, cuja 

referência não é apenas abstrata, mas possui relações concretas com o espaço socialmente 

construído. A renovação da materialidade urbana exige dos “fabricantes de significados” 

uma adequação dos processos simbólicos, dada a reorganização da divisão social e espacial 

do trabalho: 

 

A ideologia é um nível da totalidade social e não é apenas objetiva, real, como 
cria o real. Sendo, na origem, um real abstrato, cada vez mais se manifesta como 
real concreto, na medida em que a vida social se complica (SANTOS, 1996a, 
p.102). 

 

 O meio técnico-científico informacional está concentrado nas cidades, sobretudo 

nas metrópoles. A densidade técnica e informacional da cidade permite a ação da 

racionalidade técnica sobre os processos simbólicos, intermediando a construção da 

imagem da cidade. Os processos simbólicos envolvidos na produção da imagem da cidade 

estão cada vez mais centrados no “meio” e não no sujeito. A construção da imagem da 

cidade constitui um processo social planejamento pelo Estado em favor dos agentes do 

mercado. Pode-se dizer, retomando Sánchez (1994) e Ribeiro (1988) que a imagem da 

cidade foi institucionalizada, tendo o Citymarketing como um dos destaques. 

 O Citymarketing aparece como um processo que orienta a política urbana e as 

necessidades do consumidor enquanto investidor, turista ou morador. A promoção de 
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cidades adquire uma importância fundamental na gestão urbana. Ao comparar as 

estratégias adotadas pelo Citymarketing de Curitiba e Barcelona, García e Benach (1999) 

revelam enfoques promocionais distintos e, ao mesmo tempo, semelhantes na questão da 

constante renovação de suas propostas. 

 Segundo Ashworth & Voogd (1990, p.11), o Citymarketing abrange a promoção da 

imagem e também o planejamento da base infra-estrutural do espaço urbano. Antes de 

prevenir o que é indesejável, os instrumentos de marketing buscam atribuir um incentivo 

positivo ao que é desejável.  

 O estudo acadêmico do Citymarketing tem origem no próprio marketing, mas 

cresceu fora dele. No entanto, apresenta algumas dificuldades como a separação das 

práticas do planejamento e a carência de uma elaboração teórica mais sólida. Outra questão 

é a transferência de conceitos e procedimentos já consagrados pelo marketing de bens e 

serviços (BAPTISTELLA FILHO, 1982; ASHWORTH&GOODALL, 1990).  

 Ao considerar o lugar como um produto comercializável, o marketing encontra 

dificuldades, uma vez que os lugares são diferentes e possuem diversos produtos. O 

consumidor utiliza apenas uma parte da cidade. Isso exige uma abordagem mais flexível do 

consumidor urbano. Outra questão é que os objetivos das organizações envolvidas na 

maioria do marketing de bens e serviços são diversos (ASHWORTH & VOOGD, 1990, 

p.18-32). 

 A projeção de imagens urbanas desejáveis mediante intervenções no ambiente 

construído e na renovação de seus aspectos faz parte do denominado marketing de 

imagem. A meta do marketing de imagem é manipular padrões de comportamento do 

público alvo para que compre produtos, entretenimento e se associe a organizações.  

 Segundo Kotler, Haider e Rein (1994, p.36), o investimento em marketing de 

imagem é o mais barato em relação ao marketing de atrações, de infra-estrutura e de 

pessoas. A localidade contrata uma agência de publicidade ou de relações públicas para 

identificar, desenvolver e divulgar uma imagem positiva para ela. A eficácia desse projeto 

de imagem depende da imagem atual e dos atributos do lugar. 

 A partir da década de 1970, Curitiba buscou renovar os transportes, as áreas 

históricas e o planejamento ambiental. Na década seguinte, promoveu o caráter dinâmico 

de sua economia divulgando a imagem da cidade como novo pólo automobilístico do 

Brasil. A partir da década de 80, Barcelona adotou a estratégia de renovar em sua imagem 

a pujança econômica perdida num passado industrial. Os promotores urbanos fomentam a 

imagem de uma metrópole atrativa em virtude de sua qualidade de vida associada ao 
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potencial cultural, equilíbrio social, caráter mediterrâneo e localização estratégica no sul da 

Europa. A infra-estrutura urbana destinada aos Jogos Olímpicos de 1992 foi utilizada para 

produzir uma imagem de renovação urbana e coesão social. O discurso da qualidade de 

vida utilizado em Curitiba inclui a eficiência da cidade, notadamente o transporte urbano. 

Em Barcelona, destacam-se o patrimônio cultural e a localização estratégica no sul da 

Europa (BENACH e GARCÍA, 1999). 

 Benach (2000) coloca o Citymarketing e a produção da imagem urbana como 

resultado e estratégia dos processos de reestruturação urbana. É um instrumento do novo 

planejamento urbano bem como um mecanismo de legitimação dos interesses de grupos 

locais dominantes. As intervenções urbanas deixam de ser estruturais para ser localizadas, 

fragmentadas. Novos espaços públicos de “qualidade” foram criados.  

 Em Curitiba destacam-se a Rua 24Horas, a Ópera de Arame, os Faróis do Saber, o 

Jardim Botânico e a Universidade do Meio Ambiente. Em Barcelona, a modernização da 

infra-estrutura de Barcelona para os Jogos de Verão (1986) e Olimpíadas (1992) é o marco 

de um novo urbanismo de caráter espetacular. As intervenções voltadas para garantir a 

eficiência da comunicação e mobilidade interna e externa são consideradas símbolo da 

capacidade de Barcelona em receber grandes eventos esportivos. 

 O Citymarketing de Barcelona se diferencia por obter a mobilização coletiva em 

troca da afirmação da identidade catalã e da necessidade de se construir uma imagem forte 

e positiva da cidade. Para isso, explorou o capital simbólico como museus, arquitetura 

catalã contemporânea, referência a artistas renomados como Picasso e Gaudi. Experiências 

semelhantes foram adotadas em outras cidades. Bilbao apostou na construção do museu 

Gugenheim, orçado em 200 milhões de dólares. Lisboa promoveu a Expo98. 

 Arantes (2002), questiona se os vultuosos investimentos reverteram o quadro de 

deterioração das cidades. Harvey (1994, p.80-83) retomou a concepção de capital 

simbólico de Bourdieu. Capital simbólico é definido como acúmulo de bens de consumo 

suntuosos que atestam o gosto e a distinção de quem os possui. Em seguida, Harvey 

adaptou tal conceito para o ambiente urbano.  

 A preocupação com a aparência da cidade é evidente pela estetização e 

embelezamento como códigos e símbolos de distinção social. Esses processos são 

percebidos nos fenômenos urbanos de gentrification, produção de comunidades (reais ou 

imaginárias, de acordo com o mercado), reabilitação de paisagens urbanas e recuperação 

da história (que beira ao pastiche). A especialização da arquitetura e do projeto urbano às 

necessidades de habitantes selecionados a afasta do conjunto da sociedade e a decompõe 
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em discursos altamente diferenciados, resultando na fragmentação. Os ambientes 

construídos “pós-modernos” reproduzem um empório de estilos, uma enciclopédia. 

Segundo Benach e García (1999), a realidade urbana e sua simbologia passam a ser 

organizadas seletivamente, contribuindo para o crescente controle da vida coletiva pelo 

marketing moderno. As imagens de síntese são representadas por posicionamentos 

reconstruídos constantemente como “Curitiba cidade modelo”, “Curitiba cidade humana”, 

“Curitiba capital da qualidade de vida”. No inicio dos anos 1990, novos posicionamentos 

foram lançados: “Curitiba capital ecológica” e “Curitiba capital tecnológica”. Em 

Barcelona, após Jogos Olímpicos que a projetou mundialmente, algumas frases se 

destacam como “Barcelona cidade olímpica”, “Cidade Turística”, “Cidade Cultural”, 

“Cidade de Compras”, “Centro de Feiras e Congressos” e “Centro Universitário”. 

Os instrumentais teóricos fornecidos pela geografia contemporânea aos estudos 

urbanos apontam a necessidade de se refletir a integração entre materialidade, 

representação e imaginação. Nessa relação, destaca-se a questão das práticas espaciais e 

suas categorias “representação do espaço” e “espaços de representação”, inspirados em 

Lefébvre (BENACH; GARCÍA, 1999). 

 Os defensores do enfoque estratégico argumentam que o planejamento deve ser 

adotado pelos governos locais e orientado para a competição. Isso deslocou para a 

competitividade o conteúdo da questão urbana que envolvia o crescimento desordenado, 

equipamentos coletivos e movimentos sociais urbanos. O planejamento estratégico 

preocupa-se com três questões: atração de investimentos de capital, atração de indústria e 

negócios, e atração da força de trabalho qualificada. A aplicação desse modelo é praticada 

como uma “verdadeira receita”. 

A ação do mercado na produção e reprodução acelerada da imagem não seria 

possível caso não ocorresse a transnacionalização da publicidade (SINCLAIR, 1987). 

 A produção da imagem urbana está vinculada a sistemas de produção de imagens e 

sua configuração como indústria e ideologia na emergente sociedade global. Para Ribeiro 

(1991), a estruturação da mídia em escala nacional está ligada à estruturação da produção 

no Brasil. Baudrillard (1995) enfatiza a relação entre a proliferação de mercadorias e de 

imagens. Adorno e Horkheimer (1973) e Horkheimer (1976, 1985) criticam a ação desse 

“meio”, denominado “indústria cultural”. Baran & Swezzy (1977) perceberam uma relação 

mais estreita entre propaganda, opinião pública, controle e ideologia. 

 A modernização brasileira tem se caracterizado pelo crescente papel metropolitano, 

mediante transformações na divisão social e territorial do trabalho, na decomposição de 
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circuitos produtivos modernos e em novas esferas técnicas que interferem na realização da 

acumulação na escala do país. A mídia participa ativamente desse processo expandindo os 

novos circuitos de intercâmbio entre produção e consumo final, atingindo o campo da 

comunicação e da cultura, da produção e circulação de mensagens, imagens e informação. 

O marketing contribuiu para a ampliação da idéia de produto ou mercadoria, 

desenvolvendo o setor de pesquisa das firmas e ampliando a escala de mercado, 

beneficiando-se da expansão infra-estrutural dos meios de comunicação e de pessoal 

especializado. A relação empresa – mercado é intermediada por técnicos de comunicação 

cuja linguagem traduz as necessidades sociais de forma mercantilizada (RIBEIRO, 1988). 

A expansão do consumo no plano da cidade articulou os sistemas de comunicação e 

o discurso sobre a cidade. A produção de imagens vincula-se cada vez mais ao processo 

produtivo, estreitando a relação entre propaganda e meios técnicos de comunicação. Os 

mecanismos de produção da propaganda caracterizam-se pela apropriação de processos 

criativos coletivos, ou seja, por uma cadeia de significantes e significados que se instalam 

por meio de processos de criação oriundos do conjunto da sociedade. A privatização da 

criatividade social articula os veículos de comunicação a uma ou várias linguagens. 

Segundo Ribeiro (1988, p.139), a difusão das imagens ocorre por processos diacrônicos e 

sincrônicos. Os processos diacrônicos envolvem a repetição de estímulos que atingem o 

público de forma desigual no tempo, a exemplo dos outdoors e revistas. Os processos 

sincrônicos alcançam o público desejado ao mesmo tempo como a tv e o rádio. Os veículos 

de comunicação atingem a clientela potencial e os anunciantes. 

A cadeia de produtiva é divida em produção (anunciantes), reprodução (agências de 

propaganda), circulação (meio de consumo) e consumo (grandes estruturas de 

comercialização e prestação de serviços). A metrópole constitui o espaço privilegiado 

dessa cadeia por concentrar empresas de criação, circuitos financeiros, relações 

intersetoriais, mercado diversificado e excedente de mão-de-obra especializada. A 

propaganda se espacializa, assumindo uma dimensão escalar. Segundo Ribeiro (1988, 

p.141), no plano local, a propaganda aparece em bairros e ruas e no plano nacional, 

concentra-se nas metrópoles como Rio e São Paulo.  

O circuito da imagem é cada vez mais visual, articulando-se à crescente 

complexidade de linguagens, segundo interesses e especializações das empresas que 

comandam os modernos processos de comunicação. As agências viabilizam a difusão da 

imagem enquanto produto. As estratégias locacionais abrangem a relação entre firmas e 

esfera política, mercado de trabalho e clientela. Tais esforços criam a denominada 
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identidade provisória, fenômeno da modernidade excludente, sob o controle de forças 

hegemônicas. A manipulação de identidades sociais é realizada pela criação de estruturas 

de repetição e estímulos. A partir das décadas de 1960 e 1970 emerge a cultura do 

consumo, sob as leis da propaganda nesses moldes. 

 O desenvolvimento dos sistemas de transporte e a expansão da mídia estimularam a 

difusão de lugares turísticos, que passaram a se articular, formando roteiros. A produção de 

imagens abrange as cidades no âmbito regional, conforme estudo de Bramwell & Rawding 

(1996) sobre cinco cidades inglesas que se uniram para formar um roteiro turístico e 

divulgar suas imagens conjuntamente. 

 A imagem construída interpõe-se entre o morador/visitante e a cidade, estimulando 

o consumo (HENRIQUES, 1996; RIBEIRO, 1988). O turista é orientado para ser um 

consumidor e não um cidadão (SANTOS, 1988, URRY, 1996). A indústria cultural está 

diretamente relacionada ao adestramento do olhar para o consumo, intermediando a relação 

entre o olhar e a paisagem instituída pelo turismo. A mídia e os processos técnicos como o 

marketing e a propaganda participam ativamente da construção da demanda, assumindo 

feições territoriais. 

Para ocultar a lógica perversa da globalização, a propaganda reforça mitos e cria 

estereótipos associados ao lugar turístico produzido (MOULIN, 1998, p.2-4; DUFOUR, 

1977, p.15-16; URRY, 1998; MORGAN & PRITCHARD, 1998). A imagem de liberdade 

associada ao deslocamento e ao olhar turísticos contrasta com a realidade confinada no 

entorno imediato de hotéis e resorts. Para Debray (1994, p.199), “A paisagem, assim como 

a arte, eram vivenciadas, agora são construídas”. A relação entre o olhar e o real tornou-se 

um verdadeiro simulacro (BAUDRILLARD, 1995; DÉBORD, 1995).  

 Vive-se, hoje, a imposição da imagem visual sobre as imagens de origem discursiva 

(RIBEIRO, 1988, p.43 e p.137). As imagens construídas são pautadas no circuito de 

imagens. Os personagens mais destacados são o Estado e seus agentes políticos e técnicos 

vinculados ao planejamento urbano, os equipamentos culturais (redes de ensino, promoção 

cultural e processos modernos de comunicação), a mídia e sua rede. A afirmação da 

imagem pela visualidade marca o declínio do olhar, que perde a acuidade visual 

(DEBRAY, 1994, p. 299 e p.319). Esta mediação tem se caracterizado pela apropriação de 

elementos cuja criação é oriunda do conjunto da sociedade (RIBEIRO, 1988). 

 A indústria turística lança mão de imagens da cidade aparentemente opostas para 

orientar os fluxos turísticos. A cidade é destacada como um local desfavorável ao turismo 

em virtude da crise urbana, estimulando os fluxos emissivos. Por outro lado, as cidades são 
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promovidas como atrativos turísticos, favorecendo os fluxos receptivos. Os promotores 

anunciam a possibilidade de fuga do tempo programado e limitado que caracteriza as 

relações de trabalho no local de origem do turista. No entanto, tal promessa não se 

concretiza quando as relações de programação do cotidiano são reproduzidas nas 

destinações, notadamente nos roteiros estandardizados como o “citytour”. O discurso que 

exalta a liberdade em relação às destinações não é compatível com ações agressivas que 

visam intermediar tal decisão. Os programas de marketing turístico e o monopólio das 

operadoras e cadeias hoteleiras favorecem o controle dos fluxos turísticos (FALCÃO, 

1996; GOODALL, 1990; ASHWORTH & VOOGD, 1990). 

 A contradição abundância/raridade atinge a produção da imagem turística e da 

imagem da cidade. A necessidade de integração aos roteiros turísticos força os lugares a 

readaptar a infra-estrutura às exigências de padronização do mercado global. A facilidade 

que a indústria turística possui de transformar os lugares em produtos turísticos impõe, por 

outro lado, a necessidade de construção de novas raridades, ou seja, de novos produtos e 

novas imagens para a manutenção do processo de valorização do espaço. 

 Nos espaços urbanos, a imagem turística compete, também, com diversas imagens 

locais, estabelecendo um conflito entre a “nova” imagem (associada ao turismo) e as 

“velhas” imagens (associadas ao “atraso” ou ao “não turístico”). Os crescentes gastos do 

orçamento público na (re)construção permanente da imagem da cidade, geralmente 

associada a sua parcela “luminosa”, contrasta violentamente com o descaso atribuído às 

imagens que remetem a grupos e lugares excluídos dos roteiros turísticos locais. 

 A adequação das cidades brasileiras à globalização envolve processos de 

reordenação da materialidade e da imagem urbana. Ao estudar o processo de construção da 

imagem da metrópole carioca, Ribeiro (1988; p.136) considera a imagem urbana como  

 

... o resultado de múltiplas operações de síntese, além dos processos imediatos de 
aplicação da síntese final produzida aos produtos, que podem ser bens materiais, 
idéias, personagens ou espaços. As imagens, portanto, constituem parte 
integrante de processos específicos de criação. 

 

 A produção da imagem vincula-se à reprodução acelerada de produtos. As 

operações de síntese envolvem diversos procedimentos presentes no espaço urbano: 

seleção simbólica de parte do espaço urbano e da vida coletiva e de sua referência à 

totalidade urbana; processos de mobilização e envolvimento da sociedade em relação ao 

projeto destacado; articulação entre propaganda comercial, cultura de massas e seleção de 
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grupos de interesse para o mercado; intervenções na materialidade urbana (marcos 

urbanos, monumentalidade clássica, praças, bairros, obras de engenharia); imposição dos 

meios técnicos de comunicação que interferem na modernização da cultura e construção de 

imagens urbanas (RIBEIRO, 1988).  

 Nos espaços urbanos, a atividade turística influi na construção da imagem da 

cidade. Os discursos oficiais, a consolidação da imagem de inovação associada ao turismo 

é o resultado de disputas. A positividade é destacada na imagem construída das cidades. 

No caso de Curitiba, segundo García (1996, 1997), as intervenções na paisagem urbana são 

direcionadas para um turismo nitidamente urbanístico. A arquitetura da metrópole 

curitibana adquire uma nova obrigação estética: expressar o caráter moderno e arrojado da 

cidade a exemplo da Ópera de Arame, da Rua 24 Horas, do Ligeirinho, etc. No entanto, 

tais intervenções, voltadas para atender ao turista e camadas médias da população 

configuram uma espetacularização do cotidiano curitibano, tendo, como conseqüência, o 

empobrecimento cultural. 

 A urbanização associada ao turismo também é uma estratégia destacada pela 

imagem turística de Fortaleza, despontando como um forte apelo o discurso que elege a 

sociabilidade agradável, lúdica e calorosa entre o turista e a população receptora 

(BENEVIDES & GARCÍA, 1997, p.66-67).  

 No Rio de Janeiro, as intervenções urbanas procuram reconstituir a metrópole, cuja 

imagem tem sido desgastada pelos graves problemas sociais que esta cidade tem 

apresentado. Por isso, as intervenções buscam, dentre outras ações, articular o turismo ao 

mundo dos negócios, ou seja, incentivar o turismo de negócios e reforçar a imagem da 

cidade como portão de entrada do país (RIBEIRO ET AL, 1996, p.213-230). 

 A positividade atribuída ao turismo, se vinculada a discursos modernizadores, 

reforçam mitos e ocultam contradições. Esses discursos, se confrontados à dramática crise 

das cidades brasileiras, em particular de suas metrópoles (SOUZA, 2000), passam a fazer 

parte de um rol de contradições da reprodução do espaço urbano. 

 O caráter polissêmico do termo imagem possibilita leituras de diversas áreas do 

conhecimento e enfoques. Nos estudos geográficos, destacam-se as abordagens voltadas 

para a percepção da paisagem (Miossec e Nogue i Font). Na antropologia, o estudo do mito 

(Selwyn) e no marketing, a influência da imagem no processo de decisão de compra 

(Kotler et al, Machín, Figuerola). Os instrumentos de divulgação das imagens turísticas 

pela mídia impressa estão presentes nos estudos de Dann e Chalfen. A influência do 
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marketing no processo de formação da imagem bem como a tomada de decisão do turista 

antes, durante e depois da viagem são estudados por Chon e Goodall.  

 A difusão e diversificação de revistas especializadas no Brasil, dentre elas as 

revistas voltadas para o turismo (VALLADA, 1989) é um fato de relevante importância 

para a análise da imagem turística. O enfoque promocional da imagem turística busca na 

imagem, elementos que recaem no caráter perceptivo do indivíduo, nas influências de 

interpretações racionais e emocionais enquanto consumidores e de seus componentes 

cognitivos e afetivos. Avaliação da imagem turística enfoca componentes subjetivos, que 

dificulta a própria identificação e caracterização de suas partes (SOLHA, 1999). A 

abordagem de Gunn, que estabelece uma rígida separação entre imagens projetadas pelos 

esquemas de marketing e imagens recebidas (ou orgânicas) é questionada por Morgan e 

Pritchard (1998), que consideram essa relação um continuum. 

 A imagem turística sofre crescente influência de processos técnicos de construção 

de imagens como o marketing turístico. Segundo Figuerola (1988, p.77), o marketing 

turístico constitui um conjunto formado pelo marketing de grandes instituições como o 

Estado, Departamento ou Subsetor Turístico e o marketing de empresas turísticas 

individuais como hotéis, transportadoras, agências de viagens, etc.  

 O marketing turístico é utilizado pelo Estado para consolidar a imagem de um país 

ou zona e pelas empresas para vender um produto específico. Essas perspectivas são 

complementares. As empresas não assumem o marketing turístico de uma destinação em 

virtude do elevado custo, escassez de meios técnicos e profissionais, falta de informação 

estatística e empresarial, restrição de interesses econômicos locais às suas ações, etc. 

Os instrumentos de ação do marketing abrangem a investigação e segmentação de 

mercados, a definição do produto e preços, a escolha dos canais de distribuição, promoção 

de vendas, ações publicitárias e controle do segmento do conjunto das estratégias e 

atuações (ASHWORTH e GOODALL, 1990). 

 A distinção entre marketing turístico e marketing de bens materiais é que o 

primeiro, direcionado para os serviços, está claramente identificado com a venda de bens 

“invisíveis”, intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e de caráter imediato e perceptível, 

que devem ser consumidos in situ. Como nas atividades de serviços em geral, os serviços 

turísticos são mercadorias imateriais, não estocáveis nem transportáveis (FIGUEROLA, 

1998, p.75-76). Já os bens materiais possuem a vantagem de não precisar ser 

comercializados ou vendidos imediatamente, permitindo que a ação promocional possa ser 

efetuada depois. Tal distinção torna a produção da imagem turística algo ainda mais difícil 
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para os agentes promotores. O produto turístico constitui um mix de bens materiais e 

serviços, transformando o turismo numa atividade complexa. 

 Considerando-se o turismo como atividade humana, a propaganda turística é vista 

de forma mais ampla, revelando contradições, mitos, signos, ideologias. A invenção de 

lugares turísticos descrita por Knafou atesta essa questão. O marketing turístico tem 

relação intrínseca com as políticas de turismo. Ele vende férias, fins de semana e viagens. 

Também cria expectativas de enriquecimento rápido nas cidades especializadas em jogos 

de azar e no turismo sexual. As opções são diversas, à disposição de um “consumidor de 

espaços”, incluído nos circuitos de consumo e transformado em signo (BECKER, 1995). 

 Os esquemas de marketing criam e vendem imagens. A influência do marketing 

turístico na construção e comercialização do “paraíso” e “da identidade de um país” não 

pode ser desconsiderada. É o caso do marketing turístico das Ilhas Virgens Britânicas, 

estudadas por Cohen (1995). As imagens publicitárias associam a natureza “intocada” ao 

desejo sexual, cristalizado na “beleza” das “nativas”. Essas imagens são colocadas 

explicitamente como o símbolo de uma verdadeira “pátria-mãe” e sua “identidade”.  

 O marketing turístico também promove cidades, apresentando imagens positivas, 

omitindo contradições, consagrando o seu desenvolvimento a um status pautado na 

diferenciação pela integração a roteiros. A propaganda não somente vende a destinação, 

mas articula a sua imagem à venda de produtos diversos como percebeu Bozonnet (1991) 

ao estudar os Alpes franceses. 

 A partir das décadas de 1980 e 1990, ocorre a expansão da mídia impressa e 

eletrônica direcionada para o turismo. O poder público tem se preocupado em estruturar 

estratégias de marketing no Brasil e no exterior, destacando-se a EMBRATUR e os órgãos 

ou secretarias estaduais e municipais de turismo (PRODETUR, 1992). 

 O litoral nordestino passa a ser foco das políticas de turismo no Brasil. A 

valorização do produto praia e sol o ano todo, considerado o principal produto turístico da 

região, estimulou ações promocionais que destacam o exotismo do seu litoral. Na Paraíba, 

a política turística estadual elegeu o litoral paraibano como atrativo principal e João Pessoa 

passa a conviver com a imagem de cidade turística. 

 Diante das relações espaciais que vem sendo estabelecidas, como enfrentar o real? 

Esse é um dos grandes desafios para a geografia. Além dos espaços do real, o atual período 

produz o que anteriormente era impossível: o espaço da hiperrealidade na forma de 

imagem ou do virtual. A imagem atual é responsável pela produção de um novo real. A 

imagem que seduz, desconcerta, inquieta, torna-se objeto como os outdoors e todos os 
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sinais que tomam parte da paisagem. O ideológico se instala no real (SANTOS, 1997, 

p.19).  

 O Citymarketing constitui um instrumento do planejamento público que estimula a 

articulação entre imagem turística e imagem urbana. A utilização de estratégias de 

marketing na gestão das cidades tornou-se mais freqüente, não apenas para promover o seu 

potencial de atração de investimentos externos, mas também para consolidar o vigor das 

atividades urbanas para mercados consumidores-alvo (KOTLER, HAIDER e REIN, 1994).  

 O estudo da imagem urbana nesta contemporaneidade merece ressalvas em virtude 

dos modernos instrumentos de marketing e propaganda e do avanço dos sistemas de 

comunicação, informação e transporte ocorrido no Pós-Guerra. As imagens urbanas 

possuem um alcance maior, intervindo no âmbito da cultura urbana, ou seja, agindo como 

um elemento catalizador das representações da materialidade construída e das relações 

sociais estabelecidas no espaço urbano. As imagens de síntese atuam como mediadoras 

dessa representação, atribuindo-lhes significados bem como articulando cada vez mais a 

economia à cultura (RIBEIRO, 1988; BAUDRILLARD, 1995).  

 A imagem urbana apresenta-se como mediação entre as atividades de gestão da 

cidade e o cidadão (RIBEIRO, 1988, 1996; DÉBORD, 1995, SANTOS, 1996a). Essa 

mediação não está isolada da vida cotidiana e dos instrumentos sociais de controle 

representados pelo poder local. Tais imagens seguem uma racionalidade externa, pautada 

no crescente poder da técnica. Os promotores buscam posicionar o lugar no contexto da 

competitividade global entre os lugares. No entanto, a meta prioritária é atingir uma 

posição de relativa liderança, essencial para a (re) produção da cidade enquanto espaço de 

inovação (RIBEIRO, 1988, SÁNCHEZ, 1994, p.293-301).  

 As imagens produzidas representam sínteses históricas dos interesses sociais que 

disputam a interpretação sintética e hegemônica do espaço da vida coletiva. Dessa maneira, 

ocorrem rupturas de padrões anteriores e a imposição de novos padrões. São utilizados 

procedimentos de exemplificação, seleção, inclusão e omissão de espaços e ângulos de 

práticas sociais e culturais. São utilizados, também, processos de retenção, segregação e 

desmobilização referentes ao espaço. O poder de comando das cidades é exercido pela 

presença de setores econômicos e políticos diretamente envolvidos com a apropriação 

financeira do espaço urbano (RIBEIRO, 1988, 1996; HARVEY, 1994; SANTOS, 1996a). 

A sociedade tecnológica assume cada vez mais funções administrativas e de dominação, 

articulando a linguagem política à propaganda comercial. Busca-se, assim, a obtenção do 

consenso (BAURDILLARD, 1995, p.131). 
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 A partir da década de 1980, a imagem urbana de João Pessoa tem sido associada ao 

turismo. As intervenções turísticas apresentam uma nova conotação do espaço urbano 

local. Em virtude das políticas federais de turismo, as intervenções turísticas em João 

Pessoa não se restringem a simples implantação de equipamentos hoteleiros. Paisagens 

inteiras passam a ser planejadas. Surgem novos investimentos em acessibilidade, 

reurbanizações, equipamentos turísticos e revitalização de áreas de valor histórico e 

cultural. A cidade histórica não é mais formada por monumentos tratados isoladamente. 

Áreas inteiras são consideradas históricas pelo poder público. A partir dessas intervenções, 

a imagem urbana de João Pessoa tem sido vinculada a duas áreas turísticas da cidade: o 

Centro Histórico e a Orla Marítima. Percebe-se, nesse contexto, uma articulação mais 

efetiva entre as políticas urbana e turística. 

 A associação entre imagem urbana e imagem turística deve-se não somente ao 

crescente impacto territorial do turismo no país, mas também à ação da propaganda. As 

áreas turísticas de João Pessoa concentram importantes investimentos em equipamentos 

urbanos e turísticos, parcerias público-privadas, legislação específica, etc. e também 

monopolizam o foco das ações promocionais. 

 A propaganda turística também tem sido utilizada para promover a cidade no 

mercado turístico brasileiro. O uso freqüente de posicionamentos nas campanhas indica 

essa tendência: “João Pessoa, segunda cidade mais verde do mundo”, “João Pessoa, ponto 

extremo oriental das Américas”. 

 A propaganda turística desempenhou um papel fundamental, reforçando o caráter 

diferenciado do espaço turístico local. Parcelas selecionadas da cidade são convertidas em 

símbolos da identidade pessoense. Para isso, conecta elementos da materialidade e da 

representação urbanas a discursos que evocam a imagem turística como nova imagem de 

João Pessoa. Assim, a imagem turística expressa a nova imagem da cidade, ou melhor, a 

imagem de síntese da cidade. 
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II – TURISTIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO PESSOENSE 
 

1      Revitalização/Requalificação Urbana e Construção do Centro Histórico 
 

 Na atual reestruturação urbana, a ideologia hegemônica tem se afirmado por meio 

da arquitetura e do urbanismo apoiados no citymarketing (HARVEY, 1993, BENACH, 

2000, GARCÍA, 1996, 1997; ARANTES, 2001). 

 A arquitetura sempre espelhou o poder da sociedade. Porém, nos dias atuais, tal 

poder é exercido por um grupo cada vez mais restrito. As paisagens urbanas são 

produzidas para impor o poder das empresas e das firmas. Não é à toa que Zukin utilizou a 

expressão “paisagens de poder” ao se referir à influência das instituições financeiras na 

alteração das paisagens da área central de Nova Iorque. Para a arquiteta F. E. Sánchez 

García o termo “obrigação estética” refere-se ao papel assumido pela arquitetura de 

Curitiba diante das novas estratégias do marketing urbano (GARCÍA, 1996, 1997). O 

poder da técnica e a intencionalidade das construções revelam o poder instrumental das 

grandes empresas, das instituições internacionais e do Estado. 

 Segundo Yázigi (2003, p.56-82), a palavra patrimônio é originária do latim pater, 

patris (pai), derivando também o termo “pátria”. É o legado de pai para filho, ou seja, o 

que deve servir para a geração futura. A dessacralização do mundo e a incorporação de 

idéias iluministas francesas do século XVIII estenderam a noção de patrimônio dos 

grandes monumentos aos menores objetos. Para combater a monarquia, a República 

francesa considerou o patrimônio como o símbolo da coesão nacional e de um novo 

Estado. O patrimônio seguiu um longo percurso entre a idéia de monumento isolado à idéia 

de “patrimônio da humanidade”. O monumento não constitui um depósito da história, mas 

um conjunto de relações. São relações de vizinhança, relações humanas de diversas ordens. 

A concepção de patrimônio teve as suas bases ampliadas, tornando-se patrimônio 

ambiental. 

 No Brasil, a idéia de patrimônio histórico enquanto oferta turística contagiou os 

discursos do poder público e empreendedores privados, notadamente a partir dos anos 

1990. O valor cultural do patrimônio tem sido substituído pelo valor turístico segundo o 

modelo da “indústria turística”. A preservação do patrimônio está cada vez mais 

condicionada à existência de “parcerias”. O uso do patrimônio é definido pelo Estado e 

pelas empresas. E qual o uso desejado pela comunidade local? 
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 Na década de 1970, os governos estaduais e o poder público municipal assumiram 

as políticas de preservação. Na Paraíba, foi criado o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP). 

 Nos anos 1980, emerge a concepção de sítio urbano, substituindo a noção de 

cidade-monumento. O modelo de revitalização do Ministério da Cultura francês foi 

adotado na maior parte da Europa e dos países da América Latina nas décadas de 1980 e 

1990. O Estado francês foi o primeiro a difundir o culto oficial ao patrimônio histórico. A 

cultura tornou-se algo passível de apropriação por agentes públicos e privados. Os museus 

destacam a “cultura” em relação aos monumentos. No entanto, os bens culturais tornaram-

se produto cultural, ou seja, podem ser produzidos, embalados e difundidos para o 

consumo. Esse condicionamento do patrimônio16 ao consumo cultural estimulou o 

investimento imobiliário de prestígio, excluindo a população local e sua vida cotidiana. A 

apropriação do patrimônio cultural pelas firmas tornou-se uma prática corrente no Brasil e 

no mundo: 

 

Em tempos de globalização, as grandes firmas se promovem com investimentos 
em sua imagem. Assim tem feito, entre muitos, McDonald’s e Bank Boston. 
Ambos aproveitaram casarões de época em São Paulo, restaurando e dando usos 
conforme suas atividades. No caso de São Paulo, a rede McDonald’s se instalou 
em um casarão e no andar térreo de um dos mais antigos edifícios de 
apartamentos da avenida Paulista. O Bank Boston ocupou uma mansão no 
mesmo logradouro e outro na Rua Domingos de Morais. Tanto um como outro 
causam contraste com a incapacidade da vizinha, nativa, de requalificar o 
edifício (YÁZIGI, 2003, p.63). 

 

 A forma como o poder público vem tratando o patrimônio histórico no Brasil e em 

João Pessoa é um assunto abordado por Scocuglia (2004b, p.52-53) de acordo com três 

momentos: inicial (1937 a 1970), intermediário (1970 a 1990) e atual (a partir de 1990). 

No primeiro momento, predominou o apelo visual, a fachada. No segundo momento, 

ocorreram alguns avanços como a incorporação do valor documental. No período atual, 

verifica-se um retrocesso. Predomina a relocalização da tradição como melhor forma de 

inserir o patrimônio das cidades históricas nos modelos financiados por órgãos 

internacionais. Os usos do patrimônio devem viabilizar a auto-sustentabilidade econômica 

da área. 

 Repensar as práticas de revitalização que ora se colocam significa resgatar os 

sentidos e valores que as comunidades locais atribuem aos bens culturais. O uso do 

                                                 
16 Conforme estudos de Choay (1992), Fonseca (1997) e Motta (2000), destacados por Scocuglia (2004b, p.56). 
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patrimônio histórico tem sido monopolizado por empresas, pelo Estado e por camadas de 

maior poder aquisitivo. Dessa forma, os usos e sentidos atribuídos ao patrimônio revelam 

um campo de lutas e tensões entre grupos desprestigiados e interesses hegemônicos. Se, 

por um lado, as populações de baixa renda utilizam o patrimônio histórico enquanto 

moradia e resistência ao alto custo social da cidade, por outro, práticas homogeneizadoras 

negam o uso do patrimônio enquanto diversidade, a exemplo da gentrificação 

(gentrification). 

 Dentre os processos de reestruturação das cidades nos últimos 25 anos, Martinez i 

Rigol (2005, p.98) destaca a gentrificação. O conceito foi elaborado pela socióloga Ruth 

Glass em 1964, ao constatar uma mudança na dinâmica populacional em alguns bairros de 

Londres. As áreas centrais, geralmente degradadas e ocupadas pela classe trabalhadora, 

teve seus imóveis renovados e reabilitados. Uma determinada classe média passa a ocupar 

essas áreas, substituindo os antigos moradores. O termo origina-se da expressão “gentry”, 

que na Inglaterra designava o segmento posicionado logo abaixo da nobreza (YÁZIGI, 

2005, p.86). O termo gentrification tomou proporções mundiais. Segundo Martinez i Rigol 

(2005, p.100-101), as definições e posições teórico-metodológicas apresentam alguns 

elementos em comum. Expressa um conflito entre a “nova classe média” e a classe 

trabalhadora expulsa dos bairros gentrificados, e um processo de segregação social em 

prejuízo das pessoas incapazes de suportar o processo de revalorização do lugar.  

 Sharon Zukin (1982) defende um enfoque integrador entre fatores culturais e 

econômicos, buscando as relações entre acumulação econômica e cultura analisando o uso 

da arte e da preservação histórica. Para Maritinez i Rigol (2005, p.111-118), a 

gentrificação deve ser analisada no contexto geral da reestruturação urbana, fruto da 

reestruturação do capital, considerando-se o marco concreto do lugar. A origem da 

gentrificação é buscada nos próprios movimentos sociais, resgatando-se a concepção de 

unidade relativa e pauta singular dos movimentos sociais, defendida por Castells. O ponto 

de partida é a análise dos discursos e ações dos “gentrificadores” em um dado contexto 

histórico, econômico e social, e não somente a partir da lógica do capital. 

 Considerando-se os diversos contextos sócio-espaciais que envolvem a 

gentrificação, outra questão se impõe: a pertinência do termo diante da realidade urbana de 

países com elevada desigualdade social, como no caso brasileiro. A transposição do termo 

gentrification para a realidade brasileira pode trazer problemas de interpretação. Ao 

estudar o centro de São Paulo, Yázigi (2005) verificou a terminologia utilizada para 

explicar as intervenções urbanas e a própria concepção de centralidade. A globalização 
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altera as experiências de gentrificação. O centro paulistano ainda não apresenta as 

vantagens ambientais satisfatórias para atrair camadas de maior renda, como ocorreu nos 

processos de gentrificação destacados pela sociologia urbana européia. Embora confundida 

com “elitização” do espaço anterior, nem sempre isso ocorre. A gentrificação pode ou não 

ter esse aspecto. Nas capitais e cidades médias brasileiras onde ocorreu a renovação de 

bairros, não se verificou a reocupação por uma verdadeira elite. 

 Por outro lado, revitalização, renovação e restauração não são termos equivalentes. 

A revitalização refere-se à criação de uma nova vida (leia-se função social e não mera 

animação) no edifício ou no espaço urbanístico, contudo, sem provocar profundas 

mudanças ou alterações estruturais. Modifica-se o uso de determinados prédios, até mesmo 

desalojando populações. A revitalização pode ocorrer em áreas ocupadas ou não. A 

fórmula comumente utilizada é a parceria entre o poder público e as empresas que utilizam 

a revitalização como marketing cultural. Na renovação urbana, por sua vez, ocorre a total 

demolição do que já estava instalado.  

 O termo requalificação tem sido utilizado como equivalente ao de revitalização. No 

entanto, a requalificação não se limita aos velhos centros das metrópoles, mas abrange todo 

o tecido territorial e seu patrimônio imobiliário, tanto rural como urbano. Por isso, a 

requalificação se impõe muito mais à totalidade urbana, por sugerir uma idéia mais 

abrangente, um conjunto de operações que a diferencie das demais (YÁZIGI, 2005, p.82). 

 Segundo Yázigi (2005, p.87), as requalificações tem sido condenadas por alguns 

estudiosos. Otília Arantes sugere ao poder público o estímulo à promoção de habitações no 

centro ao invés de favorecer o marketing cultural das firmas interessadas em potencializar 

seus capitais. Em virtude das exarcebadas contradições sócio-espaciais do país, é preciso 

verificar o significado que a requalificação urbana vem produzindo nos termos culturais da 

cidade. Nesse sentido, é fundamental analisar questões como a compreensão da 

centralidade, a utilização da requalificação como “álibi cultural” pelas empresas e a relação 

entre política habitacional na região central e a formação de centralidades nas periferias. 

 A necessidade de criar “cartões-postais” do centro, como acontece em São Paulo, 

justifica ações que constrangem a circulação das pessoas (ALVES, 2005). Os “cartões-

postais” são áreas do centro que possuem belas paisagens, monumentos, praças, edifícios 

de valor artístico e histórico, etc., sob o controle do poder público e dos agentes do 

mercado, voltadas para a atração de turistas. Na reurbanização do Vale do Anhangabaú, a 

paisagem da nova praça não foi projetada para a apropriação ou permanência das pessoas 

no local, mas para que apenas transitem. Segundo Alves (2005, p.144), trata-se do reforço 
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ao processo de seletividade que se impõe aos usuários no contexto de uma estratégia 

maior: a recuperação da imagem positiva do Centro. 

 O incentivo a eventos culturais representou uma das estratégias utilizadas para 

atrair pessoas, associando a imagem da área central a práticas de lazer e diversão, 

subtraindo-se a imagem do centro como lugar de abandono, violência e medo. O espaço 

“cartão-postal” teria essa função: substituir o lugar do encontro pelo lugar de não 

permanência, de passagem. Emergem discursos que estimulam a apropriação privada dos 

espaços públicos, pela criação de espaços coletivos, no dizer de Sola-Morales17. Impõe-se 

a intimidação, embora de maneira indireta ou formal, ao livre acesso das populações 

pobres. As manifestações de resistência ao processo de privatização do espaço público 

diante da imposição de espaços semipúblicos é percebida pela presença da população nos 

espaços públicos (ALVES, 2005, p.146). 

 As intervenções nas cidades históricas como Olinda, Rio de Janeiro, Recife e São 

Luís não alteraram a desigual estrutura social, pelo contrário, reforçaram-na. Os pobres 

foram retirados da “cidade histórica”. Novos usos foram dados ao patrimônio antigo. 

 Em relação às políticas de preservação, a introdução de elementos da cultura 

popular de origem afro-brasileira, dos imigrantes europeus, etc. e o reconhecimento de 

novos objetos como patrimônio (pontes de ferro, arquitetura civil e conjuntos 

habitacionais) só ocorreu a partir dos anos 1980 (SCOCUGLIA, 2004b, p.65). Trata-se de 

mais um descaso, agravado pelo momento obscuro dos anos de repressão militar. 

 João Pessoa possui um diversificado patrimônio histórico. Desde igrejas, 

conventos, mosteiros, sobrados, prédios públicos, etc. oriundos período colonial até 

construções em estilo eclético, art déco e art nouveau, que surgiram durante as reformas 

urbanas verificadas no início do século XX. 

 A origem da cidade foi uma imposição da Coroa para garantir a expansão da 

monocultura canavieira a partir de Pernambuco. O sítio atendeu aos requisitos de uma 

cidade tipicamente colonial. Por questões de defesa, o sítio urbano manteve-se afastado 

cerca de 18 km do mar, localizado às margens do rio Sanhauá, afluente do rio Paraíba. 

Enquanto cidade portuária, exerceu funções administrativas e comerciais (RODRIGUEZ, 

1980; GONÇALVES, 1999, MELLO, 2002). Assim, vislumbrava-se a posse do território e 

o controle da produção dos engenhos de açúcar no fértil vale do rio Paraíba. 

                                                 
17 SOLÀ-MORALES, Manuel de. Ações estratégicas de reforço ao centro In: HUET et al. Os centros das 
metrópoles: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI. São Paulo: Imprensa Oficial, 
Associação Viva o Centro, Ed. Terceiro Nome, 2001, p.109-120. 
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 A cidade estruturou-se em dois núcleos principais: Cidade Baixa e Cidade Alta. Na 

Cidade Alta, o núcleo original apresenta ruas em traçado ortogonal18, seguindo dois eixos e 

formando uma cruz. No sentido longitudinal, parte-se da Igreja de Santo Antônio (no 

Convento de São Francisco, ao norte) até a Igreja de São Gonçalo (ordem jesuítica, ao sul). 

No sentido transversal, da Igreja do Carmo (a leste) até o Mosteiro de São Bento (a oeste). 

As residências se desenvolveram no entorno dos monumentos religiosos. Na Cidade Alta 

eram realizadas, também, as funções administrativas. 

 A Cidade Baixa cresceu às margens do rio Sanhauá, antiga área portuária da 

Cidade. Esse local concentrou as atividades comerciais, armazéns e o trapiche do Porto do 

Capim. O principal porto da Capital foi desativado em razão da transferência das 

atividades para o Porto de Cabedelo em 1935. 

 No início do século XVI, as maiores edificações religiosas ainda estavam em 

construção. Durante a invasão holandesa, passou a ser denominada Frederica 

(Frederikstadt), em homenagem a Frederico, príncipe de Orange19. Elias Herckmans 

(1639) e Gaspar Barléu (1647) descreveram a cidade. Ao norte, o Convento de São 

Francisco, a leste, o Convento do Carmo, a oeste, o Convento de São Bento, e ao sul, a 

Igreja de São Gonçalo. 

 A cidade possuía mais duas igrejas: a capela de Nossa Senhora das Neves (matriz) e 

a Igreja da Misericórdia. Outras construções foram surgindo como a cadeia, câmara e 

açougue, na rua Nova; a Igreja de S. Frei Pedro Gonçalves, na colina próxima ao Porto do 

Capim; e o Forte do Varadouro, na ladeira de São Francisco.  

 As primeiras vias de circulação da cidade formaram-se já em fins do século XVI, 

como a ladeira de São Francisco e as ruas Nova e Direita. A Ladeira de São Francisco era 

inicialmente um caminho onde foi instalado a Casa da Pólvora, ligando a Cidade Alta ao 

porto do Varadouro. Na rua Nova (atual General Osório), a Casa da Câmara e 

posteriormente o Convento de São Bento foram construídos no largo da Matriz. A rua 

Direita começava defronte ao Convento Franciscano. 

                                                 
18 O caráter retilíneo das ruas do núcleo central era evidente nos mapas holandeses do século XVI. A regularidade 
urbanística era comum aos aglomerados urbanos sob o domínio da Coroa espanhola (OLIVEIRA, 2000). Cumpriu-
se a decisão do Alvará Real de Madrid de dezembro de 1583 (RODRIGUEZ, 1981, p.15). 
19 João Pessoa recebeu vários nomes no decorrer de sua história: Nossa Senhora das Neves (agosto/1585), Felipéia 
de Nossa Senhora das Neves (outubro/1585), Frederikstadt (1634), Parahyba (1654) e João Pessoa (1930). 
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 Entre os séculos XVI e XIX, a cidade expandiu-se lentamente, pautada na produção 

canavieira, sob a hegemonia das vilas de Olinda e Recife, não ultrapassando o limite de 

aproximadamente 117 ha20. 

 No início do século XX, a Reforma Pereira Passos (1902-1906) uniu a elite local de 

cunho modernista ao higienismo, tornando-se um exemplo para as demais cidades 

brasileiras. O presidente da Província da Paraíba, Henrique Beaurepaire Rohan (1857-

1859), foi um dos administradores públicos com claras preocupações urbanísticas. 

Influenciado pela modernização da metrópole carioca21, Rohan engajou-se na 

modernização de João Pessoa, nivelando e alinhando diversas ruas. Em 1855, foi elaborada 

a planta da cidade. 

 Durante as primeiras décadas do século XX, as reformas urbanas verificadas em 

João Pessoa foram comandadas por João Machado (1908-1912), Castro Pinto (1912-1916) 

e Camilo de Holanda (1916-1920), Solon de Lucena (1920-1924) e Guedes Pereira (1920-

1924). 

 João Machado, Presidente do Estado e médico sanitarista, implantou diversas 

melhorias na capital. Estruturou o sistema de abastecimento d’água a partir da Mata do 

Buraquinho (1912). Criou a avenida João Machado, importante ligação entre a avenida 

Trincheiras e Cruz do Peixe, em Tambiá. A avenida João Machado abrigou suntuosas 

residências, contribuindo para expansão urbana nessa direção. A inauguração da Junta 

Comercial e da Imprensa Oficial indica a crescente importância das atividades urbanas no 

Estado. 

 Nos anos 1920, as intervenções urbanas em João Pessoa se intensificaram. A 

influência de Epitácio Pessoa à frente da Presidência da República e o avanço da produção 

algodoeira atraíram importantes recursos para a cidade. 

 Durante a administração de Solon de Lucena, a prefeitura ganhou mais autonomia. 

Diversas ações foram encampadas pelo Prefeito Walfredo Guedes Pereira22 em parceria 

com o governo da Paraíba. A urbanização da Lagoa tornou-se uma prioridade. O projeto de 

saneamento da Lagoa foi elaborado em 1922, mas só foi concluído no governo de João 

Suassuna (1924-1928). A antiga Lagoa dos Irerês foi transformada em Parque Solon de 

                                                 
20Governo do Brasil. Governo da Espanha. Estúdio de revitalización del Centro Histórico de João Pessoa, Paraíba, 
Brasil. João Pessoa, 1987/1992. 
21 O Rio de Janeiro seguiu o modelo de Paris, onde foram construídos bulevares e parques, durante a gestão do 
Prefeito Haussmann. 
22 Walfredo Guedes Pereira (1920-1924) tornou-se um dos mais operosos prefeitos do Governo Solon de Lucena, 
convertendo-se numa espécie de “Pereira Passos da Capital”. A influência italiana em João Pessoa também foi 
considerável em decorrência da ação de arquitetos e comerciantes italianos. A consolidação do cinema e dos 
esportes enquanto atividades de lazer se deve, em parte, à importante influência italiana (MELLO, 2002, p.168). 



 

 

67 

Lucena com base no Decreto Lei nº 110, de 27 de setembro de 1924, durante o governo de 

Solon de Lucena. O Prefeito João Maurício de Medeiros (1926-1928) implantou as 

palmeiras imperiais. No governo de Argemiro de Figueiredo (1935), os anéis interno e 

externo foram calçados. O paisagista Burle Marx projetou os jardins da Lagoa seguindo 

uma tendência de embelezamento e saneamento que começava a ser implantada no país 

entre fins do século XIX e início do século XX (KOURY, 2005)23.  

 Na década de 1940, surgem dois importantes elementos referenciais da Lagoa: a 

fonte e o cassino. A fonte foi instalada no centro da Lagoa e o cassino tornou-se um ponto 

de encontro de políticos e personalidades da época. A Lagoa passou a ser um local de 

circulação da sociedade pessoense. No entorno da Lagoa, foram construídas casas de 

famílias ricas.  

 Os anéis interno e externo foram transformados em girador. A Lagoa passa a ser 

um ponto de convergência de diversas áreas da cidade, adquirindo posteriormente uma 

centralidade comercial. A construção dos terminais de ônibus reforçou essa característica. 

A expansão comercial nas áreas próximas à Lagoa contribuiu para o crescimento do fluxo 

de pessoas e de veículos, agravando o quadro de degradação do Parque. 

 Tendo em vista a comemoração do Centenário da Independência, o Prefeito 

Walfredo Guedes Pereira doou terrenos de sua propriedade para a construção da Praça da 

Independência, inaugurada em 1922. Na porção norte foi instalado um coreto em estilo 

neoclássico para acomodação de autoridades, com fachada voltada para a rua Walfredo 

Leal. No centro da Praça, encontra-se um obelisco em pedra granítica. Esses monumentos 

foram tombados pelo IPHAEP em 1980.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 O Parque foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (IPHAEP) em 26 de agosto 
de 1980, com base no Decreto nº 8.653, ocupando uma área de 150 mil metros quadrados. Em 1985, passou por 
um processo de recuperação e reordenamento (KOURY, 2005). 
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Figura 05. Praça da Independência (1922). Ao centro, o Obelisco e à frente o busto 
do Prefeito Otacílio de Albuquerque (1908-1911). Foto: Aldo G.Leandro, 1999. 

 

 A expansão da cidade desde o final do século XIX absorveu o antigo sítio do inglês 

Richard Roggers. Em 1922, foi criado o Parque Arruda Câmara, popularmente conhecido 

como “Bica”. Trata-se de um parque zôo-botânico que atraiu a sociedade da época para as 

matinês de domingo e diversos espetáculos. O nome popular deve-se a uma bica de origem 

colonial que abastecia a cidade e que ainda se encontra no local. Na década de 1970, o 

Parque passou por melhorias, sendo construídos novos equipamentos como restaurante e 

piscina. Em 1980, foi tombado pelo IPHAEP. Hoje, é uma importante área arborizada, 

ideal para passeios. 

 As vias de circulação receberam consideráveis melhorias. Para expandir a linha de 

bondes em direção à rua Trincheiras, a Igreja das Mercês foi demolida. Em 1923, a Igreja 

do Rosário dos Pretos também foi demolida para a implantação da Praça Vidal de 

Negreiros. O Ponto de Cem Réis24 tornou-se um importante nó do sistema de circulação 

entre as cidades alta e baixa e, ao mesmo tempo, um dos monumentos das reformas 

urbanas de João Pessoa. 

 A construção da Praça Vidal de Negreiros buscou reproduzir a idéia urbanística de 

amplidão e clarificação para estimular o exercício de individualidades numa perspectiva 

laica. Tornou-se ponto de convergência de diversas camadas sociais. Para as camadas 

média e alta era um local de lazer, em especial nos cinemas. Era ponto de encontro dos 

                                                 
24 Ponto de Cem Réis! Gritava o cobrador do bonde ao chegar à praça, para alertar os passageiros do preço da 
passagem. Dessa frase surgiu o nome Ponto de Cem Réis. Para o Presidente da Província Solon de Lucena, a praça 
Vidal de Negreiros era o local de manifestações cívicas e de exercício de liberdades individuais em um Estado 
laico (SILVA, 1995, p.70-71). 
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estudantes, de blocos carnavalescos, manifestações políticas, etc. As camadas de maior 

poder aquisitivo, até então concentradas nas ruas Nova (General Osório), Direita (Duque 

de Caxias) e da Areia, migram em direção ao sul (avenida Trincheiras) e para leste 

(Tambiá). Nesse processo, a Cidade Baixa principia a sua deterioração e o Ponto de Cem 

Réis, por sua vez, afirma-se como área central da cidade (SILVA, 1995, p.49).  

 João Pessoa assumiu a presidência do Estado (1928-1930), com nítidas vinculações 

aos interesses urbanos da elite comercial pessoense. Por isso, combateu a influência das 

oligarquias de base rural. O presidente João Pessoa também combateu a influência de 

Pernambuco realizando a modernização fiscal. Assim, dificultou as investidas dos 

comerciantes do Recife. A influência do Porto do Recife foi reduzida pela centralização do 

processo de exportação no Porto de Cabedelo, concluído no governo Gratuliano de Brito 

(1932-1934). A ligação entre interior e capital foi melhorada. Na área central, continuou o 

processo de modernização urbana.  

 No espaço urbano pessoense, diversas intervenções de caráter laico tornaram-se 

comuns. O conjunto formado pelo Palácio da Redenção, Igreja de N. S. da Conceição e 

Faculdade de Direito passou por reformas. Parte da Igreja, anexa ao Palácio, foi demolida. 

A torre da Igreja, única remanescente, foi incorporada à atual Faculdade de Direito. A área 

ocupada pela antiga igreja tornou-se jardim do Palácio. O Ponto de Cem Réis passou a ser 

um local de grande efervescência social e despontou em termos comerciais. Diversas lojas 

atendiam as camadas de maior poder aquisitivo. Os cinemas eram referência de lazer, a 

exemplo do Cine Plaza. O antigo prédio de esquina onde funcionou o Jornal Correio da 

Manhã foi demolido para a construção do Paraíba Palace Hotel (SILVA, 1995, p.79), 

concluído em 1932, dois anos após o assassinato do presidente do Estado, João Pessoa  

 O arquiteto carioca Nestor de Figueiredo foi contratado para elaborar um plano 

urbanístico. O projeto de Nestor de Figueiredo apresentou propostas funcionalistas 

voltadas para a melhoria da circulação, aparelhamento estatal e eixos de expansão da 

cidade. A urbanização da Torre e a construção da avenida Getúlio Vargas integravam parte 

de sua proposta. 

 Os limites correspondentes ao Centro Histórico foram transpostos. A expansão 

urbana ultrapassou a Lagoa do Parque Solon de Lucena, em direção à orla marítima. Por 

outro lado, a cidade baixa entra em processo de deterioração enquanto o Ponto de Cem 

Réis vai assumindo a condição de área central da cidade (SILVA, 1995, p.49). O grande 

objetivo dessas intervenções era reafirmar uma nova imagem da cidade: 
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Com as reformas do início do século XX, desejava-se criar na cidade de João 
Pessoa uma nova imagem de beleza, associada ao estilo de vida moderno de 
grandes cidades européias, com suas avenidas largas para circulação de 
automóveis, suas praças e jardins públicos arborizados para os passeios 
dominicais (SCOCUGLIA, 2004, p.102). 

 

 Durante os anos 1970, o Ponto de Cem Réis foi alvo de uma nova intervenção. A 

construção do Viaduto Damásio Franca (1970) provocou impactos consideráveis, 

separando a praça Vidal de Negreiros do Hotel Paraíba Palace. A circulação local foi 

alterada, praticamente inutilizando a praça. A obra favorecia em maior proporção a vaidade 

pessoal do prefeito Damásio Franca e não a funcionalidade da área, beneficiando 

politicamente a sua administração com uma obra de “modernidade”. 

 O Viaduto Damásio Franca, apontado como novo exemplo de modernização, 

fragmentou o lugar, acelerando a deterioração em virtude da subutilização do espaço. 

Constituiu, também, um dano à memória e aos freqüentadores que perderam um 

importante espaço de encontros. Em 1982, o mesmo prefeito retornou em segundo 

mandato, determinando o fechamento da rua Duque de Caxias para o fluxo viário, 

transformando-a em rua de pedestres na altura do Ponto de Cem Réis, inutilizando a alça 

do Viaduto. 

 A notável expansão da cidade e o deslocamento progressivo das camadas abastadas 

para o entorno da avenida Epitácio Pessoa e para a orla marítima, aceleraram o “declínio” 

do status social que o Ponto de Cem Réis adquiriu desde as últimas reformas urbanas do 

início do século XX. O esvaziamento da área do Centro Histórico tomou impulso a partir 

dos anos 1970. As atividades comerciais e de serviços foram as mais atingidas. Diversas 

construções deterioraram e o patrimônio histórico tornou-se uma preocupação de diversos 

setores da sociedade civil. 

 Na década de 1970, verifica-se o avanço dos sinais da conjuntura recessiva. O 

poder público federal repassou aos estados e municípios parte da responsabilidade de 

preservação dos monumentos históricos, apelando para que criem legislações específicas à 

semelhança do governo federal. Os órgãos estaduais de preservação passam a 

complementar a função do IPHAN. Por isso, foi criado o Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico do Estado da Paraíba. 

 Até o início da década de 1980, o patrimônio pessoense era regido pela Lei Federal 

de proteção aos bens estaduais dos anos 1930 (Decreto-Lei nº 25/34), ainda em vigor. 

Segundo Scocuglia (2004b, p.129), até hoje não existe uma lei específica para centros 

históricos, com instrumentos legais e administrativos que permitam uma política mais 
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eficiente de reabilitação urbana dessas áreas. O bairro mais antigo da cidade de João 

Pessoa, o Varadouro, representava o retrato do abandono das áreas centrais pelas políticas 

do poder público e por investidores privados.  

 Diante do quadro de deterioração, o IPHAEP delimitou a área do Centro Histórico 

Inicial de João Pessoa em 1982, abrangendo 117 ha, de acordo com o Decreto Estadual 

9.48425. Como se trata de uma área tombada, nenhuma construção ou modificação pode ser 

realizada sem a aprovação desse órgão estadual. Nesse perímetro urbano encontram-se os 

monumentos mais antigos da cidade, resultado de diferentes momentos da história local. 

 

 
Figura 06. Construções históricas em ruínas na Ladeira de São Frei 
Pedro Gonçalves (década de 1990). Ao fundo, a área do antigo Porto do 
Varadouro, às margens do rio Sanhauá. Foto: Aldo G. Leandro. 

 

 Apesar da delimitação, a área do Centro Histórico nunca foi regulamentada, fato 

agravado pela omissão da Prefeitura de João Pessoa em relação ao Varadouro26.  

 Até os anos 1990, diversos fatores contribuíram para a degradação do Centro 

Histórico. Em primeiro lugar, a omissão do poder público municipal em relação à área. Por 

outro lado, à medida que os bairros da orla e do entorno da avenida Epitácio Pessoa foram 

sendo valorizados, a área central se desvalorizava em termos imobiliários e comerciais, 

                                                 
25 O Decreto Estadual nº 25.138, de 28 de junho de 2004, redefiniu a delimitação da área do Centro Histórico de 
João Pessoa e aprovou zoneamentos. A perspectiva dessa redefinição é o planejamento integrado entre PMJP, 
IPHAN, IPHAEP e Comissão de Revitalização do Centro Histórico de João Pessoa. A delimitação atual do Centro 
Histórico não será tratada nesta dissertação. O foco da análise é o processo de formação do Centro Histórico nas 
décadas de 1980 e 1990. 
26 A partir de 1992, o Centro Histórico foi incluído no Plano Diretor de João Pessoa, como Zona de Restrição 
Adicional (Capítulo II) e como Zona Especial de Preservação (Capitulo III, Seção III). Apesar da legislação, não 
existiam diretrizes urbanísticas e patrimoniais (SCOCUGLIA, 2004b, p.129-133). 
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situação agravada pelo péssimo estado de conservação dos seus imóveis, alguns em 

ruínas27.  

 

MAPA 2. LOCALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PES SOA, 
DELIMITADO PELO IPHAEP EM 1982. 

 
Fonte: SEPLAN/PMJP, IPHAEP, 1982. 

 

                                                 
27 Diante da precária estrutura do IPHAEP, da legislação vigente e da fiscalização, alguns proprietários se 
aproveitaram e “na calada da noite” demoliram prédios históricos para construírem no local estacionamentos ou 
congêneres, algo incompatível com a área (SCOCUGLIA, 2004b, p.136). 
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 O assoreamento e poluição do rio Sanhauá atesta a ineficiência das políticas 

ambientais. As comunidades ribeirinhas encontravam-se em precárias condições de vida. É 

o caso da Comunidade do Porto do Capim, instalada desde os anos 1960 na área do antigo 

Porto do Capim, às margens do rio Sanhauá. Essa comunidade passou a conviver com a 

emissão de dejetos lançados no estuário do rio Paraíba. A situação alimentar das famílias 

piorou. A coleta de caranguejo, siris e de outros crustáceos, além da pesca artesanal, tem 

sido prejudicadas pela poluição. Diante da omissão do poder público, as comunidades 

ribeirinhas são as maiores vítimas em questão e não podem ser responsabilizadas 

unilateralmente pelos danos ambientais. 

 No entorno da praça Antenor Navarro, do Largo de S. F. Pedro Gonçalves e da rua 

da Areia, diversas famílias de baixa renda ocupavam casarões e sobrados abandonados, em 

estado crítico de conservação. Por outro lado, a concorrência com os espaços de 

prostituição como bares e bordéis tem contribuído para a redução da oferta de habitações. 

 A área do Sanhauá também comportava outro grave problema ambiental. Trata-se 

do aterro “sanitário” de João Pessoa, conhecido como “Lixão do Róger”, que funcionou à 

céu aberto por mais de 40 anos. Toda a área é um frágil ecossistema de mangue, submetido 

a um grave impacto ambiental. Embora tenha sido desativado em 2003, a remoção do 

Lixão do Róger do local é inviável. A sobreposição de sucessivas camadas de lixo durante 

décadas, concentrou em seu interior uma substância tóxica, o chorume. Qualquer tentativa 

de escavação da área pode liberar o chorume para o estuário do Paraíba, causando um 

impacto sócio-ambiental de proporções ainda maiores. Por isso, pode constituir mais um 

dos fatores que explicam a omissão do poder público municipal em relação ao Centro 

Histórico. 
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Figura 07. Em primeiro plano, à direita, aBasílica de N. S. das Neves. À 
esquerda, o Mosteiro de S. Bento. Ao fundo, o “Lixão do Roger” em 
plena área de mangue. Foto: Arquivo do fotógrafo Marcus Antonius 
(anos 1990). 

 

 O quadro sócio-ambiental crítico é um dos principais fatores que contribuíram para 

a construção da imagem do Centro Histórico como área degradada. Por outro lado, o 

abandono dos monumentos é uma prática comum desde as demolições do patrimônio 

impostas pelas reformas urbanas no início do século XX. Segundo Scocuglia (2004b, 

p.136-195), apesar da delimitação ter sido realizada inicialmente pelo IPHAEP em 1982, o 

conceito de Centro Histórico decorre, em grande parte, do Convênio Brasil/Espanha, em 

execução desde 1987. A imagem do “Centro Histórico de João Pessoa” surgiu desse 

processo.  

 A inclusão da Paraíba no projeto de revitalização do governo espanhol deve-se ao 

Ministro da Cultura, o paraibano Celso Furtado, um dos principais articuladores do 

convênio com o Ministério das Relações Exteriores da Espanha. O acordo firmado com o 

Brasil faz parte de um conjunto de políticas que o governo espanhol vem adotado em 

diversos países da América Latina desde os anos 1980. 

 As ações voltadas para a reabilitação do centro histórico em diversas cidades 

européias teve origem no urbanismo progressista italiano, notadamente da experiência de 

Bolonha, articulada por políticos e administradores do Partido Comunista Italiano, nos 

anos 1960/70. A proposta bolonhesa foi aplicada inicialmente em bairros históricos 

centrais, com grande concentração de habitantes de baixa renda. Procurou-se recuperar a 

área em termos econômicos, sociais e infra-estruturais sem a retirada dos antigos 

habitantes dos edifícios recuperados. Entretanto, com o avanço das políticas neoliberais 

entre os anos 1980 e 1990, as propostas de revitalização adotadas em diversas cidades 
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européias substituíram o aspecto social pela perspectiva de recuperação econômica e do 

valor imobiliário dos bens imóveis, sobretudo aqueles sob efeito de leis de tombamento. 

Essa guinada neoliberal foi influenciada pelas experiências norte-americanas “bem-

sucedidas”, pautadas na ação de movimentos de recuperação com base econômica local, 

articulada por pequenos e médios empreendedores, embora com apoio limitado das 

administrações municipais28. 

 O desenvolvimento institucional do PRCH-JP teve início em 1987, quando foi 

firmado um convênio entre Brasil e Espanha. No mesmo ano, foi estabelecido em Brasília 

um Termo de Compromisso entre o Ministério da Cultura, o Ministério do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, o Governo do Estado da Paraíba e a Prefeitura 

Municipal de João Pessoa. O Ministério das Relações Exteriores da Espanha representou o 

governo espanhol. Uma equipe multidisciplinar foi estruturada com representantes de 

instituições públicas municipais, estaduais e federais, coordenada por dois arquitetos, um 

vinculado a Fundação Nacional Pró-Memória na Paraíba e o outro ao Instituto de 

Cooperação Iberoamericana (ICI), da Espanha. Desde meados da década de 1980, este 

instituto já atuava na restauração de monumentos isolados no Equador e no México.  

 A organização institucional do governo espanhol passou por uma reestruturação. 

Em 1989, foi criada uma Comissão Interinstitucional, formada pela Agência Espanhola de 

Cooperação Internacional (AECI), Ministério da Cultura, Direção Geral de Relações 

Culturais do Ministério de Assuntos Exteriores, Comissão Nacional Quinto Centenário e 

Sociedade Estatal Quinto Centenário. Em virtude das comemorações dos 500 anos de 

chegada dos espanhóis à América (1492-1992), o governo espanhol lançou o Programa de 

Preservação do Patrimônio Cultural da Ibero-América. Esse programa passou a unificar 

outros programas que atuavam isolados como o “Programa de Revitalização de Centros 

Históricos” e o “Programa de Restauração de Monumentos”. Nos anos 1990, o governo 

espanhol também desenvolveu o Programa de Oficinas-Escola (Escuelas-Taller)29. Em 

1991, o PRCH-JP incorporou o Programa Oficina-escola (PRCH-JP, 2000, p.2). 

 O Governo Federal participa do Convênio Brasil/Espanha por intermédio do 

Ministério da Cultura (MinC) e do IPHAN. O poder público estadual é representado pelo 

IPHAEP, órgão da Secretaria de Educação e Cultura (SEC) e a PMJP pelas Secretarias de 

                                                 
28 ZANCHETTI, E. A conservação urbana. Disponível em www.urbanconservation.org/textos/scarlos.htm. Acesso 
em: 19/06/2006. 
29 Desde 1990, a AECI coordena cerca de 26 oficinas-escola em diversos países, com um total de 4.352 alunos. Só 
em João Pessoa são 350 alunos entre 1991-1999. Para se ter uma idéia, em Salvador foram contratados apenas 200 
alunos (SCOCUGLIA, 2004b, p.142).  
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Projetos Especiais e de Educação e Cultura. Participaram, também, outros órgãos estaduais 

e municipais ligados à infra-estrutura urbana e ao turismo (SCOCUGLIA, 2004b, p.136; 

PRCH-JP, 2000, p.1). 

 O PRCH-JP integra o Programa de Preservação do Patrimônio Cultural da Ibero-

américa, da AECI em vários países latino-americanos. No plano estadual, destaca-se a 

Comissão Permanente de Desenvolvimento do Centro Histórico de João Pessoa, criada em 

1987, e que vem executando trabalhos na área do Centro Histórico. Esta Comissão é 

vinculada ao IPHAEP, órgão da Secretaria de Educação e Cultura do Estado.  

 Para Scocuglia (2004b, p.123-175), o PRCH-JP seguiu duas orientações distintas: o 

Projeto-Piloto (1987-1996) e as parcerias público-privadas (1996-2002). A mudança na 

orientação do projeto na segunda metade da década de 1990 se deve a adoção de práticas 

do planejamento estratégico voltadas para o desenvolvimento de cenários urbanos para o 

consumo cultural: 

 

A experiência de revitalização do Centro Histórico de João Pessoa é singular e 
exemplar no sentido de mostrar inicialmente um interesse voltado para os 
problemas sociais do Centro Histórico e da qualidade de vida da população ali 
residente. Entretanto, no final da década de 1990, essa experiência seguiu, em 
parte, o modelo de revitalização voltado para a construção de cenários urbanos e 
para a dinamização cultural de áreas específicas, criando lugares de consumo 
cultural (SCOCUGLIA, 2004b, p.154). 

 

 A proposta inicial apresentava algumas preocupações sociais, em certos aspectos 

lembrava a experiência de reabilitação do urbanismo progressista italiano, difundidas na 

América Latina por organismos internacionais como a UNESCO e a ICOMOS30. Porém, 

em fins dos anos 1990, as práticas de revitalização seguiram uma visão empresarial e 

imobiliária. As parcerias público-privadas, típicas do planejamento estratégico, foram 

adotadas, a exemplo das intervenções na Praça Antenor Navarro e no Largo de São Frei 

Pedro Gonçalves. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS). 
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Figura 08. Praça Antenor Navarro. Conjunto de Casarios do início do 
século XX, restaurados. Foto: Aldo G. Leandro, 1999. 

 

 O PRCH-JP apresentou como objetivos básicos a recuperação de raízes culturais 

comuns, a restauração e valorização do patrimônio natural e construído e a formação de 

mão-de-obra especializada, com revalorização dos ofícios artesanais. 

 Enquanto órgão executor, a Comissão de Revitalização do Centro Histórico 

desenvolveu diversas ações propostas pelo Projeto: fiscalizar a aplicação de normas 

urbanísticas, elaborar projetos de atuação, elaborar convênios, assessorar o IPHAEP e 

qualificar técnicos na questão da revitalização (PRCH-JP, 2000, p.1) 

 Os discursos de Amparo Gómez-Pallete, Diretora do Programa de Preservação do 

Patrimônio Cultural da Ibero-América, e de Francisco Fernandez Ordonez, Ministro das 

Relações Exteriores da Espanha, apresentam vários elementos que justificam a inclusão de 

João Pessoa no programa de revitalização destas instituições31. Em primeiro lugar, a 

comemoração do 5º Centenário de chegada dos espanhóis na América, motivando diversos 

programas de cooperação, dentre eles, os de preservação do patrimônio cultural. Outro 

importante argumento é a necessidade de fortalecer as raízes da identidade cultural em 

comum. Por fim, realçar a concepção de que o patrimônio é um bem social que a 

comunidade tem o direito de utilizar e desfrutar e o dever de conservar. 

 O PRCH-JP foi estruturado em quatro fases, que deveriam ser concluídas em 1992. 

Na primeira fase, informativa, procedeu-se o levantamento da estrutura urbana do Centro 

                                                 
31 “O convênio Brasil/Espanha era apenas um dos projetos de cooperação desenvolvidos pelo Reino da Espanha 
desde meados dos anos 1980, como parte das preparações para a comemoração dos 500 anos de Descobrimento 
das Américas (1492). As obras previstas nesse primeiro plano de Revitalização deveriam, por isto, estar concluídas 
em 1992” (SCOCUGLIA, 2004b, p.139). 
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Histórico (situação cadastral, tipológica, arquitetônica dos monumentos, etc.) e o 

levantamento de dados históricos, sócio-econômicos e ambientais. Na segunda fase, foi 

realizado um diagnóstico dos fatores sócio-econômicos e físicos de degradação da área a 

partir dos dados levantados. Na fase seguinte, foram elaboradas propostas de atuação para 

combater a degradação, contribuindo para a reabilitação dos espaços públicos de uso 

coletivo. Na realidade, constitiu um zoneamento das intervenções e do uso do solo, para o 

reordenamento do sistema viário e das intervenções em edificações consideradas 

estratégicas. Na última fase, foi elaborado um conjunto de normas gerais de proteção, 

normas por quadra e normas específicas para edificações. 

 O Plano de Etapas do PRCH-JP contempla 26 intervenções propostas, consideradas 

prioritárias e aglutinadas em cinco áreas específicas do Centro Histórico: três na Cidade 

Alta e duas na Cidade Baixa. A Cidade Alta concentrou 17 intervenções (65,4% do total) e 

a Cidade Baixa 09 (34,6%). 

 Na década de 1980, as intervenções se concentraram no entorno de praças 

consideradas estratégicas por abrigar diversas construções do período colonial (Século XVI 

a XI X). É o caso das Praças São Francisco e Dom Adauto (antigo Largo do Carmo) que 

concentram 10 intervenções propostas, ou seja, 58,8% do total de intervenções previstas 

para a Cidade Alta e 38, 5% para todo o Centro Histórico. 

 Na década de 1990, as intervenções voltaram-se para as áreas representativas da 

fase de maior prestígio, visibilidade e uso público de João Pessoa, notadamente dos anos 

1920-1930, período das reformas urbanas da cidade. Os conjuntos do início do século XX 

foram revitalizados, em particular na rua Maciel Pinheiro, principal área comercial da 

época, na Praça Antenor Navarro, e nos antigos núcleos residenciais da rua da Areia e 

Largo de São Frei Pedro Gonçalves. A Praça Antenor Navarro e o Largo de São Frei Pedro 

Gonçalves foram consideradas áreas-alvo do Projeto de Revitalização em fins dos anos 

1990. Diversas construções em estilo eclético, art-déco e art nouveau são encontradas 

nessas áreas (SCOCUGLIA, 2004b). 

 As principais intervenções realizadas no Centro Histórico no período 1989-2002 

contemplaram a recuperação de praças e monumentos históricos em geral. A partir de 

2001, as intervenções voltam-se para áreas próximas ao Porto do Capim, a exemplo da 

revitalização da Faixa de Domínio da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU. 
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MAPA 3. PLANO DE ETAPAS DO PRCH-JP 

 

 
FONTE: SCOCUGLIA, 2004b, p.146. 
 

 Na década de 1980, as intervenções foram realizadas com recursos públicos, 

notadamente do IPHAN e do Governo do Estado. A partir da década de 1990, além da 

iniciativa privada, do governo federal e do governo estadual, o poder público municipal 

integra-se efetivamente como agente de intervenção. 
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QUADRO 1. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO HISTÓRI CO DE 
JOÃO PESSOA 

Praças Revitalizadas Intervenções Ano de 
conclusão 

recursos Uso posterior 

Praça Dom Adauto, 
Antigo Largo do 

Convento de N. S. do 
Carmo 

Reurbanização da 
praça, iluminação 

pública e mobiliário 
urbano com bancos e 
informações turísticas 

1989 
IPHAN e Governo do 

Estado 

Praça de 
eventos e de 
uso diário 

Praça São Francisco 

Reurbanização da 
praça, iluminação 

pública e mobiliário 
urbano 

1989 IPHAN e governo do Estado 
Museu e 
eventos 
culturais 

Praça Anthenor 
Navarro 

Modernização de 
instalações elétricas e 
telefônicas, com rede 

subterrânea. 
Reurbanização, 

mobiliário urbano, 
recuperação das 

fachadas do casario de 
entorno e atribuição 

imediata de novos usos 

1998 

Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, Governo do 

Estado (SAELPA e TELPA) 
e iniciativa privada (Grupo 

Brennand/CIMEPAR E 
Tintas Coral) 

Pólo de lazer, 
cultura e 
diversão 

noturna nos 
bares, casa de 

shows e 
eventos ao ar 

livre; 
comércio, 
serviços, 
ateliês e 

exposições 
durante o dia 

Fonte: Relatório Técnico Parcial (PRCH-JP, 2000) e SCOCUGLIA (2004b, p.203-206). 

 

 Segundo dados divulgados pela Comissão Permanente de Desenvolvimento do 

Centro Histórico de João Pessoa, do total de recursos investidos no PRCH-JP entre os anos 

de 1987 e 1995, o Governo da Espanha foi responsável por 77,80%, o Governo Federal por 

4,17%, o Governo Estadual por 11,32% e a Prefeitura Municipal de João Pessoa por 

6,7%(SCOCUGLIA, 2004, p.142-143). 

 
 
QUADRO 2. RESTAURAÇÃO DE MONUMENTOS NO CENTRO HISTÓ RICO 
DE JOÃO PESSOA 

Monumentos 
históricos 

revitalizados 
Intervenções 

Ano de 
conclusão 

Recursos Uso posterior 

Igreja de São 
Bento 

Datada do século VII, 
exemplar religioso lavrado 
em pedra calcária da 
arquitetura barroca 
nordestina 

1996 
IPHAN, Governo do 
Estado e Governo da 
Espanha 

Igreja e sala de 
apresentações 
musicais 

Antigo Hotel 
Globo 

Edificação da década de 
1920, composta de dois 
prédios em estilo eclético, 
com linhas de influência 
neoclássica e art nouveau, 
motivos art deco. Principal 
hotel da cidade até 1950 

1994 
IPHAN, Governo do 
Estado e Governo da 
Espanha 

Sede da CPDCH 
(Projeto de 
Revitalização) e 
salas de 
associações 
atuantes na área 

Conjunto da Igreja 
e Convento do 
Carmo e Igreja de 
Santa Teresa da 
Ordem Terceira do 
Carmo 

Datado do final do século 
XVI. Destaque de trabalhos 
em pedra calcárea no 
interior (altar, púlpitos e 
elementos decorativos), 
painéis de azulejaria 

Em 
conclusão 

IPHAN, Ordem Terceira 
do Carmo e Fundação 
Banco do Brasil 

Igreja e espaço 
para a 
apresentações 
teatrais 
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portuguesa de meados do 
século XVIII 

Biblioteca Pública 

Edifício eclético construído 
para ser a principal Escola 
Normal do Estado. 
Posteriormente foi o 
Tribunal de Justiça e 
Biblioteca pública do 
Estado 

1998 

Ministério da Cultura e 
Governo do Estado da 
Paraíba, Secretaria da 
Educação e Cultura 

Biblioteca 
pública, 
exposições e 
lançamentos de 
livros 

Casarão dos 
Azulejos 

Arquitetura civil de época, 
datada de final do século 
XIX, constitui-se num dos 
últimos exemplares na 
cidade de João Pessoa que 
apresenta um revestimento 
externo em azulejaria 
portuguesa 

1999 
Governo do Estado da 
Paraíba/Secretaria da 
Educação e Cultura 

Casa da Cultura 
Paraibana 
(exposições, 
lançamentos de 
livros) e Sede da 
Sub-secretaria de 
Cultura do 
Município 

Coreto da Praça 
Venâncio Neiva 

Construção do início do 
século, em estilo eclético, 
com características 
marcantes neoclássicas 

1999 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa 

Apresentação de 
bandas 

Tribunal de Justiça 
do Estado 

Prédio neoclássico 
construído no início do 
século XX para sediar a 
Escola Normal 

1998 
Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba e 
Fundação Banco do Brasil  

Sede do Tribunal 
de Justiça, com 
salas de 
exposições 
itinerantes 

Teatro Santa Roza 

Edificação neoclássica 
iniciada em 1873 e 
concluída em 1889 (um dos 
quatro teatros mais antigos 
do Brasil) 

1998 

Fundo Nacional de 
Cultura/MinC/Secretaria da 
Educação e Cultura do 
Estado da 
Paraíba/fundação Espaço 
Cultural José Lins do Rego 

Teatro 

Prédio do 
Comando da 
Polícia Militar 

Construído na segunda 
metade do século XIX para 
servir como teatro, tem 
características 
arquitetônicas ecléticas 
(abrigou Tesouro Provincial 
e nos anos 1930 foi 
reformado, com acréscimo 
de dois pavimentos para 
abrigar a Secretarias de 
Administração do Estado)  

2000 Governo do Estado 

Comando da 
Política Militar e 
Casa da Cultura 
Paraibana 

Antiga Fábrica de 
Vinho de Caju 
Tito Silva & Cia 

Tombado pelo IPHAN 
como memória viva do 
“saber-fazer” 
(aprimoramento da 
manipulação do suco 
natural de caju para 
produção de vinhos e outras 
bebidas destiladas a partir 
deste fruto típico do Brasil) 

2002 
IPHAN e Governo da 
Espanha 

Sede da Oficina-
Escola de 
Revitalização do 
Patrimônio 
Cultural de João 
Pessoa e Museu 
da Fábrica de 
Vinho 

Igreja de São Frei 
Pedro Gonçalves 

Erguida no século XVII 
pelos 
marinheiros/pescadores, em 
forma de capela para 
abrigar a imagem de São 
Pedro encontrada no rio 
Paraíba. Posteriormente, em 
meados do século XIX foi 
feita uma grande reforma e 
ampliação das instalações 
que se estendeu até o início 
do século XX, 
transformando a capela 
numa imponente igreja de 
linhas neoclássicas 

2002 PRODETUR I - NE 

Culto Religioso, 
assistência às 
comunidades 
carentes do 
Varadouro, salas 
de apresentações 
culturais e 
vistiação turística 
à torre da Igreja 
com vistas para o 
rio Sanhauá e aos 
recentes achados 
arqueolóticos 
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Prédio Nº 02 do 
Largo de São Frei 
Pedro Gonçalves 

Prédio onde funcionou a 
antiga Recebedoria de 
Rendas do Governo 
Estadual, vinculada ao 
Antigo Porto do Capim e 
erguido em 1903 

2002 PRODETUR I - NE 

Museu da 
Arquitetura 
Paraibana e 
espaço de 
atividades 
culturais e de 
lazer 

Revitalização da 
Faixa de Domínio 
da Companhia 
Brasileira de Trens 
Urbanos - CBTU 

Restauração da estação 
ferroviária, construída no 
início do século XX, e de 
sua faixa de domínio, com o 
objetivo de propiciar a 
integração paisagística da 
mesma ao conjunto de 
praças do Varadouro,ao 
antigo Porto e ao rio 
Sanhauá 

2001 
CBTU, Ministério Público 
e Manaíra Shopping 

Controle do 
tráfego de 
transporte 
ferroviário e área 
de amenização 
paisagística da 
ribeira do 
Sanhauá 

Fonte: Relatório Técnico Parcial (PRCH-JP, 2000) e SCOCUGLIA (2004b, p.203-206). 

 

 A partir de 2002, os recursos do Prodetur I–NE foram utilizados no PRCH-JP. 

Essas intervenções demonstram a importância da construção de cenários históricos para a 

reestruturação da imagem turística de João Pessoa. 

 Na revitalização da Praça Antenor Navarro, a presença dos grupos industriais 

Brennand/CIMEPAR e Tintas Coral, empresas articuladas ao ramo da construção civil, 

reforça os argumentos que apontam, além da exploração turística, o crescimento dos 

interesses imobiliários no processo de revitalização do Centro Histórico. 

 O PRCH-JP elaborou um plano específico para o Varadouro e Porto do Capim por 

considerá-los o ponto de origem da cidade. As áreas abrangidas pelo plano específico são a 

Praça Antenor Navarro, o Largo e Ladeira de São Pedro Gonçalves, a rua Maciel Pinheiro 

(rua tradicional do comércio pessoense), o Antigo Porto do Capim e a Ribeira do rio 

Sanhauá (Praças XV de Novembro, Álvaro Machado e Napoleão Laureano, Faixa de 

Domínio da Linha Férrea e área de mangue da Estação Ferroviária). A eleição do 

Varadouro indica um projeto maior de integração da área ao espaço turístico pessoense. As 

propostas de intervenção são apresentadas nos objetivos do plano específico. Em primeiro 

lugar, a valorização do setor mais antigo da cidade e a revitalização de sua função 

econômica no contexto de João Pessoa. Busca-se não somente estimular a função 

habitacional promovendo melhorias nas habitações carentes da área, mas incentivar a 

ocupação permanente por novas habitações (leia-se por pessoas de maior poder aquisitivo). 

 A proposta para o Porto do Capim é convertê-lo em área de lazer e diversão voltada 

para eventos, concentração e contemplação. As atividades culturais no lugar serão 

divulgadas em associação com o patrimônio histórico. O Porto do Capim será 

transformado em um importante núcleo turístico da cidade para a prática do ecoturismo e 

do turismo cultural. A área do mangue do estuário do rio Paraíba será transformada em 
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parque ecológico, de pesquisa e lazer contemplativo. A proposta de revitalização do 

Varadouro e do Antigo Porto do Capim está sendo negociada pelo Governo do Estado 

junto ao BNB e BID, objetivando inseri-la no PRODETUR (PRCH-JP, 2000, p.8). 

 As intervenções realizadas na Praça Antenor Navarro e no Largo de São Frei Pedro 

Gonçalves são consideradas estratégicas uma vez que podem contribuir para a valorização 

turística e imobiliária do Varadouro. Esses locais são pontos de ligação entre a Cidade Alta 

e a Cidade Baixa. Pela proximidade das estações ferroviária e rodoviária e do terminal de 

ônibus urbanos de João Pessoa pode lhe garantir um maior fluxo de turistas e de residentes, 

notadamente durante os eventos realizados na área. A proposta de reativação do antigo 

Porto do Capim para o uso de lazer e turismo pode estimular a integração do Varadouro ao 

espaço turístico pessoense. A transformação da área de mangue em parque ecológico pode 

garantir a preservação do valor paisagístico da área para as atividades de lazer e de 

turismo. 

 

 

Figura 09. Revitalização da Praça Antenor Navarro (1998). Entorno da 
praça, casarios do início do século XX, restaurados. Na rua Maciel Pinheiro 
(ao fundo), o palacete da Associação Comercial da Paraíba (1919). Foto: 
Aldo G. Leandro, 1999. 

 

 O PRCH-JP enfrentou várias adversidades que dificultaram o avanço da concepção 

de “Centro Histórico”. Ao analisar a paisagem e os impactos ambientais na área do Centro 

Histórico, a Comissão identificou diversos problemas que atingem a dinâmica local.  

 Uma das grandes questões para o Varadouro é o rompimento da relação entre o 

conjunto da cidade e o rio Sanhauá. Segundo Scocuglia (2004), essa relação foi 
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praticamente perdida ou drasticamente reduzida32. Vale salientar que a relação cotidiana 

mudou de qualidade, ficando restrita às comunidades aí localizadas. 

 O rio Sanhauá representa parte da identidade pessoense esquecida ou omitida em 

razão do enfoque dado ao processo de expansão e valorização de áreas litorâneas, bem 

como de outras áreas da cidade. O desconhecimento da problemática sócio-espacial do 

Varadouro pelo conjunto da população indica a perda de um importante referencial 

histórico. Assim, o rio Sanhauá tornou-se uma mera localização, em virtude do processo de 

fragmentação sócio-espacial da cidade desde os anos 1960/70. As relações cotidianas 

começaram a ser modificadas após a saída das camadas maior poder aquisitivo em direção 

à orla marítima. As populações trabalhadoras foram encaminhadas para os conjuntos 

habitacionais. 

 No plano local, o quadro de degradação ambiental do rio Sanhauá afetou as 

relações entre as comunidades ribeirinhas e o estuário. As construções históricas como 

armazéns, o ancoradouro do Porto do Capim e a própria comunidade ali instalada estão 

abandonados pelas políticas públicas. 

 Outro aspecto que afetou a imagem do Varadouro são os usos inadequados das 

atividades comerciais formais e informais. A proliferação de placas nas fachadas dos 

prédios descaracterizou as construções. O uso inadequado das calçadas como ponto de 

venda de vários estabelecimentos comerciais demonstra a exploração do espaço público 

para a obtenção de benefício financeiro em detrimento do conjunto da sociedade local.  

 Além da presença de lixo no solo, a poluição sonora também é freqüente. O barulho 

provocado pelo intenso fluxo de veículos e de pessoas é considerável. Diversos 

estabelecimentos comerciais contratam carros de som para fazer propaganda em alto 

volume ou utilizam caixas de som nas calçadas ou nas portas das lojas para que os 

funcionários façam o anúncio de produtos e promoções sem nenhum respeito ao ouvido 

dos transeuntes33. 

                                                 
32O Presidente da Associação Centro Histórico Vivo (Acehrvo) relata a existência de regatas e do Iate Clube do 
Sanhauá nos anos 1940. A proposta para a construção do Porto do Varadouro foi frustrada pelo desvio irregular de 
verbas durante esse período. Políticos desonestos forjaram uma prova da construção do porto enviando ao 
Presidente da República Epitácio Pessoa uma foto do Porto do Recife, que também estava em construção 
(SCOCUGLIA, 2004b, p.117). 
33 Em 1999, a SUDEMA criou o Programa de Controle de Ruídos, com o apoio das políticas civil e militar. É 
considerada poluição sonora grave até 40 dB (A), e gravíssima, acima de 41 dB (A). As multas para o primeiro 
caso variam de 51 a 300 URFPB e do segundo, 301 a 500 URFPB. 01 Unidade Fiscal de Referência do Estado 
(URFPB) equivale a R$ 13,46. No entanto, os abusos ainda são uma prática corrente na cidade. O alto volume 
produzido pelas caixas de som instaladas na mala dos automóveis e também em bares e restaurantes são exemplos 
do constante desrespeito às leis. 
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 As praças, que deveriam ser públicas, recebem usos privados como postos de 

gasolina e comércio de diversas ordens. Os fios, postes, cabos e transformadores 

encontram-se saturados ou obsoletos, muitas vezes causando poluição visual. 

 Algumas intervenções realizadas pelo próprio poder público danificam o 

patrimônio urbano. É o caso dos viadutos Miguel Couto (Terceirão) e Damásio Franca. 

Este último, atingiu um importante ponto de referência da cidade, o Ponto de Cem Réis, 

separando a praça Vidal de Negreiros do Hotel Paraíba Palace. 

 As divergências institucionais foram verificadas. A dificuldade de contrapartida 

financeira do Estado e da Prefeitura, gerou atrasos e alterações no prazo de 

encaminhamento do Projeto. A conclusão das atividades estava prevista para 1992, mas 

não foi cumprida. A descontinuidade das ações, marca registrada da política paraibana, 

entrou em choque com os trabalhos da Comissão de Revitalização do Centro Histórico. A 

continuidade das obras dependia de quem estivesse no poder e não de um programa de 

governo. 

 A resistência de alguns comerciantes locais à revitalização ocorreu nas Praças Dom 

Adauto e Antenor Navarro (SCOCUGLIA, 2004b, p.171). Diante da resistência desses 

segmentos, a Comissão de Revitalização propôs adotar ações de conscientização da 

população para a existência do patrimônio histórico (SCOCUGLIA, 2004b, p.173).  

 No entanto, a própria necessidade de conscientização e envolvimento da 

comunidade demonstra o predomínio do enfoque estrutural dado ao PRCH-JP. A 

participação dos diversos segmentos sociais envolvidos parecia, a princípio, não ter sido 

ventilada. A proposta de despertar a comunidade para a preservação e valorização do 

patrimônio histórico entrou em choque com a visão limitada e colonizada de segmentos 

técnicos e políticos envolvidos. Durante a fase informativa, as comunidades mais pobres 

do Porto do Capim e de áreas de invasão não foram incluídas nas pesquisas da população 

residente (SCOCUGLIA, 2004b). 

 O espaço turístico pessoense não é apenas resultado da ação do poder público e da 

iniciativa privada na criação de novas paisagens. É fonte de crescentes contradições sócio-

espaciais. A articulação entre as políticas públicas e os interesses privados verificada na 

denominada “parceria” propiciou o crescimento da concepção da paisagem urbana como 

um elemento de consumo turístico. O uso dos espaços urbanos é alvo de disputas entre os 

promotores territoriais e as comunidades locais, sobretudo as camadas de menor poder 

aquisitivo. A especialização de áreas da cidade para o turismo tornou os objetos urbanos 

monopolizados por interesses cada vez mais estranhos ao lugar. O Centro Histórico se 
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especializa no denominado turismo cultural, seja pelo consumo do seu patrimônio 

arquitetônico, seja pelos diversos eventos que passou a abrigar. 

 

QUADRO 3. EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO DE  JOÃO 
PESSOA 

Data Evento Tipo Local Promoção 

30/02 
Abertura do folia 
de Rua 

Prévia Carnavalesca 
Largo de São Pedro 
Gonçalves 

Associação 
Folia de 
Rua e 
Funjope 

01/03 
X Baile dos 
Artistas 

Baile Carnavalesco 
Largo de São Pedro 
Gonçalves  

Artistas e 
Funjope 

27,28,29/03 
Paixão de Cristo 
segundo o Anjo da 
Anunciação 

Dramatização na 
Semana Santa 

Praça de São Francisco Funjope 

15/05 
Lançamento de 
vídeos Parai’wa 

Lançamento de 
vídeos 

Igreja de São Bento UFPB 

12, 15/06 
Arraial do 
Varadouro 

Festa Junina 
Largo de São Pedro 
Gonçalves 

Funjope e 
SETUR 

05/08 
Lançamento do 
Projeto da Antiga 
Biblioteca Pública 

 Hotel Globo SEC 

01/09 Projeto Asa Branca 
Show de música 
popular 

Praça Antenor Navarro 
MinC e 
Funjope 

30/09 e 
01/10 

Encontro de 
Oficinas-Escola 

Seminário Igreja de São Bento 

AECI, 
IPHAN, 
Governo do 
Estado e 
PMJP 

10/10 
Assinatura de 
Renovação do 
Convênio 

Assinatura e 
apresentação da 
Orquesta Sinfônica 
da Paraíba 

Largo de São Pedro 
Gonçalves 

SEC 

25 e 26/11 

Documenta de 
Kassel e as 
Grandes 
Experiências do 
Gênero 

Exposição de vídeos 
e palestra 

Hotel Globo Funjope 

11/12 
12ª Noite da 
Cultura 

Evento Cultural 
Largo de São Pedro 
Gonçalves 

SEC 

12/12 
Mercado Capim 
Fashion 

Feira de moda Estação Ferroviária 
Iniciativa 
Privada 

Fonte: CPDCH-JP (1997). SCOCUGLIA (2004b, p.182). 
 

 A distribuição espacial dos eventos no Centro Histórico revela como o poder 

público e a iniciativa privada incentivam a ativação cultural da área. Do total de 12 eventos 

realizados em 1997, o Varadouro concentrou 09 (75%) e a Cidade Alta apenas 03 (25%). 

Somente o Largo de São Frei Pedro Gonçalves, incluindo o Hotel Globo, abrangeu 58,3% 

do total de eventos. Assim, as ações se concentraram no Varadouro, especialmente no 

Largo de São Frei Pedro Gonçalves.  
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 A partir de 2002, a Praça Antenor Navarro também abrigou diversos eventos 

organizados pela FUNJOPE como o “Centro em Cena”, “Projeto Viva o Centro”, 

exposições de filmes e vídeos, apresentação de bandas, mostras de artes plásticas, feiras de 

antiguidades e produtos artesanais, prévias carnavalescas34, etc. Porém, alguns 

comerciantes reclamaram da sujeira, do mau cheiro e das ruas interditadas, principalmente 

durante os maiores eventos35 (SCOCUGLIA, 2004a, p.92-93). 

 A revitalização da Praça Antenor Navarro e do Largo de São Frei Pedro Gonçalves 

atraiu camadas médias com idade entorno de 33 anos e renda média mensal de R$ 1.543. 

São estudantes (20,2%), professores (13,1%), profissionais liberais (16,2%), técnicos 

administrativos (13,1%), artistas (12%), funcionários públicos (7,1%), dentre outros36. As 

áreas renovadas tornaram-se “ilhas de prosperidade” em meio ao quadro de deterioração do 

Varadouro. Porém, as casas de prostituição do Varadouro ainda resistem. Elas existem 

mesmo antes da população de maior renda abandonar o Centro e alugar os seus imóveis 

para pequenos comércios, serviços, oficinas mecânicas e moradia para segmentos de baixa 

renda. O contato das camadas médias com os espaços revitalizados evoca sentimentos de 

nostalgia, “saudade”, “lembranças” das cidades onde nasceram e também de outras cidades 

históricas/turísticas como Olinda e Natal (SCOCUGLIA, 2004a, p.78).  

 A realização dos eventos atraiu públicos de diversos segmentos sociais, 

principalmente durante o São João e Carnaval. No entanto, o controle dos espaços ainda é 

visível. O público mais seletivo opta por eventos específicos realizados na Praça Antenor 

Navarro. Já as grandes festas populares como São João, Carnaval e Auto de Deus atraem 

públicos de trabalhadores e estudantes. Segundo Scocuglia, (2004a, p.95), até os grandes 

eventos afastaram moradores da favela e prostitutas, atraindo apenas vendedores 

ambulantes, crianças pedintes e artistas mambembes. 

 O poder público contribui para a construção de um roteiro turístico ao apresentar 

uma proposta de citytour em folheto divulgado pela PBTUR na década de 199037. A 

seleção de monumentos representativos do período colonial e das primeiras modernizações 

do século XX é evidente. O roteiro turístico proposto destaca as praças e ruas uma vez que 

são espaços estratégicos por aglutinar diversos monumentos de interesse turístico. É o caso 

                                                 
34 Cafuçu e Muriçocas do Miramar são blocos que tradicionalmente desfilam nas prévias carnavalescas da orla 
marítima. O carnaval realizado no Centro Histórico passou a ser denominado “Carnaval Tradição” em virtude de 
estimular o carnaval de rua, com apresentação de blocos, orquestras, frevos e marchinhas ao estilo dos velhos 
carnavais da cidade, resistindo ao estilo “axé music” dos trios elétricos baianos, tão comum nos carnavais da orla. 
35 O Carnaval 2001 foi realizado, em grande parte, no Centro Histórico (SCOCUGLIA, 2004a, p.92). 
36 Os dados obtidos são o resultado de pesquisa realizada por Scocuglia junto a 104 pessoas no período de 19 a 21 
de abril de 2001, nos bares Parahyba Café, Engenho do Chopp e boate Intoca (SCOCUGLIA 2004a, p.78-79).  
37 PBTUR. João Pessoa, mapas e roteiros turísticos. (Folheto turístico, déc. 1990). 
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da praça da Independência, do Park-way da Av. Getúlio Vargas e do Parque Solon de 

Lucena38. A praça D. Adauto, uma das primeiras revitalizações do PRCH-JP concentra em 

seu entorno diversos atrativos turísticos, tornando-se um dos principais pontos de 

visualização do Centro Histórico. A Cidade Alta concentra as construções religiosas 

coloniais e sobrados antigos. É o caso dos Conjuntos Franciscano, Carmelita e Beneditino 

e do Sobrado dos Azulejos. O Conjunto Franciscano é um dos principais exemplares da 

arquitetura barroca no Brasil. Formado pela Igreja de São Francisco e Convento de Santo 

Antônio, sua construção foi concluída em 1770. Após a restauração, foi transformado em 

centro cultural, com exposições e acervo barroco.  

 A revitalização de praças constituiu uma estratégia utilizada pelo PRCH-JP, a 

exemplo dos modelos europeus, de permitir a contemplação, reforçando o caráter de 

monumentalidade das construções. 

 

 

Figura 10. Obras de revitalização no Conjunto Carmelita (Séc. XVI a XVIII), na 
Praça D. Adauto (dec. de 1990). Foto: Aldo G. Leandro. 

 

 A relação entre turista/morador e  monumento ainda carece de maior profundidade. 

Reafirma-se, pela visualidade, uma relação restrita e superficial. A referência ao passado é 

vinculada às grandes construções coloniais no plano da imagem. Na realidade, o poder 

público impõe como prioridade os investimentos em infra-estrutura, revitalização e 

promoção voltadas para o turismo. Por outro lado, verifica-se uma descontinuidade ou 

abandono de políticas educacionais/culturais voltadas para o resgate da história local, das 

                                                 
38 A partir de 2004, a praça da Independência foi incluída na área do Centro Histórico.  
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manifestações locais, da riqueza oral, da diversidade cultural, da vida cotidiana dos bairros 

e das comunidades. Essa superficialidade em relação aos monumentos constitui um dos 

mecanismos de espetacularização das paisagens turísticas. A relação entre o monumento e 

o cidadão/turista tornou-se um simulacro. 

 

 

Figura 11. Sobrado dos Azulejos (Séc. XIX), na Praça D. Adauto, durante 
obras de restauração (déc. de 1990). Foto: Aldo G. Leandro. 

 

 Reduzido ao aspecto estético, o monumento é despido de suas referências 

históricas. Tal fato constitui um empobrecimento cultural. A desvinculação entre forma e 

discurso é um dos elementos da denominada condição pós-moderna apontada por Harvey e 

Jameson. 

 Pelo traçado viário radial e pela centralidade, a Lagoa do Parque Solon de Lucena é 

passagem obrigatória, articulando fluxos oriundos da Cidade Baixa e da Cidade Alta. 

Criado em 1924, o Parque Solón de Lucena tornou-se o principal cartão-postal da cidade 

desde o final dos anos 1940, local de encontros e passeios da sociedade paraibana, 

abrigando em seu entorno casarões e palacetes. 
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Figura 12. Terminal de ônibus urbanos no anel Interno da Lagoa do Parque Solon 
de Lucena. Foto: Aldo G. Leandro, 2006. 

 

 Na década de 1980, a Lagoa foi tombada pelo IPHAEP com base no Decreto 

Estadual nº 8653. O Parque Solon de Lucena constitui uma das áreas verdes mais agredidas 

pela dinâmica urbana e pelo descaso do poder público. A Lagoa é um dos exemplos mais 

contundentes dos choques de usos no espaço público. Os estacionamentos existentes no 

local contribuem para a poluição visual e congestionamentos. O intenso fluxo de pedestres 

e a fiscalização insuficiente têm levado a depredação de canteiros. Em alguns casos, a 

disposição dos canteiros dificulta a circulação do pedestre. 

 Além dos elementos paisagísticos como a fonte e as palmeiras imperiais, a Lagoa 

abriga outros símbolos como o Cassino da Lagoa, famoso restaurante outrora freqüentado 

pela elite pessoense, e antigas construções residenciais com arquitetura dos anos 

1930/1940. 

 As praças Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis), João Pessoa, Venâncio Neiva 

(Pavilhão do Chá) e 1817 foram marcadas por reformas urbanas no início do século XX. 

As intervenções do poder público buscaram apagar as referências do passado colonial, 

projetando uma ordem laica no espaço pessoense. 

 As principais demolições de antigas igrejas ocorreram nessa área, com o objetivo 

de expandir as linhas de bonde e construir praças para “reuniões cívicas”. A Igreja do 

Rosário dos Pretos foi demolida para dar lugar ao Ponto de Cem Réis. O Hotel Paraíba 
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Palace (1932) foi construído no Ponto de Cem Réis e passou a competir com o Hotel 

Globo pelo título de hotel mais requintado da cidade. 

 As ruas Miguel Couto e Padre Meira são os principais acessos entre a Cidade Alta e 

o Varadouro. A rua Miguel Couto liga a Lagoa ao Varadouro e, em sentido contrário, a rua 

Padre Meira. Dois viadutos foram construídos. Na rua Miguel Couto, o viaduto Dorgival 

Terceiro Neto ou “Terceirão”. Na rua Padre Meira, o viaduto Damásio Franca. A rua 

Miguel Couto possui um intenso fluxo de pedestres que, em sua maioria, partem dos 

terminais urbanos da Lagoa e afluem para a área em busca de atividades comerciais e 

serviços. Esse movimento de pedestres atraiu o comércio popular para o Viaduto 

Terceirão. 

 Após a inauguração do Shopping Centro Terceirão (1999), os camelôs foram 

retirados do “Terceirão”. O Shopping “Terceirão”, localizado entre as ruas General Osório 

e Visconde de Pelotas, foi estruturado para facilitar a passagem de pedestres, atraindo 

consumidores que buscam produtos populares39. A construção do Shopping e a remoção 

dos camelôs do viaduto também atendem a necessidade de refuncionalização do lugar para 

o turismo. Esse viaduto ocupa uma área estratégica, de importante visualização, 

interligando a Lagoa ao Varadouro. É uma área de grande fluxo de pedestres que circulam 

pelas ruas Duque de Caxias e Visconde de Pelotas, e abriga em seu entorno monumentos e 

casarios históricos. Assim, busca-se adequar a paisagem local, permitindo a visualização 

do patrimônio, facilitando o acesso a importantes áreas do Centro Histórico como as Praças 

D. Adauto, 1817, João Pessoa e Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis).  

 As áreas incluídas nos roteiros turísticos tem sido alvo de importantes intervenções 

para adequar a paisagem ao olhar turístico. A remoção de camelôs de trechos estratégicos 

da área central evidencia um processo de gentrificação, notadamente nas áreas de maior 

concentração de monumentos e pontos de interesse turístico. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 No “Terceirão”, diversos produtos são comercializados como confecções, perfumaria, artigos para presente, 
ferramentas, miudezas, eletrodomésticos e até produtos de informática com menores preços e sem nota fiscal. Por 
isso, embora receba o nome de shopping, a informalidade é uma característica do Terceirão. 
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Figura 13. Viaduto Dorgival Terceiro Neto (Terceirão) rodeado de casarios e 
monumentos históricos como a Igreja da Misericórdia. Ao fundo, o Shopping 
Centro Terceirão, na rua Duque de Caxias. Foto: Aldo G. Leandro, 2006. 

 
 
 O Varadouro constituía uma importante área comercial da cidade no século XIX. 

Os recursos advindos da exportação do algodão contribuíram para melhorias urbanas desse 

bairro. O número de estabelecimentos comerciais cresceu, principalmente na rua Maciel 

Pinheiro. O movimento no Porto do Capim também aumentou nesse período. 

 Os hotéis mais antigos se instalaram no Varadouro, próximos ao Porto do Capim, 

da estação ferroviária e das áreas que concentram atividades comerciais e administrativas. 

Os hóspedes contemplavam o pôr-do-sol na bela paisagem do Sanhauá. Até a década de 

1970, os equipamentos hoteleiros estavam concentrados na área central.  

 No final do século XIX, em decorrência do crescimento de atividades econômicas e 

transações comerciais, surgiram diversas hospedagens no Varadouro. Porém, apresentavam 

serviços precários e uma duvidosa higiene. Na realidade, eram tavernas, pensões e 

pequenos hotéis, concentrados nas ruas da Viração (atual rua Gama e Melo), Visconde de 

Inhaúma (atual rua João Suassuna), Barão da Passagem (atual rua da Areia), da Gameleira 

(atual rua Desembargador Trindade) e na Praça Álvaro Machado (LEAL, 2002, p.61-65). 

 Os primeiros hotéis de fato surgem no início do século XX. O primitivo Hotel 

Globo (1915) e o Hotel Luso-Brazileiro (1916) eram os mais importantes do Varadouro, 

próximos ao porto do Sanhauá. O Hotel Globo era o melhor e mais tradicional, pertencia 

ao empresário Henrique Siqueira, popularmente conhecido como “seu marinheiro”, um 

homem de idéias modernizadoras. O Hotel Globo funcionou em dois endereços. O 
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primeiro hotel foi inaugurado em 1915, no prédio onde funcionou a Escola Aprendizes 

Marinheiros, na rua Visconde de Inhaúma, atual João Suassuna. 

 

 

 

Figura 14. O primitivo Hotel Globo, inaugurado em 1915. Ao fundo à 
direita, a torre da Igreja de S. Frei Pedro Gonçalves. Fonte: Arquivo 
Waldemar Duarte In: Aguiar e Melo (1985, p.291). 

 

 

Figura 15. Hotel Globo, no Largo de S. Frei Pedro Gonçalves. Foto: Aldo G. 
Leandro, 1999. 

 

 A partir da década de 1920, o primeiro Hotel Globo foi demolido para o 

alargamento da via pública, sendo transferido para o Largo de S. Frei Pedro Gonçalves, ao 

lado da residência de Henrique Siqueira. A brusca transferência foi um contratempo para o 

proprietário em virtude de divergências com o presidente da Província, João Pessoa. Uma 
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possível causa da incompatibilidade foi o tratamento insatisfatório recebido por alguns 

hóspedes amigos de João Pessoa no Hotel Globo. 

 O Hotel Luso-Brazileiro está localizado na atual Praça Álvaro Machado, esquina 

com a rua 05 de Agosto. Em 1894, o antigo Largo da Gameleira foi calçado e recebeu o 

atual nome em homenagem ao Governador Álvaro Lopes Machado. No início do século 

XIX era conhecida como Praça da Estação pois abrigava a Estação de bondes da Ferrocaril 

(1894) e a Estrada de Ferro Conde d’Eu (1884), posteriormente denominada Great 

Western. Antes da construção do Hotel, o local foi ocupado por uma residência e 

posteriormente, por um chatelet, provavelmente construído antes do hotel, visto que 

figurava em mapa de 1855. Em 1892, o chatelet abrigou a Escola de Aprendizes 

Marinheiros. Em 1906, a Escola foi transferida para a rua S. José. O prédio do Hotel Luso-

Brazileiro é o resultado da reforma do antigo chatelet cujo frontão possui estilo eclético 

(DUTRA, 2003, p.47-50). 

 

 

Figura 16. Hotel Luso-Brazileiro, localizado na Praça Álvaro Machado, 
encontra-se em estado de abandono. Foto: Aldo G. Leandro, 2006. 

 

 O Hotel Luso-Brazileiro foi inaugurado em 1916 por empresários portugueses. A 

Praça Álvaro Machado era famosa pelas tertúlias literárias e poéticas serenatas à noite, que 

atraíam a sociedade da época (LEAL, 2002, p.65). Com o declínio do poderio dos 

coronéis, o hotel entrou em decadência. Nas décadas de 1960 e 1970, converteu-se em 

dormitório barato e nas décadas de 1980 e 1990, abrigou diversas atividades como 

borracharia, pensão, oficina mecânica e depósito de papel para catadores de lixo. No final 
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de 2002, o prédio sofreu um incêndio que destruiu parte do assoalho de madeira e algumas 

esquadrias (DUTRA, 2003, p.50). Hoje, verifica-se o estado de abandono do prédio, tendo 

o teto desabado. As portas e algumas janelas estão emparedadas, descaracterizando a 

fachada. Na Praça Álvaro Machado funciona um posto de gasolina, fruto de concessão 

pública irregular em administrações passadas. O entorno da praça é ocupado por oficinas, 

fiteiro e estacionamento. 

 Durante os anos 1930, surgiu outro importante hotel da cidade, o Paraíba Palace 

Hotel, localizado no Ponto de Cem Réis. Idealizado por João Pessoa, foi concluído em 

1932, três anos após a sua morte. Segundo (LEAL, 2002), a construção do Paraíba Palace 

Hotel é fruto dos desentendimentos entre João Pessoa e o empresário Henrique Siqueira. 

João Pessoa exigiu explicações sobre o tratamento dado aos amigos hóspedes. Não 

recebendo resposta, decidiu construir um novo hotel e tornou-se o principal concorrente do 

Hotel Globo. O Ponto de Cem Réis viveu o seu auge na década de 1950 e o Paraíba Palace 

constituía o símbolo da modernização hoteleira em João Pessoa, com a introdução do 

telefone e da cozinha internacional (LEAL, 2002). 

 

 

Figura 17. O Hotel Paraíba Palace, no Ponto de Cem Réis. Em primeiro 
plano, trecho do Viaduto Damásio Franca. Ao fundo, a torre da antiga Igreja 
N. S. da Conceição, incorporada a Faculdade de Direito (à direita). Foto: Aldo 
G. Leandro, 2006. 
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Figura 18. Igreja de S. F. Pedro Gonçalves em revitalização. Foto: Alzení 

G. da Silva, 1999. 

 

 A Praça João Pessoa constitui um dos símbolos das reformas urbanas de João 

Pessoa. Em fins do século XIX, a praça era denominada Largo do Colégio, um terreno 

descampado em frente ao atual Palácio do Governo. Nesse local foram construídos jardim, 

gradil e muro. No interior da praça foram plantadas palmeiras. Em 1889, já existiam coreto 

e bancos. A praça era um ambiente fechado, destinado aos passeios das camadas abastadas. 

Por isso, era inacessível a negros e pobres. 

 

 
Figura 19. Em primeiro plano, a Praça João Pessoa. No alto, ao centro, o 
Pavilhão do Chá e à direita, o Palácio da Redenção e a Faculdade de 
Direito com sua torre. À esquerda, o Tribunal de Justiça da Paraíba. 
Fonte: Cartão-postal Litoarte, s/d. 
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 A construção de praças e coretos constituiu um dos símbolos de uma nova ordem 

laica na cidade. No entorno da Praça João Pessoa, símbolo do poder do Estado, encontram-

se o Palácio da Redenção, a Faculdade de Direito, o Tribunal de Justiça da Paraíba e o 

atual prédio da Assembléia Legislativa da Paraíba. Após reforma realizada no Palácio da 

Redenção, a Igreja de N. S. da Conceição, anexa ao Palácio, foi demolida, restando apenas 

a torre, incorporada à atual Faculdade de Direito da UFPB. O Tribunal de Justiça ocupa o 

prédio da antiga Escola Normal (1919). 

 Durante as reformas urbanas do início do século XX, as praças foram alvo de 

diversas intervenções do poder público. Além do higienismo, o poder público preocupou-

se em embelezar a cidade. As atividades de lazer laico reduziram a influência da igreja. 

Arquitetos estrangeiros foram contratados. Em 1917, foi construída a Praça Venâncio 

Neiva, que abriga o Pavilhão do Chá e um coreto. A praça ocupa o antigo Pátio do Palácio, 

ao lado do Palácio da Redenção. As construções do local foram idealizadas pelo arquiteto 

italiano Paschoal Fiorillo. O Coreto apresenta forma circular em mármore italiano e estilo 

neoclássico. O pavilhão central foi erguido pelo Presidente João Pessoa para o “chá das 

cinco”, uma influência inglesa na sociedade local. Giuseppe Gioia foi o arquiteto italiano 

que elaborou o projeto do pavilhão. 

 A área do Varadouro também passou por importantes transformações durante as 

décadas de 1920 e 1930. As intervenções na rua Guedes Pereira (antiga rua do fogo) foram 

significativas para a construção da imagem de uma João Pessoa “moderna”. O prédio dos 

Correios foi inaugurado em 1927. O atual prédio do Comando da Policia Militar da 

Paraíba, criado em 1898, foi reformado em 1929 pelo Presidente João Pessoa.  

 Outro espaço que simboliza o avanço do poder laico no Estado republicano é a 

Praça 1817 (antigo Pátio das Mercês), construída em estilo eclético e concluída em 1918. 

O nome da praça é uma homenagem ao Centenário da Revolução de 1817. A antiga Igreja 

das Mercês foi demolida em 1936 para dar lugar a expansão das linhas de bonde em 

direção a rua das Trincheiras. 

 Até a década de 1970/80, a área central de João Pessoa concentrou as atividades 

comerciais e serviços. A saída das camadas de maior poder aquisitivo do centro em direção 

a avenida Epitácio Pessoa e a orla marítima, o Varadouro atravessou um acelerado 

processo de deterioração. Os antigos hotéis foram abandonados enquanto as praças João 

Pessoa, 1817 e Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis) passaram a concentrar as 

atividades comerciais e serviços. O Paraíba Palace constituía o principal hotel da cidade 

nesse período.  
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 A atual distribuição dos equipamentos hoteleiros no Centro Histórico de João 

Pessoa indica uma concentração dos MH’s no entorno da praça João Pessoa, rua Duque de 

Caxias e Lagoa e Mercado Central. Essa distribuição revela uma correlação entre os MH’s 

e as atividades administrativas, comerciais e serviços, concentrada nessas áreas. No 

entorno da praça João Pessoa, estão localizados três equipamentos hoteleiros. A rua Duque 

de Caxias possui uma centralidade. É um ponto de convergência de pessoas oriundas dos 

terminais urbanos da Lagoa. Além das atividades comerciais e administrativas, diversos 

monumentos históricos e pontos de interesse turístico como as praças São Francisco, D. 

Adauto, Vidal de Negreiros, João Pessoa e 1817 estão localizados próximos à rua Duque 

de Caxias.  

 

 

Figura 20. Hotel Lagoa Parque (1992), localizado no Parque Solon de 
Lucena. Foto: Aldo G. Leandro, 1998. 

 

 

TABELA 1. CENTRO DE JOÃO PESSOA: MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Equipamento Década de 1970 Década de 1980 Década de 1990 

Hotel 1 2 6 

Pousada   1 

Total 1 2 7 

Fonte: PBTUR, Capacidade Hoteleira - João Pessoa e Cabedelo, 2000 

 

 A maior parte dos MH’s surgiram na década de 1990. É o caso dos hotéis (70%) e 

pousadas (100%). Em relação ao total de MH’s predominam o equipamento hotel (90%). 

O primeiro equipamento hoteleiro cadastrado foi o Hotel Aurora (1975), localizado na 
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praça João Pessoa. A distribuição dos MH’s na área central de João Pessoa revela algumas 

informações. Dos 10 MH’s catalogados, 05 estão no entorno da Praça João Pessoa, 02 nas 

proximidades da Praça Dom Adauto e do Ponto de Cem Réis, 01 no Parque Solon de 

Lucena e 01 próximo ao Mercado Central. Essa distribuição indica a relação entre pontos 

de interesse e MH’s. A maior parte dos MH’s está localizada entre a Lagoa e a rua General 

Osório, área de concentração de atividades comerciais, administrativas e turísticas. Nota-se 

também, a ausência de equipamentos hoteleiros cadastrados no Largo de São F. Pedro 

Gonçalves e na Praça Antenor Navarro. O predomínio da imagem negativa do Varadouro 

como área degradada (SCOCUGLIA, 2004b) constitui um dos fatores que afastam novos 

investimentos hoteleiros até o final da década de 1990. Somente a partir desse período, 

foram realizadas importantes intervenções no Largo de S. F. Pedro Gonçalves e na Praça 

Antenor Navarro.  

 
MAPA 4. OS MEIOS DE HOSPEDAGEM E PONTOS DE INTERESSE 
TURÍSTICO NA ÁREA CENTRAL DE JOÃO PESSOA (1995) 

 
Fonte: PBTUR/2000; Pesquisa direta, 2005. 
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 O PRCH-JP tornou-se uma proposta de resgate da vida cultural e de incentivo às 

atividades econômicas do Centro. No entanto, ainda não foi incorporado ao cotidiano do 

pessoense. A perspectiva de restaurar sobrados, igrejas e praças e de financiar moradias 

permanentes voltadas para camadas de maior poder aquisitivo, evidencia perspectivas de 

gentrificação. 

 Outra importante intervenção foi a retirada de placas comerciais da fachada de 

antigas construções, ocupadas por estabelecimentos comeciais. O PRCH-JP busca, assim, 

reduzir a poluição visual e destacar as construções antigas. Essa ação reforça a perspectiva 

de valorização do patrimônio histórico para o turismo, favorecendo a apropriação 

financeira da cidade. 

 A reestruturação de João Pessoa tem modificado a dinâmica urbana na área central, 

combinando processos de descentralização e recentralização. Enquanto diversos 

estabelecimentos comerciais abandonaram o Varadouro, verifica-se a abertura de lojas e de 

um shopping na área da Lagoa40. Um dos exemplos é deslocamento de órgãos públicos 

como as secretarias da PMJP e a sede central dos Correios para a alça da Br-230.  

 A política cultural do governo federal, ao estimular apenas o uso do patrimônio 

histórico para o turismo cultural, desconsidera o conjunto de usos possíveis, ou seja, a 

relação entre patrimônio e trama sócio-cultural local. As políticas optaram em difundir a 

idéia da preservação da memória enquanto restauração de monumentos e ambientes, com 

significado autônomo e pré-estabelecido, pouco contribuindo para a consciência histórica 

da comunidade.  

 A valorização do centro passa pela participação efetiva da comunidade local na 

elaboração de propostas de uso do patrimônio, integrando-o à vida cotidiana dos 

pessoenses. Os recursos públicos investidos na restauração precisam ser revertidos em 

favor conjunto da sociedade. A proposta de financiar moradias permanentes para camadas 

médias evidencia o acesso restrito aos bens culturais do Centro Histórico. As áreas centrais 

constituíam espaços de convivência entre camadas sociais diferenciadas. Hoje, o uso do 

patrimônio é monopolizado por parcerias público-privadas, o que indica a imposição do 

retorno financeiro aos bens culturais, afastando grupos desprestigiados de qualquer 

tentativa de resignificação. A convivência entre tais grupos é descartada. O patrimônio 

tornou-se objeto de consumo cultural, materializando-se em ilhas de prosperidade em plena 

área do centro histórico. Os diversos eventos privilegiam extratos médios em detrimento 

                                                 
40 Em 2002 foi inaugurado o Shopping Tambiá, no bairro de Tambiá. 
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das comunidades mais pobres. Alguns locais foram selecionados para o consumo do 

patrimônio, a exemplo da Praça Antenor Navarro e do Largo de São Frei Pedro Gonçalves. 

Por outro lado, espaços de uso comum como a Lagoa apresentam diversos problemas como 

incompatibilidade de usos, abandono do patrimônio público, poluição, etc. 

 No atual período, a reestruturação urbana envolve cada vez mais processos de 

construção de imagens urbanas como um poderoso instrumento de disputas pelo poder de 

representação da cidade. Esses processos tem sido um instrumento eficaz de 

ressignificação, motivados por perspectivas de apropriação financeira de espaços em favor 

do Estado e das camadas privilegiadas (BENACH, 2000, GARCÍA, 1997). 

 A atividade turística tem constituído um importante argumento do poder público e 

da iniciativa privada para justificar as intervenções que vem sendo realizadas na área 

central, encobrindo o caráter segregador e excludente de tais ações.  

 Hoje, as cidades convivem com um novo “renascimento urbano”. Esse 

renascimento não indica apenas a apropriação do patrimônio enquanto mercadoria em si, 

mas a sua superexposição. A necessidade do espetáculo impõe os signos da distinção e do 

consumo que povoam os novos objetos urbanos. 

 Os processos de Citymarketing verificados em João Pessoa atestam o uso de 

objetos urbanos em favor de projetos de resignificação da cidade como um todo, trazendo 

novos conteúdos à materialidade local. A mídia constitui uma das principais arenas desse 

espetáculo, divulgando parcelas selecionadas do espaço local, elegendo discursos que 

naturalizam projetos de apropriação financeira da cidade. 

 A construção do Centro Histórico se dá no plano da imagem, impondo ao conjunto 

da cidade exemplos de renovação do uso das áreas centrais. Áreas do centro histórico ainda 

são ocupadas por populações pobres como o Porto do Capim e trechos invadidos. Isso é 

um contraponto ao processo gentrificador, indicando processos de resistência e afirmação 

de usos possíveis do patrimônio pelas populações mais carentes.  

 A partir da década de 1950, a cidade volta-se definitivamente para o mar. Com a 

especulação imobiliária, intensificada pelo Projeto Cura em fins da década de 1970, a orla 

passa a concentrar a população de maior poder aquisitivo.  
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2      A Orla Marítima como Espaço Turístico Privilegiado 
 

 A zona costeira atual corresponde a múltiplas formas de uso e gestão territorial. As 

disputas e acordos buscam estabelecer estratégias de incorporação à dinâmica econômica. 

Para A. C. R. Moraes (1999, p.28), os critérios naturais não podem ser tomados 

isoladamente visto que não há um padrão naturalmente singular nas áreas litorâneas. Os 

critérios tomados da vida social aparecem como alternativa. Dois elementos são 

considerados: a divisão político-administrativa (municípios) e o padrão predominante de 

uso do solo (elemento ou fator econômico qualificador dos lugares). 

 Os vetores de ocupação qualificam o litoral como uma zona de múltiplos usos, em 

virtude das diversas formas de ocupação do solo e de manifestações das atividades 

humanas. Nesses espaços são encontrados desde tribos coletoras quase isoladas até parques 

industriais de última geração.  

 O padrão de ocupação do litoral é caracterizado por duas formas principais: áreas 

de intensa urbanização e áreas de baixa densidade. Áreas de intensa urbanização 

apresentam atividades portuárias, industriais e exploração turística em larga escala. É o 

caso das áreas metropolitanas e centros regionais litorâneos, em grande parte localizadas 

em áreas estuarinas e baías. A segunda forma de ocupação envolve áreas de baixa 

densidade e presença de ecossistemas de grande significado ambiental, que vem sendo alvo 

de acelerado processo de ocupação. A busca desenfreada pelos litorais tem levado ao 

agravamento das precárias condições de saneamento básico, favelização, poluição, 

desarticulação de comunidades litorâneas tradicionais, etc. (MADRUGA, 1992; MORAES, 

1999, LIMA, 2002, p.39). 

 A ação do Estado na ocupação dos litorais tem se intensificado a partir dos anos 

1960/70, notadamente nas áreas de fronteira do litoral, onde a ocupação não tem sido 

intensiva. A incorporação se dá pela dotação de equipamentos e infra-estrutura necessários 

à rápida exploração econômica desses territórios. A exploração dessas áreas tem sido 

motivada tanto pela implantação de sítios portuários, em razão da proximidade de áreas 

minerais, como pela beleza cênica das paisagens, voltadas para o uso turístico (MORAES, 

1999, p.41). 

 O centralismo tecnocrático buscou o desenvolvimento econômico sem qualquer 

preocupação com a conservação do meio ambiente, contribuindo para um acelerado 

processo de apropriação, até então desconhecido por essas áreas. 
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 O Estado constitui, então, um dos principais agentes de intervenção nos espaços 

litorâneos, criando atrativos locacionais e ampliando o nível de impacto sobre o litoral, 

gerando um processo modernizador.  

 A ocupação do litoral tem se caracterizado por profundas contradições decorrentes 

da modernização. A litoralização é a expressão territorial dessa acelerada ocupação, que se 

inicia com a intensa urbanização litorânea, industrialização e desenvolvimento dos 

serviços, dentre eles, o uso turístico. No entanto, tais vetores de ocupação têm em comum a 

desorganização e a degradação do ambiente (MADRUGA, 1992, p.30; MORAES, 1999, 

p.30-33). A litoralização envolve o aumento na intensidade das relações econômicas e 

sócio-culturais das sociedades humanas com o litoral e o mar (MADRUGA, 1992, p.33). 

 A concepção de litoral, antes restrita a limites físico-territoriais pelas ciências 

naturais, é ampliada pela incorporação da ação humana. A influência da economia 

litorânea representada pela urbanização, industrialização e turismo se dá tanto do interior 

para o litoral como no sentido inverso. O conceito de litoral torna-se ainda mais flexível 

em razão da intensificação das relações aí verificadas: 

 

O litoral é representado por um território compreendido na zona litorânea, 
apresentando maior intensidade de relações, entre os meios aquáticos e terrestres, 
assim como a intensidade da ação humana na utilização dos recursos naturais, é a 
maior possível. É portanto um conceito flexível em dimensão territorial, tanto em 
direção ao mar como no sentido do continente (MADRUGA, 1992, p.34). 

 

 O turismo se consolidou como um dos componentes e também um fator 

concretizador do processo de litoralização (MADRUGA, 1992, p.37). A apropriação 

cultural do litoral enquanto espaço de lazer, veraneio e turismo também ampliou o 

interesse pelos litorais. As zonas costeiras abrigam 2/3 da humanidade, a maior parte das 

metrópoles contemporâneas e das instalações industriais (MORAES, 1999, p.18). 

 Segundo o IBGE, o litoral é a área mais urbanizada do país. Em 1991, 75% da 

população brasileira vivia em cidades. Considerando-se apenas os municípios litorâneos, 

esse índice sobe para 87,66%. Em 2000, o índice de urbanização no Brasil atingiu 82% 

(CRUZ, 2003, p.48, MORAES, 1999, p.44-45). 

 O turismo litorâneo é a modalidade predominante no país, correspondendo à área 

mais urbanizada do território (CRUZ, 2003, p.48). Essa coincidência, segundo Cruz, é 

fruto do modelo turístico predominante no mundo que requer infra-estrutura urbana para 

realizar-se. O turismo urbano abrange a maior parte dos fluxos turísticos mundiais. A 
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cidade concentra equipamentos fundamentais para o turismo de massa como infra-estrutura 

de acesso, hospedagem, apoio a atividade e lazer (CRUZ, 2000, p. 33). 

 Segundo Henriques (1999, p.42-43), as cidades possuem uma centralidade 

considerável nos fluxos turísticos e não podem ser consideradas apenas como geradoras de 

fluxos (pólos emissores), mas também como importantes destinos turísticos. Por isso, 

eminentes estudiosos do turismo, a exemplo do geógrafo Douglas Pearce, repensaram suas 

análises das décadas de 1970 e 1980. Deve-se, considerar, também, a valorização dos 

litorais quentes pelo mercado turístico (SÁNCHEZ, 1991, p.218).  

 Nas décadas de 1960/70, a infra-estrutura da região Nordeste foi modernizada com 

investimentos públicos. Por isso, o turismo regional apresentou um considerável 

crescimento. Apesar da malha rodoviária em expansão, da criação de órgãos estaduais de 

turismo e do estímulo à implantação de hotéis, tal modernização foi conservadora, sem 

repercussão social (CARACRISTI, 1994). A política de turismo aguçou uma evidente 

contradição regional: o incentivo ao consumo na região mais pobre do país. 

 Até a década de 1980, a atividade turística possuía como símbolo máximo os 

equipamentos hoteleiros. Essa concepção é fruto do incentivo dado pelo poder público à 

implantação de hotéis41. No final da década de 1960, o Brasil atravessava um acelerado 

processo de abertura ao capital internacional. A construção de Brasília exigiu do governo 

federal a adequação da rede hoteleira à nova fase da economia brasileira. A implantação de 

hotéis em áreas urbanas buscava torná-las centros de atração e irradiação de fluxos 

turísticos intra-estaduais, inter-regionais, nacionais e até internacionais (CRUZ, 2000, 

p.54). Por outro lado, as cadeias hoteleiras internacionais como Hilton, Sheraton, 

International, Holiday Inn, Méridien e Mediterranée ingressaram no Rio de Janeiro entre os 

anos 1950 e 1960, atraindo turistas estrangeiros enfastiados com o mercado europeu 

mediterrâneo (FALCÃO, 1992, p.81-83; BECKER, 1996, p. 187). 

 Durante a década de 1990, período de ajuste neoliberal e reformulação da máquina 

federal pelo governo Collor de Mello (1990-1992), a EMBRATUR passa a exercer funções 

de formulação, coordenação e execução da Política Nacional de Turismo (PNT). Essa 

política buscava, dentre outras estratégias, diversificar os destinos, equipamentos e 

                                                 
41 A Resolução CNTur 31, de 10 de abril de 1968, estabeleceu o Plano de Prioridade de Localização de Hotéis de 
Turismo, que orientou a aplicação dos incentivos fiscais do Decreto-Lei55/66. Previa-se a instalação de projetos de 
hotéis de turismo em locais de comprovado interesse turístico como a Capital Federal, as capitais dos Estados e dos 
territórios, estâncias hidrominerais, cidades históricas, Parques Nacionais, etc. O artigo 26 previa que os hotéis 
instalados até 1971 teriam abatimento de 50% no imposto de renda. O Fungetur (1971), o Finor (1974) e o 
Proatur/FNE (1989) constituíram mecanismos de financiamento que incentivaram a criação de hotéis e dos 
megaprojetos turísticos no Nordeste (CRUZ, 2000, p.54-74). 
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serviços turísticos. A reorganização do espaço turístico nacional visava atrair turistas 

estrangeiros, visto que o Brasil ocupava o 39º lugar entre as destinações mais visitadas do 

mundo (CRUZ, 2000, p. 58). Diante da mudança no perfil da demanda, o poder público 

direcionou a PNT para a modernização dos territórios voltados para o uso turístico. O fazer 

turístico não se resume apenas à hospedagem ou consumo dos recursos naturais do lugar. 

A infra-estrutura de lazer e o papel dos serviços que compõem o fazer turístico passam a 

ser vistos como fundamentais para o desenvolvimento da atividade (CRUZ, 2000, p.59). 

 Para instituir o PNT, foi criado o Plano Nacional de Turismo (PLANTUR,1992). 

Esse plano é composto por sete programas: pólos turísticos, turismo internacional, 

ecoturismo, marketing internacional, qualidade e produtividade do setor turístico e 

formação de recursos humanos para o turismo. Esses programas atendem a perspectiva de 

inserção do país no mercado turístico mundial, adequando as realidades regionais e 

estaduais. Nesse mesmo ano, foi instituído o Plano de Turismo do Estado da Paraíba 

(PLANTUR-PB, 1992): 

 

O Plantur-Pb estabeleceu três diretrizes para o turismo paraibano, a saber:  
1. institucional – visa a integração do turismo na Paraíba a todos os estados 
nordestinos, articulando o governo federal, organismos financiadores nacionais e 
internacionais, além da iniciativa privada, cabendo à Empresa Paraibana de 
Turismo S/A – PBTUR, a gestão deste plano; 
2. político-geográfica – busca o planejamento espacial das ações, vindo a 
representar uma regionalização do espaço turístico paraibano; 
3. potencialização dos pólos turísticos tradicionais revitalizando e estimulando 
os maiores destinos turísticos paraibanos: os municípios de João Pessoa e 
Campina Grande, que em 1990 representaram respectivamente 72% e 24% do 
fluxo turístico na Paraíba (LEANDRO; SILVA; FREITAS, 1995; MACHADO, 
1997, p.201). 

 

 A diretriz político-geográfica instituiu dois eixos turísticos: Eixo Litoral e Eixo 

Interior. O Eixo Litoral é formado pelos municípios de João Pessoa, Cabedelo, Conde, Rio 

Tinto e Baía da Traição. Já o Eixo Interior abrange Campina Grande, Sousa, Patos, 

Coremas, Cajazeiras, Santa Luzia, Sapé, Ingá e Areia (PLANTUR-PB, 1992). 

 No Eixo Litoral, João Pessoa foi considerada a principal destinação em razão da 

maior disponibilidade de infra-estrutura, equipamentos e serviços turísticos, do maior fluxo 

turístico estadual e do atrativo praia e sol, de grande valor no mercado turístico. O Projeto 

Parahyba (1993), dividiu o Eixo Litoral em duas áreas: Litoral Norte e Litoral Sul. João 

Pessoa figurava como principal pólo turístico do Litoral Sul por abrigar o principal centro 

receptivo programado: o Complexo Turístico Cabo Branco, idealizado pela PBTUR. As 

praias urbanas mais destacadas são Tambaú, Manaíra, Bessa, Cabo Branco e Seixas. Os 
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parques arborizados como Arruda Câmara (Bica), Solon de Lucena (Lagoa) e a Mata do 

Buraquinho figuram como exemplos da “Cidade Verde”. O Centro Histórico também é 

destacado, especialmente o acervo colonial (MACHADO, 1997). 

 Em virtude do crescimento do turismo no Nordeste, a organização de equipamentos 

de lazer, além de projetos e programas de ação social, atraiu a atenção do poder público 

local. No entanto, o produto turístico local carecia de estudos, notadamente após a 

inauguração do Hotel Tambaú. O poder público municipal passou a se preocupar com o 

ordenamento do produto turístico local para atender ao mercado turístico em ascensão. Por 

isso, a PMJP elaborou o Plano de Desenvolvimento Turístico (PDT)42. O Plano teve início 

em 1976 e foi concluído em 1977. A elaboração desse plano ficou a cargo de uma equipe 

de técnicos do Centro-Sul do país, chefiado pelo técnico em turismo Alexandre Deukitch. 

O PDT foi elaborado, dentre outros objetivos, para caracterizar o produto turístico de João 

Pessoa. O Plano previa a ordenação territorial das ações, formação de roteiros para João 

Pessoa, Grande João Pessoa e Paraíba; incentivo ao marketing hoteleiro; organização de 

equipamentos de lazer, etc. Porém, esse plano não teve continuidade. 

 A estrutura estatal voltada para o turismo passa a ser organizada. Na década de 

1970, foram criadas a Secretaria de Esporte e Turismo do Município de João Pessoa (atual 

SETUR) e a Empresa Paraibana de Turismo (PBTUR). A SETUR foi estruturada na 

administração do Prefeito Hermano Augusto de Almeida (1975-1979) através do Decreto 

nº 788, de 21 de fevereiro de 1978. A principal função da Secretaria era executar a Política 

Municipal de Turismo, planejando, coordenando e orientando atividades culturais e 

desportivas do município. 

 A PBTUR foi criada pela Lei 3.779, de 27 de maio de 1975 (LEAL, 2001, p.193). 

A estatal direcionou-se inicialmente para o controle de equipamentos de interesse turístico 

(hotéis, restaurantes, campings, balneários, etc), realização de pesquisas, planejamento e 

estudos. Os primeiros equipamentos turísticos controlados pela PBTUR eram alguns hotéis 

no interior do Estado e o Mercado de Artesanato de Tambaú. Antes de ser transferida para 

o Centro Turístico Tambaú, a PBTUR funcionou em um palacete da avenida Getúlio 

Vargas (LEAL, 2001, p.193-194). 

 

 

                                                 
42 Sobre o Plano de Desenvolvimento Turístico de João Pessoa cf. XAVIER, Débora P.; MEDEIROS, Luiza F. de; 
GONZALEZ, Marília L. Praia da Penha. 1982. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo), CT/UFPB, 
1982. 
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MAPA 5. LOCALIZAÇÃO DOS BAIRROS DA ORLA MARÍTIMA DE  JOÃO 
PESSOA43 

 

 

 Apesar da carência de infra-estrutura básica, a orla sofreu um processo de 

valorização, iniciada, sobretudo em Tambaú e Cabo Branco, os primeiros núcleos de 

ocupação da praia,  Baurepaire Rohan descreveu o núcleo de ocupação da orla em sua 

“Corografia da Província da Paraíba”, no final do século XIX. Segundo Rohan, nas 

                                                 
43 A Lei Municipal nº 1574, de 04 de setembro de 1998, alterou a divisão de bairros de João Pessoa. O Bessa foi 
desmembrado dando origem a novos bairros: Jardim Oceania, Aeroclube e Bessa. A orla urbanizada era composta 
por quatro bairros: Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e Bessa. Esse mesmo trecho da orla passou a ter seis bairros. 
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freguesias de Tambaú e Cabo Branco (incluindo-se a povoação e capela da praia da Penha) 

existiam povoações vivendo da pesca e da cultura do coco.  

 Para Deusdedit Leitão (1988), desde os primeiros anos da fundação da cidade 

existiam comunidades indígenas na orla, atraídas pelo farto pescado na enseada de 

Tambaú. Os franciscanos construíram a capela de Santo Antônio e no entorno viviam 

índios aldeados. Apesar dos surtos de cólera que afligiam a área já em meados do século 

XIX, Tambaú era a praia preferida para banhos de mar. Alguns presidentes da província 

freqüentavam o lugar. Porém, o escasso número de visitantes se deve à precária infra-

estrutura local. 

 No início do Século XX, em razão do difícil acesso entre o centro e a praia, foi 

construída a ferrovia Tambaú, durante o governo Álvaro Machado/Walfredo Leal (1904-

1908). Em 1906, partiu a primeira composição marcha-bombas (trem movido a óleo) em 

direção à praia. Porém, somente em 1908, a ferrovia atingiu a praia de Tambaú, após a 

conclusão das obras no leito do rio Jaguaribe. O ponto de partida era a Estação Cruz do 

Peixe, próximo à praça da Independência, seguindo pela avenida Epitácio Pessoa e, 

descendo o platô, chegou à praia de Tambaú por um percurso que corresponde a atual 

avenida Rui Carneiro44. 

 As temporadas de veraneio45 eram marcadas por festas, algumas realizadas na 

residência do comerciante Antonio Lyra, atraindo a sociedade paraibana. Entre 1908 e 

1911, a Escola de Aprendizes Marinheiros funcionou em Tambaú46, fabricando barcos 

como Grunete e Aprendiz. A Escola retornou ao centro da Capital em decorrência das 

condições sanitárias insalubres que levaram o efetivo a constantes casos de malária. Nada 

restou dessa antiga escola. 

 Em 1921, o presidente Solon de Lucena inaugurou uma nova linha de bondes 

movidos à gasolina, com capacidade para vinte passageiros. Entretanto, o aparecimento do 

automóvel levou a um declínio da atividade ferroviária, pois era um meio de transporte 

mais prático. 

 As reformas urbanas e o avanço das concepções higienistas contribuíram para a 

valorização da orla como opção de descanso e lazer. Os maceiós eram focos de malária, 

                                                 
44 FARIAS, Arion. João Pessoa:ontem/hoje. Jornal O Norte, João Pessoa, 27 set.1992, p.03. 
45 Tambaú começava a ser freqüentada pela sociedade paraibana com advento dos bondes. Desde o final do século 
XIX, em razão da estrada de trem, as praias de veraneio em Cabedelo eram as mais procuradas como Ponta de 
Matos, Camboinha, Poço e Formosa. O avanço do mar em Cabedelo e a proximidade de Tambaú em relação ao 
centro de João Pessoa favoreceram a ascensão dessa praia como novo balneário da cidade, principalmente após o 
aterramento dos maceiós e erradicação dos focos de malária (VASCONCELOS FILHO, 2003, p.54). 
46Segundo depoimentos de antigos moradores, a antiga Escola de Aprendizes da Marinha funcionou onde hoje é a 
Quadra de Manaíra, na avenida João Maurício (CABRAL, 2005, p.71).  
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passando a ser alvo do interesse público. No final da década de 1920, o comerciante 

Antonio de Brito Lyra loteou grande parte de sua propriedade em Tambaú, prevendo o 

processo de valorização da área. 

 O desenvolvimento de Tambaú foi mais efetivo a partir da Segunda Guerra 

Mundial. Em fins da década de 1930, era possível visualizar o traçado urbano da área em 

uma planta da cidade elaborada durante a administração do Prefeito José de Ávila Lins. A 

avenida Tamandaré era identificada por nome e as ruas Antonio Lyra, N. S. dos 

Navegantes e Maria Sales eram projetadas. A avenida Epitácio Pessoa era identificada 

como Estrada de Tambaú. A avenida Rui Carneiro recebeu o nome de Avenida Atlântica. 

 A ferrovia facilitou o deslocamento para Tambaú. Por isso, tornou-se o local 

preferido para atividades de lazer nos fins de semana e períodos de veraneio. As áreas de 

charcos e manguezais foram aterradas durante a primeira metade do século XX, 

favorecendo a ocupação de Tambaú e do Gonçalo (atual Manaíra). A área ocupada situava-

se entre a avenida Nego e o Hotel Tambaú. Enquanto a cidade vivenciava as reformas 

urbanas nas primeiras décadas do século XX, discutia-se a instalação de um porto na 

enseada de Tambaú, como alternativa ao Porto do Varadouro. A abertura de uma avenida 

que ligasse o centro à orla constituía parte desse projeto. No final da década de 1920, o 

Prefeito João Maurício de Medeiros inaugurou o sistema de iluminação elétrica em 

Tambaú, fornecida pela Empresa Tração Luz e Força (ETLF). 

 Na década de 1930, além das casas de veraneio, surgiram habitações permanentes. 

Tambaú era formada por dois bairros: Santo Antônio e Cabo Branco. Segundo Cabral 

(2005, p.74), a divisão por bairros apresentada sugere uma leitura feita pelas elites, sem 

levar em consideração a história das comunidades que viviam na área. Para os antigos 

moradores, toda a praia era considerada Tambaú, desde Cabo Branco até o Bessa. Os 

bairros de Santo Antônio e São Gonçalo inexistiam, ao contrário da versão oficial. A vila 

de pescadores, localizada nas proximidades da Igreja de Santo Antônio, entre as atuais av. 

Nego e Olinda, era denominada Santo Antônio, mas não era um bairro. A primitiva Igreja 

de Santo Antônio estava localizada na “rua da Praia”, atual avenida Tamandaré, sendo 

posteriormente transferida para a avenida Olinda. Os nomes Santo Antônio e São Gonçalo 

eram denominações populares. São Gonçalo localizava-se na atual av. São Gonçalo, em 

Manaíra, onde se encontra a igrejinha de São Gonçalo. 

 Na década de 1940, o sistema de bondes foi reformulado, elevando o número de 

moradores fixos, havendo um maior adensamento nas primeiras avenidas da praia, 

notadamente entre as avenidas Tamandaré e Cabo Branco. 



 

 

110 

MAPA 6. ORLA MARÍTIMA DE JOÃO PESSOA SEGUNDO O PLAN O 
DIRETOR (1992) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personalidades como Izidro Gomes e Antônio Lyra47 foram responsáveis por 

diversos eventos e reuniões sociais em suas casas de veraneio, atraindo o foco da sociedade 

                                                 
47 Izidro Gomes (1876-1969), natural do Rio Grande do Norte, destacou-se na política pessoense e paraibana como 
líder conservador ligado a Tambaú. Próximo à avenida Rui Carneiro, construiu sua residência de veraneio, que se 
tornou um ponto de convergência de diversas de reuniões sociais. Izidro ocupou cargos políticos e administrativos. 
Em 1919, como Presidente da Associação Comercial da Paraíba, construiu o Palacete onde se encontra instalada 
entidade até os dias atuais. Antônio de Brito Lyra, natural de Alagoa Grande, foi comerciante em Goiana, 
Pernambuco, migrando posteriormente para João Pessoa. Modernizador, foi subprefeito do município e dirigente 
da Associação Comercial da Paraíba. Em Tambaú, promoveu diversos saraus em sua casa de veraneio (LEITÃO, 
1988, p.22-38). 
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local para a praia de Tambaú. O Elite Bar48, localizado na confluência da avenida Rui 

Carneiro e João Maurício, era uma antiga mercearia que passou a ser restaurante na década 

de 1940. 

 

 

Figura 21. O antigo Elite Bar (à esquerda) localizava-se em frente ao 
antigo maceió de Tambaú. A direita, encontra-se o Largo da 
Gameleira. Nota-se que a simplicidade das construções (acervo 
Stuckert).  

 

 A ocupação da orla se intensificou após a pavimentação da avenida Epitácio Pessoa 

em 1950, e a erradicação dos maceiós, em 195549. O acesso de veículos foi facilitado. O 

Conjunto Manaíra50 e os loteamentos situados em Tambaú e Manaíra contribuíram para o 

adensamento da área. Tambaú consolida-se como a praia preferida dos pessoenses. A 

primeira avenida da praia passou a ser denominada Almirante Tamandaré, em homenagem 

a Joaquim Marques de Lisboa, patrono da Marinha Nacional. Em 1953, foi inaugurado o 

Busto de Tamandaré, estrategicamente instalado no encontro das avenidas Epitácio Pessoa, 

Cabo Branco e Tamandaré, local de importantes eventos até os dias atuais. 

 Em 1961, Tambaú passa a ser Distrito de João Pessoa (Lei nº 2.638). O Distrito de 

Tambaú abrangia os “bairros” de Santo Antônio e São Gonçalo. Na década de 1970, a 

condição de Distrito é revogada e Tambaú torna-se um dos bairros de João Pessoa. No 

Guia Tourinho (1960), de autoria de H. Tourinho, diversas ruas de Tambaú foram citadas. 
                                                 
48 Durante décadas, o Elite Bar figurou como um ponto de encontro de personalidades, políticos e representantes 
das camadas de maior poder aquisitivo. Hoje, encontra-se desativado e em seu lugar surgiram novos 
empreendimentos como boates e bingos. 
49O local onde se instalou o Elite Bar era o ponto final do bonde. Em frente ao Elite, existia um antigo maceió, que 
foi aterrado. 
50 O Conjunto Manaíra, próximo à avenida João Maurício, foi responsável pelo nome do atual bairro de Manaíra, 
localizado entre as avenidas Rui Carneiro e Flávio Ribeiro Coutinho. Já Tambaú passou a designar o trecho entre 
as avenidas Rui Carneiro e Epitácio Pessoa (MELLO ET ALL, 1985 apud Maia, 2000, p.26). 
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Além da avenida Atlântica (Rui Carneiro), aparecem as ruas Coração de Jesus, Izidro 

Gomes, Marcionila da Conceição, Monteiro Lobato, Osório Paes e as avenidas Nego, 

Olinda, Targino Marques, Helena Meira Lima, José Augusto Trindade e a atual Profª 

Maria Sales (denominada av. oito). No Guia Cidade (1976), de Joaquim Rodrigues da 

Costa, aparecem todas as ruas do bairro. A faixa litorânea era denominada de Tambaú 

desde o Cabo Branco até a praia de Manaíra. 

 Na década de 1950, avenida Tamandaré foi pavimentada e construído o calçadão da 

praia. Assim, Tambaú adquiriu o aspecto de um típico balneário urbano. 

 Na praia de Cabo Branco, o governador José Américo de Almeida (1951-1953 e 

1954-1956), construiu sua residência51 onde passou os últimos anos de sua vida. As 

descrições da orla feitas por José Américo refletem a valorização e mudança de atitude das 

famílias tradicionais em relação à praia. Segundo José Américo, a cidade passa a ser 

considerada marítima após a abertura da avenida Epitácio Pessoa na década de 1940, e o 

primeiro encontro da cidade com o Busto de Tamandaré. A João Pessoa “marítima”, 

segundo José Américo, afirmava-se pelos coqueirais e moradores de hábitos simples e suas 

festas típicas, pela Ponta do Cabo Branco, de aspecto monumental, pela avenida Cabo 

Branco, com suas casas esparsas e por Tambaú, que superou a condição de lugar insalubre, 

foco de malária e cólera durante as chuvas (VASCONCELOS FILHO, 2003, p.61-65). 

 O governador Flávio Ribeiro Coutinho (1956-1958) realizou o asfaltamento da 

primeira avenida da praia. O prefeito Damásio Franca (1966-1971) ampliou as vias e 

melhorou a calçadão, implantando moderna iluminação e cerca de 200 bancos. Foi 

instalada uma subdelegacia na rua Olinda e reordenado o trecho no entorno do Elite bar, 

com um moderno ajardinamento (LEAL, 2001, p.219-220). 

 A conclusão de importantes acessos entre o centro e a orla favoreceu a expansão 

urbana e o adensamento da praia. Além da avenida Epitácio Pessoa, surgiram as avenidas 

Rui Carneiro (década de 1960), José Américo de Almeida ou “Beira-Rio” (década de 

1970) e Tancredo Neves (década de 1980). Até a década de 1960, ir à Tambaú era uma 

aventura para muitos jovens e fonte inspiração para sonetos e poemas. No início da década 

de 1970, a paisagem da orla ainda era marcada por cajueiros e outras espécies litorâneas. 

As construções ainda eram escassas.  

                                                 
51 A residência de José Américo de Almeida foi construída na avenida Cabo Branco durante a década de 1950. 
Com base na Lei nº 4195, de 10/12/1980 foi tombada pelo patrimônio estadual, que a transformou na Fundação 
Casa de José Américo, composta de Museu, Biblioteca e dos Arquivos dos governadores e de outros políticos e 
intelectuais paraibanos. O Mausoléu onde jaz o corpo de José Américo e esposa, Alice, foi inaugurado em 1983. 
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 O processo de urbanização da orla representou, desde o início, a expulsão de 

comunidades litorâneas que habitavam o lugar, especialmente a antiga comunidade de 

Tambaú, formada por pescadores e pequenos criadores de gado. O impacto da valorização 

imobiliária em virtude da expansão de loteamentos e construções expulsou os pescadores 

para áreas mais afastadas. A população mais humilde foi substituída por moradores de 

maior poder aquisitivo. Os antigos moradores venderam seus imóveis em razão das 

pressões imobiliárias, sobretudo nas primeiras avenidas da praia. Já os moradores mais 

humildes, sem a propriedade da terra, foram expulsos para a periferia dos bairros da orla e 

trechos do vale do rio Jaguaribe. Outros moradores migraram para diversos bairros da 

cidade. A “Tambaú dos pobres” foi sendo substituída pela “Tambaú dos ricos”52.  

 A partir da década de 1970, a valorização imobiliária favoreceu as atividades 

turísticas e residenciais, enquanto a atividade de veraneio declinou. 

 A atividade turística merece destaque a partir da implantação do Hotel Tambaú, no 

início da década de 1970. O litoral paraibano passa a ser alvo da política de implantação de 

equipamentos hoteleiros durante o governo João Agripino (1966-1971). A construção do 

Hotel foi iniciada no final da década de 1960, sendo inaugurado em 1971, durante o 

governo Ernani Sátyro (1971-1975). 

 A implantação do Hotel Tambaú valorizou a orla marítima53 como espaço 

privilegiado para o turismo. O entorno do Hotel foi refuncionalizado para atender as 

atividades turísticas. As habitações mais humildes foram removidas para dar lugar a 

Feirinha de Tambaú. A avenida Tamandaré recebeu melhorias. Em 1974, foi implantado o 

Mercado de Artesanato de Tambaú, em formato circular, na Praça Santo Antônio, vizinho 

ao atual Centro Turístico Tambaú.  

 Após a inauguração do Hotel Tambaú, a orla passou por modificações na estrutura 

de serviços, infra-estrutura e equipamentos urbanos, notadamente em Tambaú. A primeira 

                                                 
52 Expressão usada em depoimentos pelos antigos moradores. Na “Tambaú dos pobres”, as festas populares eram 
símbolo de identidade e também de integração entre a comunidade e os visitantes/veranistas. Diversas 
manifestações populares aconteciam como a Nau Catarineta, Boi de Reis, Lapinha, Argolinha, Pastoril, forrós 
“assustado”, “baile de cordas”, coco de roda, cirandas, Serro Velho, etc. As festas religiosas como a Procissão de 
São Pedro e a Festa de Santo Antônio foram descaracterizadas. A partir da expansão das moradias permanentes e o 
avanço especulativo, a comunidade entra em processo de desagregação (CABRAL, 2005). 
53 A orla marítima constitui uma unidade geográfica que pertence à zona costeira, delimitada pela faixa de interface 
entre a terra firme e o mar. O equilíbrio morfodinâmico é uma característica desse ambiente, no qual interagem 
fenômenos terrestres e marinhos. Os processos geológicos e oceanográficos são os elementos básicos que 
conformam os principais tipos de orla. Os limites genéricos estabelecidos para a orla marítima são: a isóbata de 10 
metros e na área terrestre, cinqüenta metros em áreas urbanizadas ou 200 metros em áreas não urbanizadas, 
demarcados na direção do continente ou a partir da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas como 
praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, manguezais, estuários, etc. Os terrenos da 
marinha são contados em 33 metros a partir da isóbata de 10 metros, em direção ao interior do continente 
(PROJETO ORLA, 2002, p.25-18). 
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avenida foi reformulada para atender a demanda turística. Moradias humildes foram 

demolidas para dar lugar a uma praça e uma feirinha de artesanato. Localizado na avenida 

Tamandaré, possui uma área de 18,5 mil m², estilo arquitetônico moderno, formato 

circular, dois pavimentos e apartamentos com vista para o mar ou para os jardins. A 

capacidade hoteleira é de 425 leitos, distribuídos em 175 apartamentos. O governo estadual 

arrendou o Hotel para o grupo Varig, da rede de hotéis Tropical, que passou a administrá-

lo. Em 1980, foi modernizado, sendo investidos R$ 29.984.654. Desse montante, 48,75% é 

oriundo de incentivos fiscais do sistema 34/18 do Finor54.  

 A construção do Hotel Tambaú representou um marco para o turismo pessoense, 

deslocando o eixo da atividade turística da área central para a orla. Até então, a Lagoa do 

Parque Solon de Lucena e o Ponto de Cem Réis monopolizavam o papel de cartão-postal 

da cidade. O Hotel Tambaú representou não somente um novo equipamento hoteleiro e um 

novo cartão-postal, mas também influenciou o processo de urbanização da orla. 

 A principal referência para o turismo pessoense é o bairro de Tambaú. Na área do 

“Baixo Tambaú” estão concentrados diversos equipamentos e serviços turísticos que 

simbolizam a atividade turística na cidade. Nessa área, encontram-se equipamentos 

turísticos que surgiram na década de 1970 como o Mercado de Artesanato Tambaú (1974) 

e o Hotel Tambaú (1971). O Hotel Tambaú, com sua arquitetura circular, ainda é 

referência para a hotelaria pessoense. Novos equipamentos turísticos foram criados como o 

Mercado de Artesanato Paraibano (MAP, 1988), o Centro Turístico Tambaú (1988), o Píer 

(1994), além de ações de reurbanização da Feirinha de Tambaú (década de 1980) e do 

calçadão da orla e das avenidas Cabo Branco e Tamandaré (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 O Sistema 34/18 do Fundo de Investimento do Nordeste (FINOR), criado pelo artigo 34 da Lei nº 3995, de 
14/12/1961. O Nordeste foi a região que mais recebeu incentivos fiscais e financeiros no início da década de 1980. 
No período 1969-1989, as capitais dos Estados nordestinos receberam a maior parte dos recursos. Na Paraíba, João 
Pessoa recebeu 88% e Campina Grande 12%. cf. MOREIRA, Evandro. A participação da Sudene no investimento 
turístico do Nordeste 1969-1989. 1997. Monografia (Departamento de Economia), Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1997, p.73. 
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Figura 22. Centro Turístico Tambaú, sede da PBTUR. Foto: Aldo 
G. Leandro, jun/2006. 

 

 A Feirinha de Tambaú é uma área estratégica para a circulação do turista, se 

especializando na venda de artesanato e comidas típicas. No Centro Turístico Tambaú, 

encontra-se a sede da PB-Tur, local de circulação de turistas em busca de informações e 

compras. Os mercados de artesanato MAP e Tambaú são especializados em artesanato 

típico. O Píer é um ponto de contemplação da paisagem da orla. A avenida Tamandaré, a 

primeira avenida da praia, é roteiro obrigatório para os ônibus de turismo em seus passeios 

de citytour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Feirinha de Tambaú, localizada na Praça Vicente 
Trevas, em frente ao Hotel Tambaú. Foto: Aldo G. Leandro, 
jun/2006. 
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 As transformações urbanas na orla marítima foram aceleradas pelo Projeto CURA, 

nas décadas de 1970 e 1980. Em 1977, a prefeitura adere ao Programa CURA55 e os 

bairros de Tambaú, Cabo Branco e Manaíra foram beneficiados pela implantação de 

saneamento e pavimentação. A orla passa por um violento processo de expansão urbana e 

valorização dos terrenos.  

 A topografia plana, típica das restingas, facilitou a expansão urbana para o litoral 

Norte, partindo de Tambaú em direção aos bairros de Manaíra e Bessa. A expansão 

extrapolou os limites municipais chegando às praias de Cabedelo. Esse vetor de expansão 

formou a mais intensa ocupação urbana do Estado da Paraíba. As intervenções na 

paisagem atraíram investimentos da construção civil e da atividade turística, notadamente 

em Tambaú (VASCONCELOS FILHO, 2003). 

 O crescimento das atividades comerciais e de serviços atende à expansão 

residencial e ao turismo. A partir do Projeto CURA56, realizado na gestão do Prefeito 

Hermano Almeida (1975-1979), a Feirinha de Tambaú foi reformulada, o calçadão da orla 

ampliado e uma nova iluminação implantada. O Projeto CURA e a política do SFH 

corroboraram para a valorização imobiliária e turística da área, ao mesmo tempo em que a 

moradia permanente substituiu a atividade de veraneio. Porém, a atividade de veraneio 

vem crescendo nos municípios litorâneos da Grande João Pessoa como Cabedelo, Conde e 

Lucena, notadamente a partir da última década. 

 Durante a administração do Prefeito Oswaldo Trigueiro (1983-1986), as barracas de 

praia foram instaladas, porém sem critérios técnicos plausíveis. Na administração do 

Prefeito Carneiro Arnaud (1986-1989) as barracas foram reordenadas, expandindo-se pela 

orla. Porém, receberam críticas que consideram que a proliferação de barracas é uma 

privatização da praia, desrespeitando a orla como espaço público, não obedecendo a 

critérios ambientais. A paisagem de Tambaú, anteriormente formada por vastos coqueirais, 

dunas e vegetação litorânea foi sendo alterada para a implantação de barracas padronizadas 

(LEAL, p. 220-221). 

                                                 
55 O Programa CURA (1973) é o resultado das políticas federais de desenvolvimento urbano durante o centralismo 
autoritário do regime militar. Após a década de 1960, o poder público estimulou a expansão urbana pela criação do 
BNH (1964), incentivando a formação de conjuntos habitacionais e linhas de financiamento a unidades residenciais 
isoladas. Na década de 1970, nas cidades de porte médio, a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano previa 
investimentos em áreas específicas, contribuindo para a segregação social em favor do capital imobiliário. A partir 
da década de 1970, a expansão urbana em direção ao sul de João Pessoa foi estimulada por investimentos públicos 
em acessibilidade, equipamentos urbanos e conjuntos habitacionais (LAVIERI e LAVIERI, 1999; MAIA, 2000). 
56 Em João Pessoa, o Projeto CURA (Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada) foi realizado entre 1977 e 
1982, após a adesão da PMJP. A orla marítima foi a área mais beneficiada pelos investimentos em infra-estrutura, 
estimulando a especulação imobiliária. O bairro de Tambaú recebeu o CURA-piloto. Os bairros de Cabo Branco e 
Manaíra também foram beneficiados, recebendo investimentos de pavimentação e saneamento básico. 



 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Na década de 1980, as barracas das praias de Cabo Branco e de 
Tambaú apresentavam aspecto primitivo como cobertura de palha, tábuas e 
tronco de coqueiros. As condições de higiene eram precárias. Foto: Edson C. 
Delgado, cartão-postal da Ed. Cluposil. 

 

 A expansão urbana no litoral de João Pessoa caracterizou-se por diferentes formas 

de ocupação. No litoral Norte, predominou a ação do poder público em parceria com 

proprietários fundiários particulares, herdeiros e imobiliárias. No litoral Sul, predominou a 

ocupação em terrenos do Estado. O litoral Norte constitui o perímetro urbano que tem 

início no bairro de Cabo Branco e abrange os bairros de Tambaú, Cabo Branco, Manaíra, 

Jardim Oceania, Aeroporto e Bessa. Enquanto isso, as populações de baixa renda foram 

sendo empurradas para os vales dos rios, a exemplo do rio Jaguaribe, onde vive as 

comunidades carentes de Chatuba/São José. Diante do abandono dessas comunidades, o 

poder público preferiu apoiar empreendimentos privados, localizados no próprio vale do 

Jaguaribe como o Hiperbompreço57 e o Shopping Manaíra, que ocupam ilegalmente 

trechos do vale (VASCONCELOS FILHO, 2003, p.81-93). 

 Os bairros de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Jardim Oceania, Aeroclube e Bessa, 

em João Pessoa58, e Intermares, em Cabedelo, tem apresentado um acelerado processo de 

valorização imobiliária. Surgem novas construções residenciais e verticais que modificam 

rapidamente a paisagem local. São unidades comerciais como shoppings, hipermercados, 

supermercados e centros comerciais. Percebe-se a expansão dos serviços como 

                                                 
57 O Hiperbompreço ocupa um trecho do antigo leito do rio Jaguaribe, que foi desviado para o rio Mandacaru. 
58 A Lei Municipal Nº 1574 de 04/09/1998 alterou a divisão por bairros. Até então, a orla era formada por quatro 
bairros: Tambaú, Cabo Branco, Manaíra e Bessa. Parte do Bessa foi desmembrado em dois novos bairros: Jardim 
Oceania e Aeroporto. Assim, a orla urbanizada passou a ser formada por seis bairros. 
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consultórios médicos e odontológicos, clínicas e laboratórios de análises médicas e 

também de equipamentos turísticos. A duplicação da Br-230 estimulou a ocupação do 

litoral norte de João Pessoa e das praias de Cabedelo (VASCONCELOS, 2003). 

 Verifica-se em toda a orla urbanizada de João Pessoa e também em Cabedelo, um 

intenso processo de verticalização, principalmente a partir das décadas de 1980 e 1990. Por 

isso, o poder público estadual ampliou o seu controle sobre as edificações verticais da orla, 

popularmente conhecidas como espigões. O Decreto Estadual nº 9.485 deu poderes ao 

IPHAEP para proibir as construções que desrespeitem a legislação. O IPHAEP proibiu a 

construção de edifícios que ultrapassem mais de dois pavimentos na primeira avenida da 

praia. O artigo 229 da Constituição Estadual de 1989 reafirmou o papel desse órgão 

estadual. 

 Nas décadas anteriores à inauguração do Hotel Tambaú, a orla já iniciava um 

processo de verticalização, apesar do considerável estoque de terrenos disponíveis que, em 

si, não justificaria diretamente a existência dos edifícios. A verticalização teve início na 

área central da cidade em fins da década de 1950, com a construção do Condomínio 

Presidente João Pessoa, conhecido popularmente como “Dezoito Andares”. 

 Os edifícios modificaram a paisagem urbana brasileira. Eram considerados 

símbolos de progresso e modernidade pelos agentes imobiliários e pelo poder público. 

Nesse contexto, a orla marítima brasileira adquiria status de área de lazer e turismo, sendo 

alvo de novos empreendimentos imobiliários, conforme visto na região de Cabo Frio, no 

Rio de Janeiro, na Baixada Santista, em São Paulo, e em Boa Viagem, no Recife. A 

construção de edifícios na orla brasileira tornou-se uma estratégia de valorização do 

mercado imobiliário. A construção de edifícios foi estimulada por modismos que 

concebam esses equipamentos como símbolo de modernidade, reforçando o status de 

morar à beira-mar. Copacabana é um marco desse período. 

 Segundo Moreira (2006), embora não houvesse adensamento suficiente, a orla 

marítima de João Pessoa iniciou um processo de verticalização antes da construção do 

Hotel Tambaú e do Projeto CURA.  
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QUADRO 4. EDIFÍCIOS CONSTRUÍDOS NA ORLA MARÍTIMA DE  
JOÃO PESSOA (1959-1969) 

Edifício Ano Local Característica 

Santo Antônio 1959 Tambaú Térreo+ 2 pavimentos 

Gravatá 1964 C. Branco Pilotis + 3 pavimentos 

Cannes 1965 Tambaú Pilotis + 5 pavimentos 

João Marques de Almeida 1967 C. Branco Pilotis + 12 pavimentos 

Manaíra 1967 Manaíra Pilotis + 4 pavimentos 

São Marcos 1968 Tambaú Pilotis + 10 pavimentos 

Beira Mar 1969 C. Branco Pilotis + 9 pavimentos 

Borborema 1969 C. Branco Pilotis + 10 pavimentos 

Fonte: PMJP; Diniz (1988); Moreira (2006, p.39). 
 

 

 A cidade de João Pessoa não apresenta uma estrutura verticalizada. A difusão do 

apartamento é algo recente, notadamente a partir da década de 1990. O censo de 1991 

aponta essa característica. Em João Pessoa, a maioria das pessoas que vivem em domicílios 

particulares permanentes, mora em casas (85,53%) e apenas 5,05% em apartamentos 

(MAIA, 2000, p.42). 

 Porém, verifica-se que nas últimas décadas avança um importante processo de 

verticalização concentrado na orla marítima pessoense, alterando drasticamente a sua 

paisagem. A proliferação de prédios para moradia indica o interesse do mercado 

imobiliário em tornar a orla uma área de investimentos privilegiados. Reproduz-se em João 

Pessoa, o papel do edifício como símbolo de moradia diferenciada e o status de morar 

próximo ao mar, a exemplo de outras orlas brasileiras. 

 A questão da verticalização na orla está relacionada a diversos fatores, dentre eles, 

o Hotel Tambaú (MOREIRA, 2006). O Hotel Tambaú foi construído na Ponta de Tambaú, 

uma área pertencente ao Patrimônio da União, sem levar em consideração os impactos 

ambientais futuros (COUTINHO, 2004, p.95). Contraditoriamente, Sérgio Bernardes59, 

arquiteto idealizador do projeto, propôs ao governo estadual a adoção de restrições legais à 

                                                 
59 É autor, também, do projeto arquitetônico do Espaço Cultural José Lins do Rego. 
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verticalização. Segundo Luciano Agra e Antônio Augusto de Almeida60, a proposta de 

controle dos gabaritos da orla partiu de Sérgio Bernardes, em conversas com o governador 

João Agripino (1966-1970), por ocasião da Constituição Estadual. 

 

 

Figura 26. A paisagem contrastante entre a fachada turística 
“horizontal” (Hotel Tambaú) e a verticalização no interior 
dos bairros.  

 
 

 Sérgio Bernardes, preocupado em preservar a escala do seu projeto (horizontal), 

diante da perspectiva de verticalização da orla, convenceu técnicos do governo, 

representantes da intelectualidade local e até o próprio governador a incluir um dispositivo 

disciplinador na Constituição Estadual (MOREIRA, 2006, p.56-60 e p.123). 

 A necessidade de preservação da paisagem local, sobretudo da primeira avenida da 

praia, aumentou as polêmicas pró e contra a verticalização. As discussões envolvem 

especuladores imobiliários e representantes da sociedade civil organizada. As questões 

referentes ao uso turístico em equipamentos verticalizados também se acirraram 

(Honorato, 1999b, p.59-60).  

 Os aspectos negativos da verticalização como congestionamentos, poluição sonora 

e visual, saturação das redes de água e esgoto, de energia elétrica e telefonia são 

questionados pelos representantes da sociedade civil. A estrutura urbana em diversos 

trechos da orla, notadamente das estreitas ruas de Tambaú, desaconselhava o avanço da 

verticalização. A malha urbana ocupou uma estreita faixa da planície litorânea entre o mar 

                                                 
60 Luciano Agra é professor do Departamento de Arquitetura da UFPB e Secretário de Planejamento da PMJP. 
Antônio Augusto Almeida é Secretário do Meio Ambiente da PMJP. 
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(a leste) e as falésias (a oeste). Além disso, o crescente fluxo turístico e o crescimento do 

número de veículos tornaram a área um ponto problemático para o adensamento. A orla 

também apresenta uma carência de praças e áreas verdes (DIEB, 1999). 

 Setores da construção civil e do ramo hoteleiro contestaram a legislação, 

argumentando que os investimentos em edificações geram empregos e atraem novos 

investimentos para a cidade. Representantes da sociedade civil organizada pressionaram o 

poder público, denunciando os danos causados pelos “espigões” aos ecossistemas 

litorâneos e às populações que aí vivem. As confabulações para burlar a legislação foram 

denunciadas, obtendo-se importantes resultados para a manutenção da lei (HONORATO, 

1999b, p.60). 

 Por outro lado, a preservação da fachada litorânea constitui um ótimo negócio para 

alguns empreendedores privados e lideranças políticas. O aspecto diferencial da paisagem 

pode beneficiar determinados investimentos na orla, representando uma vantagem 

competitiva em relação a orlas concorrentes como Recife e Natal, que se encontram 

saturadas pelas edificações verticais. O investimento em paisagens urbanas diferenciadas 

passa a constituir capital simbólico, segundo Harvey (1994, p.80-82). 

 A criação “artificial” de escassez consolida a “raridade” do lugar. E como se trata 

de um lugar turístico, a fachada litorânea é transformada em oferta diferencial no mercado 

turístico brasileiro. A argumentação que aponta a confluência contraditória de interesses se 

coloca diante do descompasso entre a preservação da “fachada litorânea” e o processo de 

verticalização no interior dos bairros, não contrariando, em sua totalidade, o setor 

imobiliário: 

Assim é o litoral de João Pessoa (...) 25 quilômetros de areias brancas, 
coqueirais, falésias, formações rochosas e áreas deslumbrantes de Mata Atlântica 
a uma temperatura média anual agradabilíssima. 
Na faixa que corresponde às praias urbanas, merece destaque as praias do Bessa, 
Manaíra, Tambaú e Cabo Branco com suas águas mornas, quiosques, bares, 
restaurantes e artesanato. Verdadeiros cenários de beleza, diversão, lazer e 
entretenimento para todas as idades em todas as épocas do ano.  
O litoral paraibano ainda tem uma peculiaridade. É regido por uma rigorosa lei 
municipal que proíbe a construção de prédios com mais de 18 metros. Ou seja, a 
brisa do mar e as paisagens são livres para encantar a todos.  
Em toda a região, a Teixeira de Carvalho tem os imóveis adequados pra quem 
procura comodidade, conforto e sossego em uma região segura e ótima pra se 
investir (Texto extraído do anúncio de uma imobiliária em página da empresa na 
internet. Fonte: www.teixeiradecarvalho.com.br/joao/index.html. Acesso em: 
10/08/06. Grifos no original). 

 

 Apesar da aparente contradição do anúncio da imobiliária, percebe-se um processo 

de agregação de valor aos empreendimentos mais próximos da fachada beneficiada pela 
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legislação. Entretanto, tal preservação não solucionou os problemas denunciados por 

representantes da sociedade civil local. A verticalização no interior dos bairros agravou os 

problemas, repercutindo não somente no interior dos bairros, mas também nas primeiras 

avenidas. Pode-se questionar: a preservação apenas da fachada litorânea impediu o avanço 

dos problemas postos pela verticalização nos bairros da orla? Não se quer aqui fazer a 

defesa da ocupação livre e desenfreada do solo urbano. Pelo contrário, busca-se questionar 

discursos que omitem os efeitos perversos da verticalização no interior dos bairros, 

agravando os problemas estruturais já discutidos pela sociedade, mas também 

descaracterizando uma paisagem que deveria ser patrimônio de todos. 

 A orla marítima teve a sua paisagem preservada apenas no plano do discurso de 

agentes políticos e econômicos. A argumentação de uma orla livre dos espigões constitui 

um verdadeiro simulacro. Ao reduzir a preservação da orla à sua fachada, omite-se o papel 

da verticalização no processo de descaracterização da paisagem da orla como um todo. 

Segundo Lima (1994, p.15), a homogeneização visual e tipológica, a repetitividade de 

padrões na paisagem urbana substitui as imagens claramente apreensíveis pelo cidadão, 

substituindo a visão do horizonte pela visão fragmentada proporcionada pela 

verticalização. Assim, a verticalização adotada no interior dos bairros não parece ser uma 

solução adequada à realidade sócio-ambiental local, e também das orlas marítimas 

brasileiras. A luta dos representantes da sociedade civil em favor da preservação da orla 

trouxe à tona as contradições da produção do espaço urbano pessoense e das práticas de 

negação do direito à cidade por parte de agentes políticos e econômicos 

 A Constituição Estadual (1989) e o Plano Diretor (1992) reafirmam a proibição (ou 

controle) dos espigões na orla numa faixa de 500 metros a partir da linha de testada da 

primeira quadra em direção ao interior do continente. A altura máxima da edificação não 

pode ultrapassar 12,9 m de altura. O Plano Diretor em seu artigo 25 manteve a restrição 

adicional da Orla Marítima, para cumprir o Art. 229 da Constituição Estadual e o Artigo 

175 da Lei Orgânica para o Município de João Pessoa. Busca-se, através da legislação, 

evitar ou reduzir o processo de verticalização que descaracterizou a paisagem de muitas 

orlas brasileiras como Copacabana, no Rio de Janeiro; Gonzaga, em Santos; Boa Viagem, 

em Recife e Meireles, em Fortaleza. Porém, Segundo Moreira (1996), a legislação não 

proibiu a verticalização, mas instituiu o escalonamento. 
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QUADRO 5. EMENDAS APRESENTADAS DURANTE A CONSTITUIN TE ESTADUAL 
(DÉC 1980). 

Lei, projeto 

ou emenda 
Conteúdo Autor Data 

Emenda  
 

Disponibilidade de terrenos. Permite verticalização 
com mais de três pavimentos somente em terrenos 
com 20m ou mais de largura e 50 ou mais de 
profundidade, recuo lateral de 3m em todos os lados, 
nos termos do Código de Posturas do Município.  

Dep. 
Afrânio 
Bezerra 
 

1989 

    

Emenda 
 

Escalonamento. Permite verticalização em área já 
urbanizada, com 15m de altura máxima na primeira 
avenida e a partir desta, um escalonamento de 20m 
até a altura máxima de 50m no limite da área. Nas 
áreas a serem urbanizadas, vale o mesmo critério 
para a primeira avenida, sendo que a primeira 
avenida da orla deverá ter uma distância de 200m no 
mínimo da preamar. 

Dep. Onildo 
Soares 

1989 

    

Emenda 
Uso turístico. Permite a construção de edifícios com 
até três pavimentos apenas para uso turístico em 
local com infra-estrutura de água e esgoto. 

Dep. Manuel 
Gaudêncio 
 

1989 

    

Emenda 
Lei Complementar. O disciplinamento da orla de 
João Pessoa e de todo o litoral paraibano deve ser 
regulamentada por Lei Complementar. 

Dep. 
Antonio A. 
de Arroxe-
las Macedo 

1989 

    

Emenda 

Escalonamento. Nas áreas urbanizadas ou loteadas, 
altura máxima de 9m nas quadras da primeira 
avenida, e nas demais, escalonamento de 12m até 
60m no limite da área. 

De. José 
Luís Maroja 

1989 

    

Emenda 
Popular nº 21 

Escalonamento. Orla marítima é um patrimônio do 
Estado. Nas áreas já urbanizadas, 9m na primeira 
avenida. Nas demais quadras, escalonamento de 12m 
até 30m no limite da área. Nas áreas a serem 
urbanizadas, a primeira avenida deverá distar 200m 
de preamar de sizígia e altura máxima de 12m. 

APAN61 1989 

Fonte: Moreira (2004), organizado por Aldo G. Leandro, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61 Associação Paraibana dos Amigos da Natureza (APAN), entidade ecológica. A Emenda Popular nº 21 serviu de 
base para o artigo 229 da atual Constituição Estadual, aprovada em 1989. 
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Figura 27. Verticalização em Manaíra. No alto, à esquerda, percebe-
se a concentração de edifícios em Tambaú. Foto: Arquivo de 
Eduardo Viana (década de 1990). 

 

No primeiro mandato do governador Tarcísio Burity (1979-1982) foram realizadas 

importantes obras que atendem as atividades turísticas como o Espaço Cultural José Lins 

do Rego (1982)62 e a adoção de legislações direcionadas para áreas de interesse turístico. 

Por isso, valendo-se das prerrogativas da Constituição Estadual, Burity atribuiu poderes ao 

IPHAEP para disciplinar o uso do solo nas áreas de maior valor turístico: o Centro 

Histórico e a Orla Marítima. O Decreto Estadual 9.485 permitiu que o IPHAEP restringisse 

projetos de urbanização, construções e loteamentos realizados sem a autorização do órgão. 

Já o Decreto Estadual 9.484 instituiu o Centro Histórico de João Pessoa. 

 Durante o segundo mandato (1987-1991), Burity antecipa-se à política de 

implantação de megaprojetos turísticos e inicia a construção da infra-estrutura do 

Complexo Turístico Costa do Sol, no litoral sul de João Pessoa. O governo Burity 

caracterizou-se pela ordenação do território turístico, superando a perspectiva de 

implantação de equipamentos hoteleiros. A reorganização da paisagem urbana para as 

atividades turísticas era um objetivo premente em sua administração. 

 A construção do Espaço Cultural atendeu aos interesses da indústria turística na 

medida em que dotou a cidade de um equipamento cultural de grande impacto, em virtude 

                                                 
62 O Espaço Cultural José Lins do Rego foi inaugurado em 19/08/1982, no bairro de Tambauzinho, com uma área 
de 53.580 m². Diversos equipamentos constam em seu projeto como centro de convenções, praça para eventos 
(Praça do Povo), teatro (Paulo Pontes), galeria de arte (Archidy Picado), cinema (Bangüê), restaurante panorâmico, 
estacionamento para 400 veículos, planetário, museu (José Lins do Rego), biblioteca pública, biblioteca infantil. 
Atualmente é sede de diversos eventos como a Feira Nacional de Arte (FENART), com peças e shows de artistas 
de vários estados do país e as feiras de negócios como a feira Brasil Mostra Brasil. 
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de suas dimensões e arquitetura moderna, suprindo uma grande deficiência do produto 

turístico pessoense: a carência de equipamentos culturais. 

 O Projeto Costa do Sol foi embargado em 1992, após ação judicial movida por 

ambientalistas. O embargo contribuiu para atrasar a implantação de hotéis. Porém, o 

principal fator de abandono do Projeto tem sido a descontinuidade entre as administrações 

públicas, uma característica marcante da política paraibana. Embora o Projeto Costa do Sol 

não esteja em pleno funcionamento, a influência de uma urbanização turística em curso se 

fez sentir na orla marítima da cidade em razão da implantação de acessos à área do Pólo 

bem como na expansão e diversificação de equipamentos hoteleiros e serviços turísticos ao 

longo do que se poderia denominar “corredor turístico da Via Litorânea”. 

 

Figura 28. Planta de Zoneamento do Pólo Turístico Cabo Branco (Prodetur-PB, 1999). 

 

 No final da década de 1980, começa a ser implantada a infra-estrutura básica e de 

acesso do Complexo Turístico Costa do Sol (atual Projeto Turístico Cabo Branco)63. A 

malha viária constituiu a única infra-estrutura efetivamente implantada entre 1988 e 1991, 

durante a fase inicial do Projeto (PEDROSA, 1999, p.59). 

 Outros importantes acessos são a Perimetral Leste-oeste (Av. Hilton Souto Maior) e 

a Rodovia Estadual PB-008 (Ministro Abelardo Jurema). A perimetral leste-oeste liga o 

                                                 
63 A área do atual Pólo Turístico Cabo Branco é o resultado do desmembramento de terrenos da Fazenda 
Mangabeira, pertencente ao Governo do Estado. O Projeto ocupa uma área de 654 ha, sendo 506,43 ha para usos 
diversos, dentre eles o hoteleiro, e 147,57 ha destinado à futura expansão (PEDROSA, 1999, p.22). A concepção 
do projeto se espelha no Pólo Turístico de Cancún, no México (Jornal Correio da Paraíba, 07/07/1991, Especial). 
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Pólo à Br-230, possibilitando o acesso ao Aeroporto Castro Pinto e as demais cidades do 

Estado e da região. A Rodovia Estadual PB-008 liga o Pólo às praias do litoral sul da 

Paraíba. 

 

Figura 29. PB-008, principal acesso turístico para o litoral sul da Paraíba 
(Fonte: PRODETUR,  sem escala) 

 

 A construção da infra-estrutura do Projeto Turístico Costa do Sol representou um 

novo momento da urbanização pessoense. A urbanização turística passa a ser um elemento 

de impacto na reestruturação da cidade. A disposição dos acessos demonstra a imposição 

de uma nova funcionalização turística. A cidade passa a ser planejada para atender as 
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necessidades do Pólo Turístico, fornecendo infra-estrutura necessária e transformando-se 

em atrativo para os empreendimentos hoteleiros que serão implantados. A infra-estrutura 

do Projeto Costa do Sol constitui uma articulação mais evidente entre as políticas urbanas 

(fornecimento de infra-estrutura local para o turismo) e as políticas de turismo (grandes 

projetos turísticos e novos equipamentos hoteleiros voltados para os espaços urbanos). 

 O litoral sul representava uma periferia urbana de João Pessoa, ocupada por 

comunidades litorâneas como as da praia da Penha e de Jacarapé. A partir das intervenções 

na área do Projeto, notadamente os acessos, crescem as disputas pelo uso do solo. O Estado 

vem adotando medidas restritivas, utilizando a legislação para garantir a viabilidade do uso 

turístico exclusivo na área do Projeto. Os impactos ambientais verificados levaram ao 

embargo da obra em 1991 pela ação de grupos ambientalistas64. 

 A construção dos acessos aumentou consideravelmente o fluxo de veículos em 

direção ao litoral sul, notadamente nos fins de semana, estimulando a especulação 

imobiliária. No entorno do Pólo, verifica-se a expansão de loteamentos, residências, casas 

de veraneio e associações de lazer. Dentre as vias anteriormente citadas, a Pb-008 vem 

contribuindo para o acelerado processo de valorização em todo litoral sul do Estado. 

Assim, a paisagem local torna-se objeto de consumo turístico. Dessa forma, novos 

conteúdos urbanos são incorporados a uma área periférica da cidade, contribuindo para a 

formação de uma nova centralidade. A integração entre o Pólo e o contexto urbano é 

conflituosa uma vez que o distanciamento do Projeto em relação ao conjunto da cidade é 

preservado. A perspectiva de confinamento do turista na área circunscrita do Projeto 

evidencia tal conflito. Ao analisar os grandes projetos turísticos mexicanos, Hiernaux 

Nicolás (1988, p.68) verificou que o uso turístico tende a ser concentrado em 

equipamentos e serviços de uso exclusivamente turístico, provocando uma “repulsa” em 

relação a outras atividades, agravando o processo de segregação.  

 A produção turística pautada nos modelos de “indústria turística” tende a contribuir 

para a fragmentação urbana, visto que os projetos corroboram para o distanciamento não 

apenas entre o uso turístico e os outros usos, mas também entre o turista e a população 

local. O embargo ambiental, a descontinuidade das administrações públicas e a dificuldade 

de contra-partida financeira do Estado para a retomada das obras, agravaram a estagnação 

do Projeto. Vive-se o descompasso entre o estágio de abandono do Pólo Cabo Branco e o 

                                                 
64 Em 1996, o embargo foi suspenso, após a apresentação de um Plano de Recuperação de Áreas Degradas – 
PRAD (PEDROSA, 1999). 
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atraso em relação a outros pólos turísticos da região, alguns já operando plenamente 

(Jornal Correio da Paraíba, Cidades, 24 mai.1998). 

 A urbanização turística de João Pessoa teve como marco as ações do governo 

Burity, nos dois mandatos (1979-1982 e 1987-1991). A paisagem urbana voltada para o 

turismo passa a receber uma maior atenção por parte do poder público estadual. As ações 

deixam de ser direcionadas para equipamentos hoteleiros isolados e se voltam para o 

planejamento territorial das paisagens turísticas. 

 A cidade passa a se reorganizar para atender essa nova dinâmica. O Governador 

Ronaldo Cunha Lima (1991-1994) e o Prefeito Cícero Lucena (1997-2000) incentivaram a 

realização de eventos de grande porte, atraindo um considerável fluxo de pessoas para a 

orla. Os eventos se concentraram no Busto de Tamandaré e Largo da Gameleira (LEAL, 

2001, p.221).  

 No segundo mandato do Prefeito Cícero Lucena (2000-2004), a orla passou por 

nova intervenção. Em 2001, a PMJP firmou convênio com a EMBRATUR para reordenar 

o calçadão da orla65. As avenidas Cabo Branco e Tamandaré receberam nova 

pavimentação e foram alargadas em cerca de 12 metros, sendo 5 metros destinados para 

vagas de veículos. O calçadão da praia de Cabo Branco recebeu novo piso. O número de 

vagas praticamente dobrou, indicando a preocupação do poder publico em atender 

demandas de maior poder aquisitivo, solucionando em parte o problema de 

estacionamentos na área. A beira-mar recebeu iluminação noturna para ampliar as 

possibilidades de uso para eventos. Na praia do Bessa foi construído um calçadão no 

trecho da Av. João Maurício. A segunda fase de urbanização envolveu a avenida Flávio 

Ribeiro Coutinho, com alargamento da pista, duplicação, construção de novas calçadas e 

ciclovia, além da modificação no tráfego local. Uma nova sinalização turística foi 

implantada desde 2004, a partir do convênio entre a PMJP, Embratur e Caixa Econômica 

Federal. 

 

 

 

 

                                                 
65 A PMJP e a Embratur assinaram um convênio de 6,1 milhões de reais. A Embratur participou com 5,5 milhões. 
Entretanto, diversas irregularidades cometidas na licitação e execução foram denunciadas na justiça, que vem 
apurando irregularidades cometidas como desvios de recursos públicos, superfaturamento e licitações viciosas. 
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Figura 30. Reurbanização da orla de Cabo Branco, vendo-se o alargamento da Av. 
Cabo Branco e disposição de vagas para estacionamentos. Porém, diversas 
barracas ainda apresentam precárias condições de funcionamento. Foto: Aldo G. 
Leandro, junho/2006. 

 

 Entre as praias de Cabo Branco e Bessa existem 80 barracas, sendo 55 delas 

padronizadas em ilhas, com espaço para bares e venda de coco66. As barracas produzem 

toneladas de lixo e várias não possuem padrão de segurança. Algumas apresentam 

cobertura de palha, fios elétricos expostos e higiene precária. Os restos de comida são 

jogados na areia, poluindo o ambiente. Muitas não possuem banheiro público. Outras 

mantêm os sanitários fechados, prejudicando os usuários da praia (praticantes de 

caminhada, banhistas, transeuntes e turistas). Em Manaíra, várias barracas colocam mesas 

e cadeiras nas calçadas, dificultando o deslocamento dos pedestres. 

 No final da década de 1980, a acessibilidade turística foi incentivada a partir da 

implantação da Via Litorânea no vizinho município de Cabedelo. Essa via representou a 

conexão entre a área do Projeto Costa do Sol e as praias urbanizadas de João Pessoa. As 

primeiras avenidas da orla foram integradas à Via Litorânea e ao acesso do Projeto Costa 

do Sol, formando uma espécie de corredor turístico urbano67.  

                                                 
66 Jornal O Norte On-Line (www.onorteonline.com.br), 24/02/2005. Acesso em: 19/05/2006. 
67 Segundo Boullón, os corredores turísticos são vias de conexão entre zonas, áreas, complexos, centros, conjuntos, 
atrativos turísticos, etc., e que funcionam como elemento estruturador do espaço turístico. Os corredores turísticos 
podem ser representados pelas estradas de um país. Essas vias são utilizadas para o deslocamento dos fluxos 
turístico internos, atravessando as melhores paisagens, articulando o maior número de atrativos ao longo do seu 
percurso. A presença de equipamentos e serviços turísticos na via ou no seu entorno imediato reforça o caráter 



 

 

130 

 Entre as décadas de 1980 e 1990, foram construídos quatro importantes acessos ao 

Pólo. O primeiro constitui uma articulação de vias, integrando as praias urbanas de João 

Pessoa e do litoral norte da Paraíba ao Pólo. A construção da Via Litorânea contribuiu para 

a funcionalização das primeiras avenidas da orla marítima, beneficiando-se da paisagem, 

dos equipamentos e serviços turísticos existentes. A Via Litorânea começa em Cabedelo, 

abrangendo as praias do Poço e Intermares. Na antiga desembocadura do rio Jaguaribe, 

articula-se às avenidas Afonso Pena e Argemiro de Figueiredo, no Bessa. Em Manaíra, às 

avenidas Edson Ramalho e João Maurício. Em Tambaú, às avenidas Tamandaré e N. S. 

dos Navegantes. Em Cabo Branco, às avenidas Marcionila da Conceição e Cabo Branco. A 

partir daí une-se ao acesso ao Projeto Costa do Sol, que se estende do Farol do Cabo 

Branco ao rio Cuia, margeando a praia. O percurso total entre a Via Litorânea e o Projeto 

Turístico é de 16,5 km68.  

Figura 31. Via Litorânea e as primeiras avenidas da orla pessoense (Folheto PBTUR, 1995). 

 A paisagem litorânea de João Pessoa passa a ser funcionalizada para atender a um 

pólo turístico em construção. Esse processo é um marco da urbanização turística em João 

Pessoa. As primeiras avenidas da orla passaram a atrair novos empreendimentos hoteleiros, 

notadamente a partir da década de 1990. 

                                                                                                                                                    
turístico em razão de sua funcionalidade (Roberto C. Boullón. Planificación del espacio turístico. México: Trillas, 
1994, p. 84-91). 
68Jornal O Norte, 26 mar.1989, Especial, p.02; FOLHETO TURÍSTICO PBTUR, déc. 1990. 
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Figura 32. A partir da Via Litorânea, localizada em Cabedelo, as primeiras 
avenidas da orla pessoense foram funcionalizadas para atender a um pólo 
turístico em construção no litoral sul da cidade (década de 1990). Foto: Aldo 
G. Leandro. 

 

 A orla marítima consolida-se como área turística privilegiada, absorvendo grande 

parte dos investimentos turísticos em equipamentos, serviços e propaganda. Tornou-se a 

área mais valorizada da cidade. 

 A difusão do consumo na orla passa a ser outro processo que articula o turismo às 

políticas públicas. O Manaíra Shopping, inaugurado em 1989, também foi alvo da 

funcionalização turística. A abertura do Shopping durante os finais de semana foi 

regulamentada para atender as atividades turísticas69 . 

 

 

Figura 33. Franquia do McDonald’s na avenida Rui Carneiro. O 
símbolo dessa empresa de fast-food é colocado no alto como um 
“farol do consumo” em meio a selva de edifícios em Manaíra. Foto: 
Aldo G. Leandro, junho/2006.  

                                                 
69 Plano Diretor de João Pessoa, Seção IV – Do Turismo, Art. 91, p.42, 1993. 
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 Nas últimas décadas, a orla marítima tornou-se a principal área turística da cidade 

em virtude do atrativo “praia e sol”, e pela concentração e diversidade de equipamentos e 

serviços turísticos. Até a década de 1990, o município de João Pessoa possuía 67 

equipamentos hoteleiros cadastrados pela PBTUR e um total de 4897 leitos. Até a década 

de 1990, a orla concentrava 80,4% dos leitos existentes, enquanto o centro possuía 18% e 

outros bairros 1,6%. A década de 90 foi a mais expressiva em relação a expansão e 

diversificação dos equipamentos hoteleiros com o surgimento de novas modalidades como 

apart-hotel, pousadas e flat’s.  

 

TABELA 2. JOÃO PESSOA: MEIOS DE HOSPEDAGEM (DÉC. 1990) 

Bairro MH's % Leitos % 

Centro 10 14,9 883 18 

Orla 54 80,6 3939 80,4 

Outros Bairros 3 4,5 76 1,6 

Total 67 100 4897 100 

Fonte: PBTUR. Capacidade Hoteleira João Pessoa (fev/2000) 
 

 Nas últimas décadas, a orla marítima tornou-se a principal área turística da cidade 

em virtude da valorização do litoral nordestino (atrativo praia e sol o ano todo) e pela 

concentração e diversidade de equipamentos e serviços turísticos. 

 

TABELA 3. BAIRROS DA ORLA MARÍTIMA DE JOÃO PESSOA: MEIOS DE 
HOSPEDAGEM (DÉC. 1970/1990) 

Meios de Hospedagem Déc. 1970 Déc. 1980 Déc. 1990 

Apart-hotel 0 1 1 

Flat 0 0 7 

Hotel 1 6 16 

Pousada 0 3 19 

Total 1 10 43 

Fonte: PBTUR. Capacidade Hoteleira João Pessoa (fev/2000) 
 



 

 

133 

 Entre as décadas de 1980 e 1990, verificou-se uma diversificação da oferta 

hoteleira na orla marítima. Surgem novas modalidades de hospedagem como apart-hotel, 

pousadas e flat’s. A modalidade hotel oferecia 100% do total de leitos na década de 1970. 

Nas décadas seguintes, reduziu a sua participação relativa para 74% e 62,5%, 

respectivamente. Nos anos 1980, as pousadas ofereciam 23,2% do total de leitos. Porém, 

na década seguinte, também reduziram a sua participação para 20,7%. Até a década de 

1990, os hotéis ainda representam a maior oferta de leitos da orla, com 62,5%, superando 

as pousadas (20,7%), os flats (15,6%) e os apart-hotéis (1,2%). Na década de 1990, a oferta 

de leitos em flat’s (15,6%) quase se equiparou a das pousadas (20,7%), tornando-se uma 

nova opção de hospedagem.  

 Analisando-se a distribuição dos MH’s nos bairros da orla marítima, percebe-se 

uma concentração espacial dos equipamentos hoteleiros nas três avenidas mais próximas 

da praia. Tal fato se deve a proximidade do atrativo “praia”. Segundo Nicolas (1989), a 

tendência das áreas turísticas litorâneas é uma disposição longitudinal dos equipamentos 

turísticos, acompanhando a praia. As avenidas mais próximas da praia são Cabo Branco, 

em Cabo Branco, Tamandaré, em Tambaú e João Maurício, em Manaíra e Bessa70. No 

bairro do Bessa, a primeira avenida foi suprimida em virtude do avanço do mar, restando 

apenas um trecho da av. João Maurício, no limite com o bairro de Manaíra. As vias 

situadas no terceiro quarteirão da praia são Marcionila da Conceição, em Cabo Branco; N. 

S. dos Navegantes, em Tambaú; Edson Ramalho, em Manaíra; e Fernando Luís Henrique 

dos Santos, no Bessa. O trecho entre a primeira e a terceira avenidas concentra 77,8% dos 

equipamentos hoteleiros de toda a orla. 

 Em relação à primeira avenida da praia, a concentração de equipamentos é 

considerável em Cabo Branco e em Manaíra, e menor em Tambaú e Bessa. A maior 

concentração de equipamentos em uma única rua ocorreu na avenida Cabo Branco que 

atingiu 83,3% do total de equipamentos hoteleiros do bairro. O bairro do Cabo Branco 

ocupa uma estreita faixa de planície litorânea entre a falésia morta e o mar, de notável 

beleza cênica, tornando a primeira avenida bastante valorizada em termos turísticos. O 

bairro ainda possui características residenciais e a oferta de terrenos para novas 

construções é muito restrita em decorrência do número reduzido de quadras, sobretudo em 

direção à Ponta do Cabo Branco.  

 

                                                 
70 Após o desmembramento, esse trecho do antigo bairro do Bessa pertence ao novo bairro de Jardim 
Oceania. 
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Figura 34. Hotel Ouro Branco Praia Hotel, na avenida N. S. dos 
Navegantes, em Tambaú. Foto: Aldo G. Leandro, 1996. 

 

 As restrições legais à construção de espigões, a proximidade com a falésia e o 

número reduzido de quadras não favorecem o escalonamento de prédios, como ocorreu em 

Tambaú, Manaíra e Bessa. Os serviços de restauração existentes em Tambaú como bares, 

restaurantes, barracas padronizadas, etc. também contribuem para atrair novos 

equipamentos para o vizinho bairro de Cabo Branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Residência transformada em pousada na avenida Cabo Branco. 
Foto: Aldo G. Leandro, julho/2006. 
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 Em Manaíra, a avenida João Maurício abriga 46,2% do total de equipamentos. 

Entretanto, a concentração de equipamentos não foi expressiva nas primeiras avenidas dos 

bairros de Tambaú e Bessa. Em Tambaú, a avenida Tamandaré detém apenas 17,4% do 

total de equipamentos do bairro, não se distanciando muito das avenidas N. S. dos 

Navegantes e Rui Carneiro, com 13% respectivamente. 

 

MAPA 7. DISTRIBUIÇÃO DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM E DOS 
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS NOS BAIRROS DA O RLA 
MARÍTIMA DE JOÃO PESSOA, 1995 
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 No Bessa, a distribuição dos equipamentos hoteleiros foi eqüitativa entre as 

primeiras ruas da praia. Isso se deve, além da proximidade com o atrativo praia, a 

preferência dos empreendedores por ruas inseridas nos roteiros turísticos e melhor servidas 

de pavimentação, pois o bairro ainda é problemático quanto a infra-estrutura.  

 

Figura 36. Mercado de Artesanato Paraibano (MAP), em Tambaú. 
 

 Outro aspecto importante da produção turística na orla é a concentração de leitos 

por via. Essa análise permite identificar as áreas de maior disponibilidade de leitos e que 

tendem a apresentar um maior fluxo turístico. De um total de 3938 leitos existentes na orla, 

Tambaú possui a maior disponibilidade de leitos (2085), seguido por Manaíra (829) e Cabo 

Branco (817). O Bessa possui a menor disponibilidade (207). No entanto, a análise da 

distribuição de leitos por via revela dados interessantes. Embora Tambaú se destaque na 

oferta total de leitos por bairro, a avenida de maior concentração de leitos da orla é a 

avenida Cabo Branco. Esta avenida abriga 781 leitos, seguido pelas avenidas Tamandaré 

(591) e N. S. dos Navegantes (438), em Tambaú, e pela av. João Maurício (401), em 

Manaíra.  

 Em relação ao número total de leitos por via, o bairro de Tambaú apresenta o maior 

número de ruas/avenidas com mais 100 leitos. Tambaú possui 6 ruas com mais de 100 

leitos, enquanto Manaíra possui duas e Cabo Branco apenas uma, exatamente a que possui 

a maior concentração de leitos da orla, a avenida Cabo Branco. O bairro do Bessa não 

possui nenhuma rua com mais de 100 leitos.  
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MAPA 8. DISTRIBUIÇÃO DE LEITOS POR RUA/AVENIDA NA Á REA DE 
CONCENTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DOS BAIRROS DA 
ORLA MARÍTIMA 

 

 A concentração de leitos na avenida Cabo Branco é explicada pela predominância 

de hotéis nessa via. Esses equipamentos tendem a oferecer um maior número de leitos do 

que as pousadas. Tambaú se destaca pela maior oferta de leitos da Capital e também pelo 

número de equipamentos turísticos. A avenida Cabo Branco se destaca pela 

disponibilidade de serviços como restaurantes, bares e pela paisagem diferenciada, 

notadamente pela proximidade com a Ponta do Cabo Branco. Esses fatores têm contribuído 

para a atração de novos equipamentos hoteleiros para a área.  
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TABELA 4. JOÃO PESSOA: DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTO S E 

SERVIÇOS TURÍSTICOS (1999) 

João Pessoa 

Equipamentos e Serviços Nº 
Orla Centro 

Outros 

bairros 

Aeroclubes 1 1   

Agências de Viagem 54 11 25 18 

Artesanato 6 4 1 1 

Autolocadoras 29 17 1 11 

Bancos dia e noite 12 3 4 5 

Bares 5 5   

Barracas à beira-mar 36 36   

Bingos 1 1   

Boates 4 4   

Câmbio 3 2 1  

Casas de show 1   1 

Cinemas 5 2 1 2 

Companhias aéreas 5  1 4 

Filmagens turísticas 1 1   

Guias de turismo 1 1   

Meios de hospedagem (1) 66 53 11 2 

Motéis 4 1  3 

Museus 11 2 4 5 

Órgão oficial de turismo 1 1   

Restaurantes 64 39 12 13 

Shoppings (2) 4 2  2 

Teatros 7  4 3 

TOTAL 321 186 65 70 

FONTE: Guia Turístico Oficial de João Pessoa, PBTUR, maio/1999. 
(1) Para efeito comparativo, foram considerados os dados existentes em 1999. Em fevereiro de 2000, 
a orla possuía 54 MH’s (ver tabela 02, p.132). 
(2) Segundo a Abrasce, o Manaíra Shopping é o único existente na cidade. Os demais são 
considerados centros de compras. 
Obs.: O Aeroporto Castro Pinto está localizado em Bayeux, por isso não foi incluído. 
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 Em relação aos equipamentos e serviços existentes em João Pessoa durante a 

década de 1990, a maior parte está concentrada na orla. Do total de 321 estabelecimentos, a 

orla concentra 186 (57,8%) enquanto o centro abriga 20,2% e outros bairros 21,8%. Em 

alguns itens a orla possui expressiva maioria como meios de hospedagem, bares, 

restaurantes e barracas à beira-mar. Outros itens como aeroclube, boates, bingos, filmagens 

turísticas e guias de turismo são oferecidas apenas na orla. Vale salientar que se trata de 

uma rede cadastrada, oficialmente reconhecida pelo órgão de turismo, e não o total 

existente na cidade. 

 No calçadão da orla circulam moradores e turistas em busca de lazer e diversão nas 

barracas de praia, nos bares, restaurantes, lanchonetes fast-foods, etc. O “Baixo Tambaú”, 

localizado entre as avenidas Nego e Rui Carneiro, é uma importante referência da vida 

noturna da orla, onde estão concentrados bares, restaurantes, boates, etc. 

 A orla marítima possui o status de área turística de João Pessoa, em especial o 

bairro de Tambaú, que concentra importantes equipamentos turísticos como Píer, sede do 

órgão oficial de turismo, MAP, etc. Porém, apesar da notória referência turística, a 

paisagem da “Tambaú turística” apresenta diversas contradições como choque de usos, 

poluição em seus diversos matizes (sonora, do solo, do mar, etc.), invasão de espaço 

público, sinalização turística inadequada e insuficiente, depredação da vegetação de praia, 

uso inadequado das calçadas, arborização insuficiente, verticalização, carência de 

banheiros públicos, carência de postos de orientação ao turista, desvalorização da memória 

do bairro, obstrução da paisagem, etc.  

 O Mercado do Peixe está localizado numa área de grande fluxo de turistas, vizinho 

ao Hotel Tambaú. No entanto, tem sido um dos maiores problemas para os usuários da 

“Tambaú turística”. O transporte e acondicionamento do pescado são feitos de maneira 

inadequada, gerando odor desagradável para as pessoas que caminham pelo local, 

corroborando para uma imagem turística negativa da cidade71. 

 

                                                 
71 Na perspectiva de combater a imagem negativa de Tambaú, o ex-prefeito Cícero Lucena propôs ao trade turístico 
uma segunda fase de reordenamento da orla, entre o Busto de Tamandaré e o Bahamas. No entanto, as ações não se 
concretizaram. Previa-se a construção de um novo prédio para o Mercado do Peixe e um novo projeto para a 
Feirinha de Tambaú. O Mercado do Peixe seria transferido para uma área próxima e teria frigorífico para 
acondicionamento do lixo. A Feirinha de Tambaú passaria por reformulação, inspirada na Marina da Glória, no Rio 
de Janeiro. O lugar seria coberto por uma lona estilizada e instalados boxes padronizados. O balcão de informações 
da SETUR seria instalado no local. As barracas da orla passariam por reformulação, sobretudo no entorno do 
Bahamas. Segundo o Secretário de Planejamento, José William Montenegro, “O pessoense voltará a ver o mar”. 
Novos quiosques com banheiros públicos serão construídos em benefício dos comerciantes cadastrados. A área do 
Baixo Tambaú, segundo Christiane Pereira, da SETUR, “É ponto de passagem obrigatório para quem visita a 
cidade. Por isso, o empenho em deixar aquela área mais bonita.” (Prefeito anuncia reforma da orla a trade turístico. 
João Pessoa, 13/05/2004. Disponível em: www.paraiba.com.br Acesso em:20/08/2005) 
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Figura 37. Mercado do Peixe de Tambaú. Foto: Aldo G. Leandro, 1996. 

 

 A arborização de Tambaú é precária. Segundo DIEB (1999, p.18), a planície 

litorânea abrange os bairros de Tambaú, Manaíra e Bessa, e que ao norte da avenida 

Epitácio Pessoa apresenta uma carência de áreas verdes. A Feirinha de Tambaú e o Largo 

da Gameleira são um contraponto: 

 

Em Tambaú (área de aproximadamente 76 hectares), a situação é de carência 
quase que absoluta de áreas verdes públicas, cuja única praça existente está 
ocupada por uma feira de artesanato, o que a impede de exercer as funções de um 
espaço de lazer ativo e passivo. A aridez do bairro é amenizada pela presença de 
um trecho de via arborizado com gameleiras, que formam uma mancha verde 
bastante significativa, chegando a atingir aproximadamente 12.000 m² 
(considerada a copa das árvores com cerca de 20 metros de diâmetro) e de um 
trecho de coqueiral, plantado à beira mar, de, aproximadamente, 700m de 
extensão. 

 

 As calçadas da orla, sobretudo no entorno do Hotel Tambaú não oferecem 

segurança e conforto aos moradores e turistas. As condições das calçadas não são 

adequadas para os usos realizados. O reduzido espaço disponível provoca 

incompatibilidade entre as atividades de caminhada, corrida e o acesso de bicicletas. Nos 

horários de maior fluxo, em razão do reduzido espaço disponível, alguns pedestres acabam 

utilizando a via pública, arriscando a sua integridade física, diante do intenso fluxo de 

veículos. Na última reurbanização realizada pela PMJP, percebe-se a ausência de ciclovias 

na avenida da praia, enquanto em todo o trecho urbanizado foram construídos 

estacionamentos. Isso demonstra a preocupação do poder público em atender o automóvel 

em detrimento do pedestre/ciclista. 
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 A única ciclovia existente na área do calçadão está localizada na praia de Cabo 

Branco, abrangendo um trecho reduzido que demanda melhor conservação. Por isso, o 

calçadão e a via pública são utilizados pelos ciclistas, contribuindo para acidentes. O 

desconforto do pedestre também é verificado pelo desnível das calçadas que, em alguns 

trechos, desaparece para dar lugar ao acesso de veículos como ocorre em frente ao Hotel 

Tambaú. O uso inadequado das calçadas também é outro aspecto a ser destacado. A 

presença de trailers, barracas de praia e bancas de jornal, reduz o espaço de circulação dos 

pedestres. 

Figura 38. Bar dificulta a visão da praia de 
Tambaú. Foto: Aldo G. Leandro, 1996. 

Figura 39. Largo da Gameleira, em Tambaú. A 
visão da praia é dificultada pelas barracas, 
estacionamento e pelo Hotel Tambaú. Foto: Aldo 
G. Leandro, 1996. 

 A privatização de espaços é outro aspecto que contribui para o empobrecimento 

visual da paisagem. A construção do Hotel Tambaú em uma ponta de praia representa, 

além de um considerável impacto ambiental, um processo de perda da paisagem enquanto 

patrimônio público. Os pedestres têm a visão do mar obstruída pelo Hotel Tambaú, que 

monopolizou o acesso ao mesmo, restringindo-o aos hóspedes. Em decorrência desse 

bloqueio, o conforto térmico é reduzido, além do empobrecimento da paisagem. A 

arquitetura circular e horizontal do Hotel não permite que seja contemplado em terra, não 

permitindo a sua ampla visualização. É um descompasso entre a proposta estética e a 

visualização do equipamento. 

 A poluição ainda é um aspecto marcante na paisagem da “Tambaú Turística”. A 

presença de lixo nas calçadas e no meio fio é o resultado de diversos usos impróprios. O 

acondicionamento inadequado em tambores, caixas de papelão, sacolas plásticas ou outros 

recipientes improvisados pelos barraqueiros contribuem para a exposição do lixo, 

evidenciando a falta de higiene. Por outro lado, muitos usuários não utilizam os coletores 

existentes, jogando o lixo no solo. A coleta pública ainda apresenta problemas. Além da 

necessidade de uma maior fiscalização e renovação dos coletores, as campanhas educativas 
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devem ser ampliadas pelo poder público, não se restringindo à empresa coletora de lixo. É 

necessário um trabalho educativo constante nas escolas, órgãos públicos, nos bairros e nas 

comunidades carentes. A poluição da praia é alvo de denúncias pelas entidades 

ambientalistas, notadamente na área do Hotel Tambaú. 

 As barracas de praia não oferecem banheiros adequados, muitos ainda carecem de 

higiene. Durante os horários de caminhada, sobretudo nos primeiros horários da manhã, os 

usuários não podem acessar os banheiros, uma vez que a maior parte deles está fechada. Os 

banheiros não são adequados às crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. A 

oferta de banheiros acaba sendo uma “cortesia” dos barraqueiros e não uma necessidade 

pública. 

 Os postos de atendimento ao turista são limitados às praias de Cabo Branco e 

Tambaú, tendo o horário de funcionamento limitado. Os postos existentes muitas vezes 

estão mais direcionados para orientação aos praticantes da caminhada. Em Cabo Branco, 

funciona um posto da Secretaria de Saúde do Estado que é utilizado pela SETUR. No 

Busto de Tamandaré, um posto da Política Militar funciona nos primeiros horários da 

manhã. Em caso de emergência, o único posto de saúde existente fica em Tambaú e o 

único posto de informação ao turista funciona no Centro Turístico Tambaú. A única 

Delegacia do Turista também funciona no Centro Turístico Tambaú. 

 A comunidade de pescadores que habitava o Baixo Tambaú foi desarticulada. A 

expansão urbana, a especulação imobiliária e a valorização turística contribuíram para a 

drástica elevação do preço do solo, expulsando os pescadores. No entanto, ainda há 

permanências. O Mercado de Peixe e as embarcações de pesca ainda fazem parte da 

paisagem da “Tambaú dos Pobres”. Os pescadores já não retiram da praia de Tambaú, o 

pescado necessário para a sua sobrevivência uma vez que muitos são comprados de estados 

vizinhos. A poluição do mar e a perda do espaço da praia foram um dos efeitos perversos 

da valorização. Porém, os pescadores ainda mantêm uma área no entorno do Hotel 

Tambaú. A expansão urbana trouxe, como conseqüências, a perda de referências 

territoriais dessa comunidade, o que contribui para o empobrecimento cultural do bairro e 

da cidade. As pequenas palhoças de pesca acabaram sendo vistas como um contraste ao 

desenvolvimento turístico. 

 A verticalização tem sido um dos maiores processos de descaracterização e 

destruição de um bem público: a praia. Além da poluição verificada em trechos das praias 

de Cabo Branco, Tambaú e Manaíra, em razão de esgotos clandestinos, a visão horizontal 

da paisagem, um bem ainda pouco discutido, está em franco processo de deterioração. A 
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verticalização contribuiu para a perda de referenciais da paisagem. O olhar dirigido para o 

mar e para as primeiras avenidas da orla não permite enxergar esse processo com maior 

nitidez. Porém, ao dirigir o olhar para o interior dos bairros, percebe-se um processo de 

destruição da paisagem horizontal, com reflexos imediatos na circulação, conforto térmico, 

redes de energia elétrica, telefonia, abastecimento d’água e esgotos. A praia é um bem 

coletivo. Embora o seu uso tenha sido um privilégio diário das camadas média e alta, 

beneficiadas pela posse de terrenos e imóveis, para as camadas de menor poder aquisitivo, 

a praia é um lugar de lazer, em especial nos finais de semana e feriados. As dimensões 

reduzidas da área, em virtude da orla constituir uma estreita planície litorânea, não 

permitem um adensamento considerável.  

 Se a paisagem da orla tem constituído um bem turístico e um privilégio da cidade, 

um simples olhar pela orla pessoense em seu conjunto permite ver a 

padronização/descaracterização dessa paisagem, à semelhança de várias orlas brasileiras. 

Os objetivos propostos pela legislação local têm constituindo um discurso incompatível 

com a realidade verificada nesses bairros. Se as primeiras avenidas estão livres dos 

“espigões”, o interior dos bairros não. A orla preservada de João Pessoa tornou-se muito 

mais um discurso que atrai alguns segmentos vinculados ao setor turístico e imobiliário, 

interessados em atender grupos específicos de consumidores/turistas. 

 A concentração de equipamentos e serviços turísticos nas primeiras avenidas da 

orla e a legislação que restringe a verticalização reforça o processo de disputa por esse 

espaço. A propaganda tem reforçado esse aspecto projetando a imagem de um lugar 

paradisíaco e isento de contradições sócio-espaciais. Assim, reforça a valorização dessa 

paisagem diferencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

144 

III – A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM TURÍSTICA DE JOÃO PESS OA 
 

1      O Circuito de Produção e Circulação da Imagem Turística de João Pessoa 
 

 A década de 1960 marca a ascensão da propaganda no Brasil e a interferência do 

Estado no setor através da legislação. A inauguração de Brasília e o crescimento da 

indústria automobilística estimularam a produção industrial e a influência dos modernos 

métodos de comercialização de mercadorias72. Em 1962, a TV concorre com o rádio pelas 

verbas de mídia, respectivamente 24,7% e 23,6%73. Em 1978, a TV alarga a sua vantagem 

sobre os outros veículos: 56,2% contra 8% do rádio e 20,2% das revistas. As agências 

nacionais de propaganda buscam na fusão a alternativa para resistir à entrada de empresas 

estrangeiras. Na década de 1970, apesar do denominado “milagre brasileiro” a propaganda 

é censurada. A TV em cores, o rádio FM e o outdoor são exemplos da modernização 

tecnológica dos veículos de comunicação que passam a ter maior influência, prestigio e 

eficiência. A mídia impressa é alvo da segmentação. O próprio poder público torna-se um 

grande anunciante no país e as agências nacionais passam a ter um maior destaque. O setor 

de varejo como supermercados, shoppings centers, lojas de departamentos e o mercado 

imobiliário tornam-se “filão” para o mercado publicitário.  

 As décadas de 1980 e 1990 são caracterizadas pela recessão e, contraditoriamente, 

pela ampliação dos investimentos em veículos de comunicação, notadamente a TV. Nos 

anos 1980, as novas agências de propaganda passam a ter destaque no mercado 

publicitário. É o caso das agências brasileiras Talent, W/Brasil e DM9. Os seus 

proprietários, respectivamente, os publicitários Júlio Ribeiro, Washington Olivetto e Nizan 

Guanaes tornam-se personalidades conhecidas no mercado publicitário nacional. O setor 

de varejo passa a ser o principal anunciante, superando a indústria de alimentos e de 

eletrodomésticos. A mulher constitui o alvo de campanhas ao atingir 41,4% da PEA. As 

estratégias das campanhas publicitárias buscam agregar valor à marca. 

 A ampliação do consumo e a crescente competitividade no mercado mundial por 

produtos e consumidores demandaram maior regulação. São importantes exemplos desse 

                                                 
72 As empresas passaram a orientar-se pelo marketing e não pelas vendas. Em 1967, a inauguração do Shopping 
Center Iguatemi principiou a era do shopping no país (GRACIOSO, Francisco. Breve história da propaganda 
brasileira na metade do século (II). Marketing , n.321, outubro/1999, p.51-66). 
73Em 1965 foi criada a Embratel e dois anos depois, o Decreto-Lei nº 200 instituiu o Ministério das Comunicações. 
A década de 1970 foi marcada pela expansão dos sistemas de comunicação. Em 1972 foi criada a Telebrás. Porém, 
na década de 1990, avançam as privatizações. Em 1997, foi criada a Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel). Porém, no ano seguinte, o sistema Telebrás foi privatizado (Fonte: 
http://www.mc.gov.br/historico/telefonia/print/default_print.htm. Acesso em: 29/05/2003). 
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processo o Código de Defesa do Consumidor e o Conselho nacional de Auto-

Regulamentação Publicitária (CONAR, 1980), que se tornou órgão gestor do Código 

Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária (1980)74. A internacionalização das 

agências volta a ser uma realidade. A mídia sofre nova modernização com o advento da 

informática. A Internet e a TV a cabo são novos segmentos, diversificando os canais de 

mídia. A tecnologia digital passa a ser um recurso obrigatório para aprimorar o produto 

final da propaganda. Não apenas a propaganda mudou, mas a própria concepção de 

produto.  

 A imagem de produtos e pessoas tornou-se uma obsessão para anunciantes, 

publicitários e consumidores. Os cursos voltados para a imagem pessoal nunca foram tão 

procurados por executivos, extratos médios e trabalhadores (HARVEY, 1994). Além do 

produto em si, o valor agregado a ele, em termos econômicos não se resume a fatores 

materiais. Alguns produtos assumem características peculiares que os destingem dos 

demais. A expansão das empresas transnacionais, a valorização das commodities e a 

diversificação dos canais de mídia em nível mundial criaram um sistema de símbolos que 

identificam o consumidor. O fator de distinção entre as pessoas passa a ser a marca dos 

produtos que costumam usar. Para Biel (1990, p.72), “As marcas não apenas preenchem o 

ambiente no qual vivo, mas também me envolvem, assim fazendo ajudam a definir quem 

sou: se fosse para eu lhe dizer quais marcas evito, você saberia ainda mais a meu 

respeito”..75 

 O valor econômico da marca ao extrapolar o aspecto físico associado à fábrica ou 

fornecedor define a brand equity. No entanto, a imagem da marca passa a direcionar a 

brand equity, ou seja, os valores atribuídos à marca. A imagem de uma marca é um 

conjunto de atributos e associações que os consumidores conectam com o nome da marca. 

Os valores hard ou atributos tangíveis/funcionais como velocidade, preço baixo, etc. 

perdem espaço na preocupação dos homens de marketing para os atributos soft ou 

emocionais como entusiasmo, confiança, diversão, tédio, dentre outros. Os símbolos 

exclusivos são fundamentais para a identificação do produto, sendo um forte componente 

não-verbal da imagem de marca. Os atributos soft tendem a ser um fator de diferenciação 

entre produtos mais utilizados pelos consumidores de cerveja e cigarros. A propaganda na 

                                                 
74 O Código Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, do CONAR (1980) foi um dos fatores que 
estimularam a discussão e promulgação do Código de Defesa do Consumidor (1990). Em 1997, a maior parte das 
reclamações no Conselho Nacional de Auto-regulamentação Publicitária (CONAR) referem-se a respeitabilidade 
(22%) e infração a direitos autorais (21%) (Cf. CORRÊA, Roberto. Auto-regulamentação publicitária, o Conar e a 
defesa do consumidor. Marketing, n.317, jun/1999, p.49-58). 
75 BIEL, Alexander L. Como a imagem da marca direciona a brand equity. Mecado Global,  n.90-, 2 trim. 1990) 
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mídia é uma fonte de imagens mentais, além das experiências pessoais direta e indiretas 

dos indivíduos (BIEL, 1990, p.75-77). 

 No entanto, a diferenciação dos produtos passou a ser mínima. Os produtos não são 

mais únicos ou sequer diferenciados. Por isso, o marketing se adaptou aos novos tempos. O 

marketing clássico baseava-se no que o consumidor via ou pensava que via. O marketing 

atual é baseado no que o consumidor sente. A oferta excessiva de produtos, a segmentação 

e a busca por “nichos” de mercado são características do mercado atual. Nesses “nichos de 

mercado”, o comportamento do consumidor é subordinado a uma teia de relações 

cognitivas e emocionais. Um dos recursos raros e preciosos do consumidor tem sido pouco 

considerado pelas pesquisas de marketing: o fator tempo76.  

 As escolhas do consumidor são influenciadas também pelo fator localização. 

Dentre os 4 p’s do marketing mix: preço, produto, promoção e ponto (localização), o 

último representa, muitas vezes, um fator fundamental para o sucesso dos negócios. A 

concentração de empresas e serviços em pontos específicos do território e as distâncias 

menores entre elas facilitam a eficiência e lucratividade. É o que ocorre com as atividades 

de varejo ou de serviços nas cidades, onde ruas próximas oferecem produtos específicos e 

acabam complementando-se. Em São Paulo, a rua da Consolação especializou-se77 no 

comércio de luminárias, a rua Florêncio de Abreu em ferramentas e ferragens, e a rua 

Santa Ifigênia em material eletro-eletrônico. A concentração também ocorre em um 

determinado ponto. É o caso dos supermercados78, hipermercados e shoppings. A 

acessibilidade é um fator fundamental para esses empreendimentos79. 

 A organização da estrutura produtiva no país exigiu uma adequação dos processos 

modernos de comunicação. A criação de aparelho institucional vinculado às comunicações 

constitui uma das estratégias de controle do território80. No Brasil, a propaganda comercial 

                                                 
76 SAMPSON, Peter. Novas tendências em imagem e pesquisa de marca. Mercado Global, nº 97, 1º trim.1995. 
77 No período atual, a especialização tende a ser cada vez mais funcional e vinculada às condições técnicas e 
sociais. A conseqüência mais imediata é a necessidade de mais circulação (SANTOS, 1996, p.202-203).  
78 Em 1988, segundo pesquisa anual elaborada pela Abras/AC Nielsen, o número de estabelecimentos aumentou de 
47,8 mil para 51,5 mil. O faturamento saltou de 50,3 bilhões em 1997 para 55,5 bilhões em 1998. Os centros de 
compras complementam os hipermercados e supermercados. Áreas no interior desses empreendimentos são 
destinadas a centros de compras, oferecendo serviços como banco 24h, correio e chaveiro (cf. ARAÚJO, Anna G. 
Pequenos shoppings: supermercados estão se transformando em grandes centros de compras. Marketing, n. 316, 
maio/1999, p.30) 
79 MASANO, Tadeu F. A localização como componente do marketing mix. Mercado Global, nº 89, 1º Trim. 1989. 
80 RIBEIRO, Ana C. T. Matéria e espírito: o poder (des) organizador dos meios de comunicação. In: PIQUET, R.; 
RIBEIRO, Ana C. T. Brasil, território da desigualdade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991, p.44-55. 
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financia 100% da produção da TV, 100% da produção radiofônica e 75% dos meios 

impressos como revistas e jornais81 

 A mídia impressa é um dos principais canais da propaganda turística. Destacam-se 

as revistas de turismo, jornais e folheteria. A promoção turística engloba diversas formas 

de propaganda, publicidade e relações públicas. Dentre as publicações mais usuais pode-se 

citar: catálogos da destinação, encartes, mapas e planos, guias turísticos, shells e folhetos 

turísticos. Os catálogos da destinação apresentam atrativos e produtos. Os encartes trazem 

informações sobre transporte e excursões. Os mapas e planos indicam os pontos de 

interesse turístico bem como as principais rotas e informações práticas aos visitantes. Os 

guias turísticos indicam os procedimentos necessários à preparação de uma viagem. As 

“shells” constituem lâminas ou encartes, com imagens dos destinos já impressas, 

geralmente coloridas. Os folhetos turísticos trazem informações gerais ou específicas de 

uma localidade ou serviço turístico.  

 Em relação às revistas, Vallada (1989, p.142) identificou quatro gêneros: de 

interesse geral, de interesse específico, de informação e especializadas. Considera-se 

“Cruzeiro” e “Manchete” (extintas) e “Fatos & Fotos” como exemplos de revistas de 

interesse geral em razão da grande abrangência e variedade do conteúdo, além de 

abordarem temáticas como sensacionalismo, entretenimento, etc. O gênero informação 

busca aprofundar informações e acompanhar um fato. É o caso das revistas “Veja” e “Isto 

É”. As revistas de interesse específico são aquelas cujo conteúdo é variado, dinâmico e de 

linguagem acessível como as revistas femininas “Cláudia” e “Nova”, as revistas de 

economia “Exame” e de automóveis “Quatro Rodas”. 

 Além da informação, as revistas específicas buscam aprofundar discussões e o 

aperfeiçoamento/atualização profissional. Destacam-se a revista “Turismo em Análise” 

(editada pela ECA/USP), as revistas de associações de classe, de órgãos públicos e de 

empresas privadas. Essas revistas, ao contrário das anteriores, não se encontram em bancas 

de jornal, mas são adquiridas por assinatura (SOLHA, 1999, p.34-35).  

 As revistas são publicações periódicas. O Instituto Verificador de Circulação (IVC), 

entidade criada por profissionais de propaganda em 1961, só aceita a filiação de revistas 

que possuem menos de 5% de erros nas últimas três publicações. Por outro lado, as revistas 

acompanham a tendência de segmentação do mercado: 

 

                                                 
81 CORRÊA, Roberto. Auto-regulamentação publicitária, o Conar e a defesa do consumidor. Marketing, 
n.317, junho/1999, p.52. 
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... a tendência mundial no negócio de revistas é a segmentação, a especialização, 
a segmentação da segmentação ou a superespecialização. Assim, as revistas têm 
que se voltar para o leitor alvo que pretende atingir, através da segmentação do 
mercado, ou seja, fracionando o mercado de leitores de revistas em grupos que 
se interessariam por assuntos específicos ou especializados, de acordo com o 
perfil de cada um desses segmentos (VALLADA, 1989, p.18). 

 

 As revistas também influenciam os jornais criando encartes, matérias especiais, 

cadernos e suplementos especiais. Essas publicações são divididas por segmentos como 

negócio, informática, turismo, etc. A revista se diferencia da TV por fornecer informações 

gerais, específicas, especializadas. A TV é um veículo de entretenimento, de caráter 

transitório e impessoal, visto que sua audiência é heterogênea e desconhecida. A TV é um 

veículo emocional, bastante eficiente para criar interesse por um produto. Revistas são 

mais persuasivas porque, em uma página, podem oferecer ao leitor mais opções para 

comprar do que 30 a 60 segundos de anúncios da TV. As revistas têm circulação nacional. 

Contudo, a maior parte delas está concentrada na região Centro-Sul, onde a renda do leitor 

é mais elevada. A revista é um objeto pessoal e possui maior durabilidade, atendendo as 

camadas de maior poder aquisitivo dado o elevado custo do seu preço unitário 

(VALLADA, 1989, p.106-107). 

 As publicações dirigidas aos turistas buscam fornecer informações para facilitar ou 

estimular a viagem. As revistas de turismo são específicas e direcionadas ao público alvo. 

Essas revistas trazem informações sobre destinos, roteiros, custos e avaliação de 

equipamentos e serviços turísticos. É o caso, por exemplo, das revistas “Viagem e 

Turismo” e “Os Caminhos da Terra”. Nos jornais, os suplementos aparecem como revistas 

de turismo, abordando diversos assuntos e roteiros de viagem. Esse é o perfil dos 

suplementos “Viagem” do jornal O Estado de São Paulo e “Turismo” do jornal Folha de 

São Paulo. Os guias de viagem apresentam informações atualizadas sobre equipamentos e 

serviços dos destinos turísticos, a exemplo do “Guia Quatro Rodas”. Os encartes 

publicitários são utilizados para divulgar destinos e regiões turísticas, apresentando a 

destinação, seus atrativos, equipamentos e serviços, e podem ser encontradas como encarte 

em jornais e revistas. Os folhetos turísticos contêm informações sobre a destinação, 

equipamentos e serviços específicos. O empreendedor ou o poder público pode elaborá-los 

e distribuí-los, por exemplo, em agências de viagem (SOLHA, 1999, p.38-39). 

 A propaganda turística paraibana foi marcada pelo amadorismo, descontinuidade e 

indefinição de objetivos. Na década de 1970, inexistiam registros de projetos e programas 
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de divulgação do produto turístico paraibano no mercado nacional e internacional82. No 

entanto, a partir da década de 1990, as iniciativas promocionais do governo estadual e da 

PMJP passam a ser organizadas por assessorias de imprensa. O governo estadual criou uma 

assessoria em 1991 e a PMJP, no ano seguinte. As assessorias tiveram o papel de 

desenvolver projetos de divulgação na região e no país, publicando reportagens sobre o 

Estado nos cadernos de turismo dos jornais de maior circulação nacional entre 1991 e 

1994. Elas participaram de eventos turísticos, em especial, das feiras de turismo, 

distribuindo materiais promocionais. Os principais veículos contatados foram os jornais O 

Globo (RJ), Folha de São Paulo (SP), Jornal do Comércio (PE), Diário do Nordeste (CE), 

Correio Brasiliense (DF), A Tarde (BA), Estado do Paraná (PR) e Jornal da Amazônia 

(AM). As assessorias divulgaram a Paraíba em congressos da ABAV, em outdoors e 

contrataram fotógrafos para criar materiais de divulgação. No início da década de 1990, a 

praia de Tambaba, localizada no litoral sul do Estado, foi o atrativo que projetou a Paraíba 

no cenário nacional. Tambaba foi divulgada nos jornais do Centro-Sul como o paraíso do 

nudismo no Nordeste ou paraíso ecológico para naturalistas (ALMEIDA, 1995, p.17-19). 

 A divulgação de Tambaba é um dos exemplos do modismo que caracterizou a 

propaganda brasileira e internacional. O quadro recessivo do país e a descontinuidade entre 

as administrações públicas atingiram a promoção paraibana. O abandono do Projeto Cabo 

Branco e de outros atrativos pessoenses como a Ponta do Seixas e a Lagoa agravou a 

situação do turismo estadual. O incentivo à realização de eventos na orla como o “Fest 

Verão”, criado em 1990, mas só efetivado em 1991, atraiu milhares de pessoas e turistas 

para shows musicais. Porém, esse evento da SETUR não teve a participação de uma 

assessoria de imprensa. 

 A PBTUR e a CTI-NE iniciaram uma campanha publicitária em 1992 para divulgar 

potencialidades nordestinas junto ao mercado argentino, aquecido pela valorização do peso 

em relação ao cruzeiro. Os turistas argentinos constituíam a maioria dos estrangeiros que 

visitaram João Pessoa nesse período. A campanha, orçada em US$ 2 milhões, contou com 

a participação da Varig, Banco do Brasil e Embratur. Os vôos charters foram agenciados e, 

durante o verão, os argentinos deixaram US$ 250 milhões no país.  

 A Paraíba participou do BNTM (Brazil Northeast Tourism Mart), em Fortaleza. 

Nesse evento, a SETUR e a PBTUR realizaram promoções em conjunto. Em 1994, 

participou pela primeira vez da Feira de Turismo na Espanha (FITUR), da Bolsa 

                                                 
82 LEAL, Wills; IOST, Sonia. Pró-Recife é Pró-João Pessoa. Coleção Turismo Paraibano, edição PB-TUR, n.2, 
João Pessoa, 1977, p.11-31 (cf. ALMEIDA, 1995, p.8) 
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Internacional de Turismo da Itália (BIT), da Feira de Turismo de Berlim (ITB) e de um 

workshop no Chile (ALMEIDA, 1995, p.38). 

 O jornalista Wills Leal (2001, p.236-237) identificou aproximadamente 22 slogans 

adotados pelo poder público na divulgação da cidade de João Pessoa, dentre eles: “Cidade 

de se morar e visitar”, “É toda sua”, “Descubra João Pessoa”, “A segunda cidade mais 

arborizada do mundo”, “Onde o sol chega primeiro”, “Sol e Mar pra você”, “Terceira 

cidade mais antiga do Brasil” e “Capital Natural”. 

 Assim, as ações de divulgação por parte do poder público estadual e das 

administrações municipais tornaram-se mais freqüentes durante a década de 1990. No 

contexto regional, o PRODETUR-NE incentivou a divulgação das potencialidades 

turísticas dos estados, notadamente o produto “praia e sol”, contemplado no sub-programa 

de Marketing. Por isso, o litoral nordestino tem sido o foco da atenção das políticas de 

turismo no Brasil. A valorização do produto “praia e sol o ano todo”, considerado o 

principal atrativo do Nordeste, estimulou a difusão de ações promocionais que destacam o 

exotismo do seu litoral: 

 
A Região Nordestina se caracteriza pela similitude geográfica e sócio cultural 
(relevo, clima, vegetação, temperatura da água do mar, ocupação humana). Tais 
semelhanças, todavia, encobrem particularidades inter e, até mesmo, intra 
estaduais que o turismo convém ressaltar. Se, por um lado, alguns elementos 
ratificam a homogeneidade nordestina – o sol (verão quase todo o ano), as 
praias, o padrão de construções, a hospitalidade do povo – outros confirmam a 
heterogeneidade – o clima ameno de muitos espaços serranos; os rios, presença 
marcante em certas localidades; o (ainda) verde da mata atlântica... 
(PRODETUR, 1992). 

 

 A Comissão de Turismo Integrado do Nordeste (CTI-NE) e os órgãos estaduais de 

turismo buscaram realizar ações coordenadas para divulgar o Nordeste como um todo. O 

PLANTUR-PB (1992, p.73), não possui uma proposta estruturada de promoção turística, 

contudo, apresenta alguns aspectos que demandam a atenção do poder público: 

estruturação de pacotes turísticos, melhoria da qualidade dos atrativos e redução de custos. 

A infra-estrutura turística constituía a grande preocupação do PLANTUR-PB.  

 Nos dois mandatos do governador José Maranhão (1995-1999 e 1999-2002), em 

parceria com o PRODETUR-NE e EMBRATUR, foram retomados os investimentos em 

infra-estrutura turística e realizadas ações mais agressivas na promoção do turismo 

estadual. Foi contratada a consultoria espanhola Market System, do empresário Josep 

Chias, especialista no denominado “modelo Barcelona” de turismo. Embora não tenha sido 

implementado, o Plano Amanhecer, produto desta parceria, é o exemplo mais evidente do 
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denominado planejamento estratégico no turismo paraibano. O Plano Amanhecer Paraíba 

2000 foi lançado em 27 de julho de 2004, no Teatro Santa Roza, João Pessoa, em 

solenidade presidida por Joseph Chias. O Plano Amanhecer abrange um período de dez 

anos, prevendo-se o retorno direto de R$ 1 bilhão. Alguns problemas técnicos que afetam o 

desenvolvimento do turismo paraibano foram apontados: malha aérea precária, difícil 

acesso ao sul do país e à Argentina, falhas na estratégia de marketing e falta de treinamento 

do pessoal ligado ao turismo. Previa-se, também, o envolvimento das prefeituras, governo 

federal e trade. A iniciativa privada participaria construindo hotéis e outros produtos. 

Porém, o investimento do setor público seria três a quatro vezes maior do que o do setor 

privado. Em relação ao marketing, esperava-se gastos em torno de R$ 2 milhões em dois 

anos. 

 O plano Amanhecer estabeleceu seis pólos turísticos para a Paraíba. A Capital, João 

Pessoa, recebeu o nome de “Pólo João Pessoa” e foi subdividido em duas partes: “João 

Pessoa: Capital Natural” e “Costa das Piscinas: Praias da Natureza as praias”. A primeira 

abrange o Centro Histórico e a segunda, as praias. O interior foi dividido em quatro pólos: 

“Campina Grande: Todo evento, toda festa”; “Serra dos Engenhos: Você vai se encantar” e 

“Caatinga, a autenticidade do sertão”. Os critérios utilizados para a divisão são a 

proximidade territorial, identidade natural e cultural, semelhanças de clima, vegetação e 

recursos turísticos. A meta do plano era atrair 780 mil turistas em 2002 e 1, 37 milhões em 

2010. A proposta de aproveitamento conjunto dos pólos visa fortalecer o produto Paraíba 

como um todo. 

 O Plano abrange quatro Macroprogramas: desenvolvimento, formação e qualidade, 

comunicação e marketing. Para o Pólo 1 (João Pessoa), previa-se o incentivo ao lazer e 

cultura, notadamente o desenvolvimento de cenários para o turismo. As ações atingiriam 

pontos problemáticos da imagem turística pessoense como saneamento básico, 

acessibilidade e cenografia urbana. No item acessibilidade, destaca-se sinalização turística, 

melhoria e ampliação da rodoviária e do aeroporto, ônibus turístico, etc. O item cenografia 

urbana propôs intervenções em pontos significativos para a imagem local como, por 

exemplo, o Varadouro/Antigo Porto do Capim, Lagoa, Feirinha de Tambaú e Mercado 

Central. O item formação e qualidade envolve melhorias no padrão dos serviços oferecidos 

pelo setor turístico local, em especial, o atendimento direto ao turista, uma grande 

deficiência do Estado. O item comunicação busca desenvolver um conteúdo educativo. 

 O Plano Amanhecer sugeriu um modelo de desenvolvimento turístico que não 

demande muitos turistas, visando manter a principal característica (leia-se produto) 
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pessoense e paraibana: a tranqüilidade e a segurança. No entanto, tal proposta não 

encontrou repercussão entre diversos segmentos políticos e empresariais da Paraíba, ainda 

vinculados à concepção do turismo massivo de rápida geração de lucros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Imagem de João Pessoa tratada como produto pelo marketing 
turístico estratégico. Duas cidades em uma só, selecionadas e “embaladas”: a 
área do Centro Histórico e a Orla Marítima. 

 

 

 As campanhas promocionais tornaram-se mais evidentes a partir da década de 

1980, com a ascensão das agências de marketing e propaganda na Paraíba. Segundo 

Ashworth e Voogd (1990), a concepção de marketing das empresas privadas passou a 

influenciar as ações promocionais do poder público. Nesse período, quatro agências 

prestavam serviços a PBTUR e SETUR: Real, Oficina, Antares e Mix. 
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QUADRO 6. PRINCIPAIS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA QUE PRESTAM 
SERVIÇO À PBTUR/SETUR (DÉCADA DE 1990) 
 

Agência Serviços  Canais 
Atividades promocionais 

desenvolvidas 

Início das 
atividades 
da empresa 

Real 
Publicidade 

VT’s, cartazes e 
folders. 

TV, revista, rádio, 
outdoor, jornal 

Propaganda institucional 1985 

Oficina 
Publicidade 

VT’s, folders, mídia 
para TV e Jornal 

TV, revista, rádio, 
outdoor, jornal. 

Promoção turística 
(atrativos/eventos)/ 

Propaganda Institucional 
1989 

Antares 
Propaganda, ações 
mercadológicas e 
eventos (PBTUR) 

TV, revista, rádio, 
outdoor, jornal, 

revistas 
especializadas 

Propaganda (PBTUR) 1988 

Mix Folheteria, etc. 
TV, revista, rádio, 

outdoor, jornal, 
revistas 

Propaganda PBTUR/SETUR Déc. 1980 

Fonte: Pesquisa direta, 1999. 

 

 No final da década de 1990, PBTUR e SETUR realizaram um balanço das 

atividades de promoção. Segundo o Diretor de Marketing da PBTUR, Carlos Meira 

Trigueiro, as agências de propaganda e marketing utilizadas pela PBTUR são: ANTARES 

(que elabora os materiais promocionais), OFICINA, REAL (que se incubem da 

propaganda institucional) e a MIX. A PBTUR elaborou planos de marketing e relatórios 

que descrevem os procedimentos da Empresa na promoção do produto Paraíba. O produto 

“João Pessoa” foi descrito por Carlos Trigueiro em articulação com o produto “Paraíba”.  

 Os principais parceiros promocionais da PBTUR são o trade, em especial a ABIH-

JP, SEBRAE, SETUR, EMBRATUR, SESC e ABRASEL. 

 Os canais de promoção atingem os mercados regional, nacional e internacional. Os 

tipos de mídia mais empregados são folheteria (folders e cartazes), revistas e vídeos. Esses 

materiais são apresentados em eventos de interesse turístico. A veiculação de anúncios na 

TV também foi uma ação cogitada. Porém, não foi incorporada às estratégias da PBTUR 

em virtude da carência de recursos nesse período. A promoção é mais intensa durante a 

baixa estação e o mercado-alvo prioritário é o Centro-Sul. Segundo Trigueiro, a atividade 

de promoção junto à população pessoense não foi realizada por falta de recursos. 

 A imagem de marca do produto João Pessoa ainda estava em discussão pela 

diretoria da PBTUR. Algumas propostas começaram a ser pensadas em relação aos slogans 

“Onde o sol nasce primeiro” e “Ponto mais oriental das Américas”. Como símbolo do 

produto local destacava-se a Ponta do Cabo Branco. 

 O ponto forte da imagem turística de João Pessoa é o apelo sol e mar, uma 

característica do litoral nordestino. No caso específico da Paraíba, destacam-se os 
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elementos segurança, hospitalidade, o verde de sua paisagem urbana e um produto 

diferencial, Tambaba, a única praia naturista oficial do Nordeste, segundo a Associação 

Brasileira de Naturistas. 

 A imagem turística local apresenta três pontos fracos da imagem turística local. Em 

primeiro lugar, a malha aérea insuficiente, devido ao limitado número de vôos diretos para 

João Pessoa, fortemente polarizados por Recife83. Outro aspecto é o reduzido número de 

leitos, inferior a 5.200, que impossibilita a captação de grandes eventos, perdendo-se um 

importante espaço para divulgação do produto Paraíba. Por fim, o elevado preço do 

produto. Nesse aspecto, o preço das diárias e dos vôos ainda é muito elevado, algo 

incompatível com o que a cidade oferece ao turista, principalmente no que tange aos 

atrativos e serviços. 

 Em relação à propaganda, o atrativo que o turista mais identifica é o “Ponto mais 

oriental das Américas” (Ponta do Seixas ou Ponta do Cabo Branco). A infra-estrutura mais 

destacada pela propaganda turística são o Pólo Turístico Cabo Branco, o Ferry-boat e a 

PB-008. O Produto Paraíba têm fortes concorrentes em nível regional como Pernambuco, 

Rio Grande do Norte e Alagoas. Dentre as principais dificuldades de promoção está a 

resistência do trade à mudanças na imagem do produto. Por exemplo, o trade identifica 

como principal apelo a imagem “sol e mar”. No entanto, segundo Carlos Meira Trigueiro, 

isso não diferencia o Produto Paraíba dos outros produtos oferecidos no Brasil e exterior. 

Outros aspectos negativos do produto são o reduzido orçamento que o poder público 

estadual destina à atividade turística, em especial à promoção, as sucessivas alterações na 

imagem do produto a cada mudança de governo e a tênue integração com a SETUR. 

 As principais fontes financiadoras da propaganda local são o Governo do Estado, 

SEBRAE, EMBRATUR e o Trade, que participam dos eventos turísticos. O orçamento 

destinado à promoção foi 400 mil reais em 1996, 1,2 milhões em 1997 e 1,8 milhões em 

1998. Cerca de 4 toneladas em material promocional foram gastos em 1997. No ano 

seguinte, 6 toneladas. 

 A PBTUR considerou três aspectos como resultados positivos obtidos nas 

campanhas promocionais: o aumento do fluxo turístico, a melhoria da qualidade do 

material promocional e um maior investimento em profissionais envolvidos nos serviços 

turísticos, a exemplo dos taxistas. Os principais componentes que incidem no preço do 

produto João Pessoa são passagens, diárias e pacotes. Por isso, a PBTUR busca incentivar 

                                                 
83 Segundo Carlos Meira Trigueiro, existe um monopólio de vôos para João Pessoa, que via de regra, passam por 
Recife ou Natal. 
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os pacotes casados a partir de importantes pólos turísticos regionais como Recife e Natal. 

Por exemplo, para um pacote de sete dias, quatro dias seriam no destino Recife e três em 

João Pessoa. A proposta de pacotes casados deve-se também a um dos grandes problemas 

do produto João Pessoa: o tempo de permanência do turista. Isso se deve à deficiência em 

infra-estrutura e serviços turísticos como acessos aos atrativos, hospedagem e qualidade 

dos serviços prestados ao turista. Tais aspectos, se fossem revertidos, aumentariam o 

tempo de permanência do turista na cidade. Recife possui um tempo de permanência em 

torno de 4,5 dias e João Pessoa apenas 2,8 dias. 

 A PBTUR busca atingir novos mercados potenciais como Rio Grande do Sul e 

Goiás e, no exterior, Portugal. Um segmento da demanda turística de interesse da PBTUR 

são os idosos. 

 A PMJP adotou a Revitalização do Cento Histórico de João Pessoa como projeto 

turístico prioritário. A sede da SETUR foi instalada na Praça Antenor Navarro, que passou 

por um processo de revitalização. A sede da Comissão de Revitalização do Centro 

Histórico foi instalada no Hotel Globo, primeiro hotel da cidade e monumento histórico 

recuperado. As maiores parcerias da SETUR ocorreram na implantação de infra-estrutura, 

promoção e eventos. Os principais parceiros são EMBRATUR, SEBRAE e PBTUR. 

Dentre os mais importantes eventos que a SETUR participou, destacam-se as feiras da 

ABAV (Associação Brasileira dos Agentes de Viagens). A SETUR promoveu diversos 

eventos como o Fest Verão (realizado nos finais de semana, durante o período de verão), o 

São João na Lagoa (reúne de 100 a 150 mil pessoas durante dez dias), a Festa das Neves 

(também realizada em 10 dias) e o Reveion na orla. 

 No final da década de 1990, a PBTUR elaborou projetos de marketing abrangendo 

dois anos: 1997 e 1998. Em 1997, foi realizada a primeira campanha publicitária com 

projeção para dois anos. O mercado interno (nacional e regional) era a prioridade. O 

turismo regional e o mercado de São Paulo foram os mais enfatizados pelos projetos.  

 No plano internacional, destaca-se a promoção junto ao Mercosul, em especial, no 

mercado argentino, contatando operadoras que atuam nessa região. A SETUR também 

promove o produto turístico local em eventos internacionais como a Feira Internacional de 

Turismo (FIT), realizada em outubro de 1998, em Buenos Aires, na Argentina. Como 

retorno das campanhas promocionais no exterior, a SETUR destaca a captação de dois 

vôos charters. 
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 A SETUR enfocou a rede de hospedagem não classificada. Em parceria com o 

SEBRAE, foi realizado um recadastramento das agências de viagens e turismo, barracas 

padronizadas da orla, bares e lanchonetes, meios de hospedagem e restaurantes. 

 A SETUR cadastrou eventos organizado-os em uma programação, como foi 

realizado para os eventos de 1999. Centros de informação ao turista na Ponta do Cabo 

Branco e no Centro Histórico (Praça Antenor Navarro) foram projetos da PMJP. 

 Dentre os projetos voltados para a infra-estrutura turística destaca-se o Projeto de 

Limpeza Urbana da EMLUR, com colocação de lixeiras padronizadas em diversos pontos 

da cidade. Por isso, ganhou a Comenda do Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo. 

 Outro projeto do poder público municipal é a implantação de iluminação pública à 

beira-mar para a realização de eventos noturnos. O saneamento do Bessa é um projeto que 

atende ao turismo pois esse bairro está incluído no roteiro turístico da cidade. 

 A revitalização de praças é uma ação do público municipal, com a melhoria da 

arborização, realizada em parceria SETUR/Secretaria do Meio Ambiente. A sinalização 

turística também é um projeto realizado em parceria (SETUR/Superintendência de 

Transportes Públicos). 

 Em relação aos serviços voltados para o turismo, destacam-se cursos de 

treinamento voltados para os taxistas, em parceria com o SEBRAE. A Guarda Municipal 

recebeu cursos de informação geral e atendimento ao público. Também foram realizados 

cursos profissionalizantes para o treinamento de guias. 

 Com recursos do FAT, a SETRAP incentivou artesãos e divulgação da arte local. A 

sede da FUNJOP (Fundação de Cultura de João Pessoa), juntamente com a sede da  

SETUR, foram instaladas na praça Antenor Navarro, sendo expostos ou comercializados 

trabalhos de artistas locais. 

 Os principais materiais promocionais utilizados pela SETUR são a folheteria 

(folders e cartazes) e revistas. 

 A agência de propaganda e marketing utilizada pela SETUR é a MIX 

PROPAGANDA, que se encarregou da criação da folheteria. O trabalho de promoção está 

a cargo da Secretaria de Comunicação da PMJP (SECOM). 

 A SETUR tem promovido eventos esportivos de alcance regional, nacional e 

internacional. Um dos importantes eventos previstos é o Verão Total (chamado 

anteriormente de Fest Verão), realizado no Busto do Almirante Tamandaré, em Tambaú. 

Os principais patrocinadores são Telpa, Jornal e TV O Norte, e PMJP. Esse evento dura 35 
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dias, com estrutura montada e prática de diversos esportes como vôlei, frescobol, handebol, 

regata, hobbycat, laser, futvôlei, futebol de praia, mister apolo (fisioculturismo), escolinha 

de vôlei (todos os dias da semana), malhação total (ginástica na praia) e saúde total (apoio 

ao cooper, com orientação médica na praia). A PMJP realiza campanhas como “Limpeza 

Total”, um trabalho de conscientização para a limpeza e conservação da praia, sendo 

distribuídos saquinhos de lixo. 

 Dentre as festas carnavalescas, destacam-se a Micaroa (realizada em janeiro) e 

Folia de Rua (em fevereiro). O carnaval de João Pessoa acontece em dois pontos da cidade. 

No período diurno, ocorre na avenida Beira-Rio. No período noturno, é realizado em 

Tambaú, no trecho entre o Busto de Tamandaré e a Praça da Gameleira. Em 1999, a Escola 

de Samba Vila Isabel adotou João Pessoa como tema do seu desfile de carnaval no Rio de 

Janeiro. 

 Os principais eventos internacionais destacados pela PMJP foram as etapas 

brasileiras do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia masculino e Desafio de Vôlei 

masculino (Brasil X Portugal). O evento “Julho em João Pessoa, é férias prá você” foi 

realizado em parceria com a Prefeitura de Ovar, em Portugal. A PMJP participou de 

eventos turísticos internacionais como o 12º Encontro Tereza Valente (1998) e o BNTM 

(1998), em Aracaju.  

 Alguns eventos fixos foram realizados pela PMJP como o São João na Lagoa 

(Junho); a Festa das Neves (julho/agosto) e o Natal. O Reveillon 2000 constituiu um 

projeto de destaque para a PMJP nesse período. 

 Na década de 1970, após a criação da PBTUR, as logomarcas e slogans foram 

utilizados nas peças publicitárias do turismo paraibano. A divulgação turística da Paraíba 

foi estimulada pela expansão da mídia na região Nordeste, fruto da ação da 

SUDENE/BNB, bem como por campanhas específicas de divulgação do Nordeste como 

“Viva o Nordeste” (LEAL, 2001, p.232). 

 No final da década de 1980, apesar da influência das agências de propaganda, as 

ações promocionais do poder público não conseguiram definir o “produto Paraíba” (LEAL, 

2001, p.234). 

 Na década de 1990, a idéia de turismo como alternativa econômica, gerador de 

emprego e renda foi disseminada. A atividade turística tornou-se uma panacéia (CRUZ, 

2000; BECKER, 1995). Os investimentos em mídia assumiram crescentes somas dos 

orçamentos públicos. A mídia impressa constitui um dos principais canais de divulgação 
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da imagem turística no país. As revistas e a folheteria turística em geral tornaram-se 

aliados de empresas e do poder público na promoção de cidades, estados e regiões. 

 Para a análise da imagem turística de João Pessoa e de seus elementos foram 

consultadas nove revistas voltadas para o mercado turístico e editadas em língua 

portuguesa. Considerou-se a importância desses veículos no mercado turístico brasileiro, 

visto que se destinam ao público interessado em turismo. Outro fator é a disponibilidade 

em bancas de jornal (SOLHA, 1999). Apenas um exemplar abrange a década de 1980, os 

demais pertencem à década de 1990. Nota-se o predomínio de São Paulo ponto de origem 

de várias revistas. Segundo Milton Santos (1996b), São Paulo vem se especializando como 

uma metrópole corporativa e informacional. O seu papel é o de responder a uma demanda 

mundializada, exigente em infra-estrutura e fluidez. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília 

tornaram-se os centros de comando desse processo no país. No mercado publicitário, a 

metrópole paulistana é centro difusor de diversas marcas e firmas internacionais. O papel 

da publicidade, nesse contexto globalizado, é o de facilitar a absorção de mensagens 

globais pela sociedade receptora. Na década de 1980, São Paulo passa a dominar o 

mercado publicitário brasileiro. Em 1985, já respondia por 66,91% da receita obtida pela 

atividade publicitária no país84. 

 

QUADRO 7. REVISTAS DE TURISMO CATALOGADAS 

Revista Exemplar Ano Circulação Origem 

Quatro Rodas (Suplemento) março  1987 nacional São Paulo 

Brasil Travel News dezembro 1993 nacional São Paulo 

Brasil Travel News nº 119 1996 nacional São Paulo 

Quatro Rodas maio 1996 nacional São Paulo 

Caminhos da Terra setembro 1996 nacional São Paulo 

Rotas & Destinos junho 1997 Internacional Lisboa/Portugal 

Turismo Brasil Service - 1997 nacional São Paulo 

Viagem e Turismo maio 1999 nacional São Paulo 

Viagem e Turismo edição especial 1999 nacional São Paulo 

Fonte: Revistas adquiridas em bancas de jornal entre as décadas de 1980/1990. 

 

 

                                                 
84 SANTOS, Milton. Por uma economia política da cidade. São Paulo: Hucitec; Educ, 1994, p.32-33. 
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Brasil Travel News – A primeira publicação dessa revista 

ocorreu em 1984. No início da década de 1990, passou por 

modificações. A edição nº 119, lançada em 1996, apresenta 

João Pessoa como destinação em destaque. Com o título 

“João Pessoa e o litoral paraibano” a revista evidencia o 

papel de João Pessoa nos roteiros estaduais. A reportagem 

de capa é uma tendência em anúncios publicitários na 

Paraíba e no país. Até a década de 1990, algumas 

campanhas promocionais da Paraíba têm se caracterizado 

por um forte apelo erótico e exploração do corpo feminino, um fato que corrobora para o 

turismo sexual85. No início da década de 1990, as campanhas turísticas de maior 

repercussão referem-se à Tambaba, uma praia de nudismo no litoral sul do Estado 

(ALMEIDA, 1995). O enfoque da revista é proporcionar uma melhor viagem, tendo 

utilidade para leitores em geral, turistas e empresas de turismo. Assim, a revista traz 

reportagens, hospedagem, roteiros e endereços úteis. Aborda, de forma genérica, temas 

relativos as destinações nacionais mais consagradas. A revista apresenta uma clara 

conotação comercial em virtude do excesso de anúncios de produtos turísticos ou não, 

inseridos no texto e até ocupando páginas inteiras. É uma revista direcionada para o grande 

público (SOLHA, 1999, p.51). A exploração da imagem do lugar e sua vinculação a 

produtos diversos são uma prática da propaganda turística identificada por Bozonnet 

(1991), em seu estudo sobre os Alpes Franceses. Os anúncios colocados nas páginas das 

revistas vendem de tudo, desde xampu até água mineral, aproveitando-se da valorização 

turística da destinação. 

 

                                                 
85Até a década de 1990, apesar das orientações da Embratur para que as destinações evitem o turismo sexual. Para 
vender suas destinações, órgãos de turismo estaduais continuaram investindo em anúncios que atrelam o apelo 
erótico ao turismo sol e praia. A partir do ano 2000, em razão das campanhas do governo federal para coibir o 
turismo sexual e a exploração da imagem das mulheres, alvo do turismo sexual, os governos estaduais passaram a 
ter uma maior preocupação com o conteúdo erótico dos anúncios. Cf. FERNANDES, Fernanda G. Análise do 
turismo sexual em João Pessoa sob o enfoque da imagem turística. 2005. Monografia (Graduação em Turismo), 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2005. 
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Rotas e Destinos – é uma Revista portuguesa. A edição nº 25, 

vol.3, de junho de 1999, possui uma tiragem de 25 mil 

exemplares. É distribuída em Portugal, no restante da Europa, 

no Brasil e em diversos países. A revista é sediada em Lisboa e 

sua periodicidade é mensal. Nesse exemplar, diversas 

destinações são mostradas. Além das belezas paisagísticas, a 

população residente também é apresentada. A capa indica a 

Paraíba como parte de um roteiro, sob o título: “Brasil, as 

praias de Paraíba”. No caso paraibano, uma peculiaridade: a 

miséria local é explorada pela propaganda turística como um 

fato cultural, exótico e lúdico. Tais aspectos são sobrepostos às precárias condições de vida 

das populações abordadas pelas reportagens. A pobreza foi convertida em “características 

de um povo simpático e acolhedor”. A miséria tornou-se cult. 

 

Viagem e Turismo –  A edição de nº 3, bilíngüe, de 1999, traz 

João Pessoa como destinação principal. É a única revista 

pesquisada que abordou apenas o turismo paraibano, 

abrangendo as duas principais destinações do Estado: João 

Pessoa e Campina Grande. No litoral sul, destaca Tambaba, 

colocada como parte do roteiro de João Pessoa. Já as 

Itacoatiaras de Ingá, aparecem como uma opção de visita 

próxima à Campina Grande. As edições da Revista Viagem e 

Turismo buscam apresentar ao leitor as melhores sugestões de 

viagem em relação a roteiros, hospedagens, restaurantes, custos de viagem, reportagens, 

guia de bolso, endereços úteis, etc. É uma revista destinada ao público em geral e 

administrada pelo Grupo Abril, poderoso grupo editorial (SOLHA, 1999, p.50-51). Na 

capa, traz o título “João Pessoa – Paraíba”, demonstrando a ênfase dada à principal 

destinação do Estado. 
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Caminhos da Terra ou Terra – É uma revista que aborda 

temas como viagem, natureza e ecologia. Os lugares exóticos, 

história e cultura são matérias exploradas, tendo uma 

preocupação especial com a qualidade da fotografia. A revista 

se preocupa em passar a informação sobre a destinação para 

que o leitor aprofunde seus conhecimentos. A revista veicula 

em todos os exemplares, que o papel utilizado é oriundo de 

áreas reflorestadas e não nativas (SOLHA, 1999, p.55). Por 

isso, destina-se a um grupo mais seleto, preocupado com a 

qualidade da informação. A edição nº 53, de setembro de 1996, apresenta João Pessoa 

como parte de um roteiro, com o título: “A esquina do Brasil: surpresas da Paraíba”. 

 

Turismo Brasil Service – É uma publicação mensal editada 

pela LARC Serviços de Comunicação Ltda (Edição nº 117, de 

1997). No editorial, a revista afirma: 

“Turismo Brasil Service mescla, mais uma vez, o exótico, o tradicional e o 
natural em uma edição repleta de surpresas (...) O exótico fica por conta de 
Trinidad e Tobago (...) O Tradicional coube a Roma (...) e Curaçao (...). E 
por último o natural, que por sua beleza singela, desprovida de artifícios, 
agrada a todos aqueles que buscam repouso para o espírito e um tipo de 
atividade diferente para o corpo. Estamos falando da Serra do Cipó, com 
múltiplos cenários, e do estado da Paraíba que guarda inúmeras belezas”. 

A exemplo de Viagem e Turismo, a revista Turismo Brasil 

Service é direcionada para o grande público. Apresenta roteiros turísticos, miniguia, dicas 

de viagem, endereços úteis, etc. No entanto, a visão do leitor é direcionada por uma 

classificação pré-estabelecida. O natural pode ser exótico para algumas pessoas e, para 

outras, o natural representa o tradicional enquanto oposição ao moderno, ao urbano. Para 

outras, o tradicional pode ser o exótico! É o caso de um turista em sua primeira viagem à 

Europa. 

 A Revista Quatro Rodas não se dedica exclusivamente ao tema turismo, mas 

aborda a temática em encartes e reportagens especiais. A circulação nacional e a 

estabilidade dessa revista foram aspectos levados em consideração para a sua inclusão nas 

análises turísticas. Na edição de maio de 1996, a reportagem de capa não apresenta João 

Pessoa ou Paraíba, mas apenas o índice, com o título: “Turismo na Paraíba, onde o sol 

nasce mais cedo”.  
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 Viagem & Turismo é um suplemento da Revista Quatro Rodas. O exemplar nº 36, 

de março de 1987, mostra João Pessoa na reportagem de capa com o título “Descubra a 

desconhecida João Pessoa”. O título reflete o momento do turismo paraibano. Uma 

destinação bastante desconhecida no cenário nacional, fato que ainda se coloca. 

 A mídia impressa constitui um importante material para a análise dos discursos 

relacionados à cidade de João Pessoa. Tais discursos promovem leituras que favorecem 

agentes e grupos envolvidos com a apropriação financeira da cidade. As imagens turísticas 

reforçam relações de poder na sociedade. Porém, a propaganda contemporânea não 

constitui uma simples tradução do discurso global, mas um conjunto de discursos que 

operam dentro de diferentes nações e línguas (MORGAN & PRITCHARD, 1998, p.241). 
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2      “João Pessoa Turística” como Nova Imagem da Cidade 
 

Vista do alto, João Pessoa aparece mergulhada num bosque. 
A presença da árvore nas praças, nas ruas, nos jardins e nos 
quintais dá-lhe uma aparência mais vegetal do que urbana. 
O verde está espalhado em toda parte; a folhagem é sua 
melhor pintura. Essa invasão florística adoça-lhe o clima, 
enfeita e perfuma o ar (José Américo de Almeida, 1887-
1980. Trecho extraído da Revista Veja, 07/08/1991). 

 

 Ao analisar a imagem urbana do Rio de Janeiro A. C. T. Ribeiro (1988, p.4), afirma 

que é preciso uma conceituação renovada do que seja mito. É preciso superar o seu uso 

tradicional pelo estruturalismo, pautado na análise do discurso que se coloca como pleno e 

de elevado conteúdo simbólico. Por isso, A. C. T. Ribeiro busca na noção de síntese, mais 

próxima do conceito de imagem, os elementos para analisar os processos sociais 

envolvidos na construção da imagem da cidade. A noção de mito urbano compreende um 

elemento operador ou interveniente na memória coletiva. A memória é relevante por sua 

proximidade com os processos de ação ou desmobilização social e não por um anseio de 

reconstrução histórica (RIBEIRO, 1988, p.5-6).  

 Para Ribeiro (1988, p.18 e p.42) a referência espacial das imagens não é algo 

automático nem de fácil apreensão pelo pensamento analítico. Os processos técnicos de 

comunicação são cada vez mais hegemônicos e a recorrência a imagens sintéticas da vida 

coletiva reduz a necessidade de esforços coletivos de abstração, indispensáveis a apreensão 

do espaço vivido. Os setores econômicos e políticos diretamente envolvidos com a 

apropriação financeira e modernização dos espaços urbanos buscam, mediante as sínteses, 

disputar e orientar a leitura social desses espaços. Os processos de síntese significam 

manifestações da cultura dominante, pautados em modelos externos ao marco urbano. 

 A produção de imagens, um processo ideológico referente ao espaço urbano, são 

apropriações pragmáticas. A gestão de sínteses não se refere a práticas posteriormente 

impostas, mas a coexistências, sobretudo quando se considera a importância do senso 

comum e da opinião pública para a cultura dominante. Por isso, há uma relação mais 

estreita entre a linguagem política e a linguagem da propaganda comercial, antes muito 

diferentes (RIBEIRO, 1988, p.34). 

 Para analisar a imagem urbana que vem sendo construída pela produção turística 

em João Pessoa, buscou-se decompor os discursos, identificando-se elementos 

relacionados às práticas espaciais existentes na cidade, notadamente aquelas vinculadas à 
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apropriação financeira. Essa vinculação é considerada visto que a modernização da rede de 

comunicação, incluindo-se aí a propaganda turística e o marketing, indica uma crescente 

interferência das camadas privilegiadas na promoção cultural. A manipulação de leituras 

da cidade contribui para processos de mobilização e desmobilização social que atendem a 

grupos privilegiados. Há um envolvimento cada vez maior das empresas nessa promoção. 

 A eleição de parcelas da cidade como representativas da identidade local (seleção 

simbólica) por processos modernos de comunicação indica um empobrecimento cultural, 

visto que reduz linguagens, direcionam percepções, omitem contradições, orientam 

mobilizações. A projeção de determinadas áreas da cidade pela propaganda turística 

constitui a formulação de hierarquias espaciais e culturais que constroem uma memória 

seletiva, articulada a projetos hegemônicos. É o caso da construção da imagem do “Centro 

Histórico de João Pessoa”, que naturaliza determinadas construções como representações 

principais da memória coletiva, enquanto omitem outras, notadamente referentes à cultura 

local. É o caso, também, da orla marítima, naturalizada como espaço do turismo exclusivo, 

recebendo vultuosas somas de investimentos públicos, enquanto a sua apropriação é 

privada. Nas periferias e enclaves mais pobres, por sua vez, o lazer é sistematicamente 

negado e somente a organização e luta popular faz valer o lazer como direito à cidade 

(DAMIANI, 1997). 

 Ao analisar a propaganda turística de João Pessoa, em especial, a mídia impressa 

(revistas, folheteria, materiais institucionais, cartazes, etc), verifica-se a imagem de uma 

cidade polarizada, isto é, identificada pelos discursos como os espaços mais 

representativos de sua vocação turística: o Centro Histórico e a Orla Marítima. 

 Em primeiro lugar, identificam-se discursos que promovem os atributos de uma 

João Pessoa turística. Esses discursos utilizam-se de slogans, frases e posicionamentos para 

reforçar a imagem da “João Pessoa turística”86. Nesse sentido, quatro principais discursos 

turísticos sobre a cidade serão analisados: “João Pessoa, cidade verde”, “João Pessoa, 

ponto extremo oriental das Américas”, “João Pessoa, cidade de se viver”, “João Pessoa, 

uma cidade de quatro séculos”. Esses discursos originaram diversos desdobramentos. Por 

                                                 
86 Posicionamento é uma estratégia de marketing que se concentra em um segmento específico do mercado pela 
tentativa de relacionar um determinado produto aos que concorrem com ele. Nos Estados Unidos, quando a 
locadora de automóveis Avis disse que era a número 2 do ramo, estava procurando posicionar-se favoravelmente 
ao lado da gigantesca Hertz. Slogan é uma frase curta, geralmente incisiva, apregoando um serviço, produto ou 
idéia. É uma palavra ou frase usada com freqüência, em geral associada à propaganda comercial, política, etc. 
(MOREIRA, J. C. T.; PASQUALE, P. P. ; DUBNER, A. G. Dicionário de Termos de Marketing. São Paulo: Atlas, 
1997, p.258 e p.306). Algumas localidades conseguem criar slogans que as caracteriza. Nova Iorque criou o slogan 
“Big Apple”. Porém outras localidades penam tentando encontrar uma frase que sintetize a destinação. Isso não é 
fácil porque a maioria delas é multidimensional (KOTLER; HEIDER & REIN, 1994, p.41). 
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exemplo, “João Pessoa cidade verde” originou outras frases e posicionamentos como “João 

Pessoa, segunda cidade mais verde do mundo” e “João Pessoa, cidade mais verde do 

Nordeste”. Do slogan “João Pessoa, ponto extremo oriental das Américas” origina-se 

“João Pessoa onde o sol nasce primeiro. De “João Pessoa cidade de se viver” surgiu “João 

Pessoa cidade tranqüila” ou “A tranqüilidade existe”.  

 

 
Figura 41. Suplemento publicitário da Revista 
Veja (07/08/1991) 

 

 Os discurso turístico procuram dar concretude aos slogans, frases, e 

posicionamentos, referindo-se a parcelas da cidade apontadas como representativas ou ao 

contexto urbano. A revista Brasil Travel News (1993, p.20-22), aponta como exemplo de 

uma “João Pessoa, cidade verde”, o verde das ruas, praças e parques é considerado a 

principal atração da cidade. A revista Brasil Travel News (1996, p. 51) apresenta o Parque 

Arruda Câmara (a Bica) como um refúgio, a “mansidão” pessoense, uma reserva verde de 

árvores centenárias, mata atlântica e animais. É um lugar dos namorados. A Mata do 

Buraquinho, o Parque Solon de Lucena é Lagoa rodeada de palmeiras imperiais são 

exemplo do verde em João Pessoa. 

  Revista Brasil Travel News (1996, p.51), nem se preocupa em exagerar, tornando a 

cidade uma verdadeira selva: João Pessoa é literalmente cercada por uma copa de folhas, 



 

 

166 

formadas pela união das copas das árvores ao longo das avenidas. A vista aérea revela 

inúmeras avenidas ou mesmo casas particulares “encobertas” pelas sobras das mangueiras. 

 A Revista portuguesa Rotas & Destinos (1997, p. 66-67), reproduz o mesmo 

discurso utilizado pela propaganda turística paraibana segundo o qual João Pessoa foi 

considerada a segunda cidade mais verde do mundo, só perdendo para Paris em número de 

áreas verdes por habitante. A Revista Viagem e Turismo (maio/99, p.62) confirma esse 

aspecto: João Pessoa tem uma gigantesca floresta urbana e, por isso, é considerada a 2ª 

cidade mais arborizada do planeta. O verde da cidade une-se aos coqueirais da orla 

marítima: “sol, praia e muitas árvores” (p. 61). 

 Outra frase destacada pela propaganda turística é “João Pessoa onde o sol nasce 

primeiro” ou “João Pessoa ponto extremo oriental das Américas”. Segundo a Revista 

Quatro Rodas (1987, p.8), a ponta do Seixas é onde o Brasil amanhece. É o mais conhecido 

dos atributos da cidade. A Ponta do Seixas é o atrativo diferencial. Isso revela o caráter 

nacional atribuído a esse atrativo. Para a revista Brasil Travel News (1993, p.20) a Ponta 

do Seixas é um marco geográfico internacional, um local de sol o ano todo ou um pedaço 

de terra das Américas que invade o azul ilimitado do Atlântico (BRASIL TRAVEL 

NEWS, 1993, p.22).  

 A revista Caminhos da Terra (1996, p.11), apresenta a Ponta do Seixas como uma 

das esquinas do Brasil. Segundo o texto da revista, nenhuma outra porção de terra está tão 

dentro do Oceano Atlântico e tão perto da África quanto a Ponta do Seixas. É a primeira 

porção de terra brasileira a ser iluminada pelo sol quando ele nasce “no meio do mar”, 

surgindo do leste. Porém, o texto afirma não existir nenhuma beleza no entorno. Esse 

“entorno” é a Ponta do Seixas, descrita como uma mera ponta de areia:  

 
O Seixas, uma ponta de areia que avança mar adentro perto de João Pessoa, 
capital da Paraíba87, é uma praia diferente. Ela nem é tão bonita assim e sua 
areias já estão tomadas daquelas às vezes incômodas barracas que vendem 
cerveja gelada e peixe frito, comuns em tantas outras praias brasileiras 
(CAMINHOS DA TERRA, 1996, p.11). 

 
 Algumas descrições não diferenciam a Ponta do Cabo Branco, da Ponta do Seixas. 

Essa confusão tem sido freqüente na propaganda turística pessoense. Na Revista Quadro 

Rodas (1996, p.100), a Ponta do Seixas é considerada o ponto mais oriental, porém a 

reportagem apresenta uma foto da Ponta do Cabo Branco. 

                                                 
87 A revista se equivocou ao considerar a Ponta do Seixas como parte de outro município ou “fora” da cidade, visto 
que está inserida na malha urbana de João Pessoa. 
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 Em alguns mapas, a Ponta do Cabo Branco é identificada como Ponta do Seixas. E 

o Farol do Cabo Branco é apontado como localização desse ponto oriental. A aparente 

confusão revela algumas questões importantes. Em primeiro lugar, a Ponta do Seixas é 

uma ponta de areia e a Ponta do Cabo Branco uma falésia. Em segundo lugar, a formação 

histórica desses objetos geográficos também é distinta. A Ponta do Cabo Branco foi 

identificada pelos primeiros navegantes que passavam pelo litoral paraibano. A 

monumentalidade do Cabo Branco chamou a atenção e tornou-se um ponto de referência 

para a navegação. A Ponta do Seixas, o ponto mais oriental das Américas, é fruto das 

técnicas, dos conhecimentos geodésicos, da precisão dos instrumentos e das imagens dos 

satélites. O Farol está localizado na Ponta do Cabo Branco e não na Ponta do Seixas, como 

aparece nos textos e fotos de várias revistas. O equívoco cometido pela revista Viagem e 

Turismo (1999, p.60-61), chegou ao “extremo” quando considerou a Ponta do Seixas como 

o ponto mais “ocidental” do país, e não oriental, como deveria ser. A Revista Viagem e 

Turismo (maio/1999, p.62) afirma que o Farol do Cabo Branco, de design arrojado, está 

localizado numa encosta avançada sobre o mar onde começa o Brasil.  
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Figura 42. Na revista Viagem e Turismo (1999, p. 28-29), a Ponta do Cabo Branco tornou-se o 
ponto mais “ocidental” das Américas (à esquerda), enquanto a Ponta do Seixas não é mostrada. O 
Farol do Cabo Branco (à direita) é considerado o símbolo de localização do ponto mais extremo, 
quando, na realidade, esse ponto está localizado na Ponta do Seixas, na praia do Seixas. 

 

 Percebe-se que a revista acaba induzindo o leitor ao erro, ao apresentar a Ponta do 

Seixas como a Ponta do Cabo Branco, enfocando a monumentalidade desta em relação à 

primeira. A monumentalidade é uma característica exaltada desde as primeiras descrições 

feitas pelos colonizadores e também pelas construções religiosas/militares coloniais. O 

aspecto de monumentalidade dos objetos geográficos é uma característica explorada pela 

propaganda turística. No caso da Paraíba, alguns anúncios enfocam a monumentalidade do 

Cabo Branco e acabam desprezando a Ponta do Seixas, que não é mostrada em fotos, a 

exemplo da revista Viagem e Turismo (1999, p.28-29). A revista portuguesa Rotas & 

Destinos (1997, p.66) localiza equivocadamente a Ponta do Seixas na praia de Cabo 

Branco. Na realidade, a ponta do Seixas está localizada na praia do Seixas. 

 Outro discurso explorado pela propaganda turística é “João Pessoa, cidade de se 

viver” ou “João Pessoa, cidade tranqüila”. Segundo a Revista Viagem e Turismo 

(maio/1999, p.64), apesar do movimento das praias no verão,  

João Pessoa é uma cidade extremamente tranqüila, talvez a mais sossegada do 
Nordeste. Segundo dados do governo paraibano, é exatamente essa característica 
que vem consagrando a capital no roteiro de viagem de muita gente: ano 
passado, houve um crescimento de 38% no turismo dessa Tranquilândia. Ops! 
Outro nome para a cidade... 
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Figura 43. Paraíba “A tranqüilidade existe”. Slogan explorado pelo Plano Amanhecer 2000. 
Folheto turístico, PBTUR. 

 

 A área do Centro Histórico tem sido alvo de discursos que contribuem para a leitura 

direcionada de sua paisagem. O discurso de uma “Cidade de quatro séculos” e “Terceira 

cidade mais antiga do Brasil” conecta as atividades turísticas ao patrimônio histórico. A 

revista Quatro Rodas (1987, p.7-8) apresenta João Pessoa como uma cidade de quatro 

séculos, cobiçada por franceses e holandeses no período colonial, uma cidade de 

monumentos barrocos. Para a Revista Brazil Travel News (1993, p.22), as ruas da cidade 

conservam a marca do tempo com suas centenárias construções de traços barrocos. João 

Pessoa, nascida com alma lusitana, teve sua história marcada pelas mudanças do nome da 

capital (BRASIL TRAVEL NEWS, 1993, p.26). Primeiro nome reflete a religiosidade da 

tradição portuguesa de homenagear a santa do dia. O segundo nome é uma influência 

espanhola. O terceiro nome, fruto da invasão holandesa, a “Friederiskstaadt” ocupada88. O 

quarto nome, Parahyba do Norte, é o resultado da retomada da cidade pelos portugueses. O 

nome reflete a própria miscigenação reinante no lugar: Parahyba, termo indígena (porto 

mau) e “do Norte”, uma referência à exatidão dos irmãos portugueses. O quinto nome é 

fruto da República, da Revolução de Trinta, da morte de João Pessoa, do patriotismo e da 

democracia (BRAZIL TRAVEL NEWS, 1993, p.26).  

                                                 
88 A revista comete um equívoco ao referir-se a origem do nome Frederica. Segundo a revista, deve-se a rainha 
Frederika. Na realidade, deve-se a Frederico, príncipe batavo. 
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 Segundo Melo (2002, p.25), a Paraíba nasceu sob o signo da luta, transformada em 

resistência ao longo de sua história. A identidade de João Pessoa foi sendo construída ao 

sabor das influências externas e do caráter provinciano do lugar. Uma cidade que cresceu 

lentamente e se constituiu num lugar de hábitos rurais, resistente à mudanças, que 

ocorreram de forma trágica. A conquista foi marcada pela luta contra os índios potiguaras e 

destes com o conquistador branco, a cidade teve de ser retomada dos invasores holandeses. 

A queda da velha República dos coronéis e a ascensão da República de tendência 

estatizante foi marcada por uma tragédia, o assassinato de João Pessoa, o mártir do 

“Négo”. 

 Os monumentos da cidade são descritos pelos discursos turísticos. O Palácio da 

Redenção, Faculdade de Direito e Palácio da Justiça são exemplos da República, da 

convicção da “liberdade”, “patriotismo e democracia”. João Pessoa foi um dos mártires 

republicanos dessa luta. João Pessoa é a cidade do conjunto Barroco, da velha Fonte 

Tambiá, do Parque Arruda Câmara, da Igreja de São Francisco, do Convento de Santo 

Antônio (BRAZIL TRAVEL NEWS, 1993, p.26-28). Segundo a Revista Caminhos da 

Terra (1996, p.14), o conflito com os franceses originou João Pessoa. Porém, o conflito no 

processo inicial de conquista se deu entre o colonizador e os índios potiguaras.  

 A revista Quatro Rodas (set. 1996, p.102), descreve o Conjunto Arquitetônico 

Franciscano como o encontro entre o popular e o religioso no Museu de Arte Popular. No 

entanto, as camadas populares pouco freqüentam o museu. 

 A revista Turismo Brasil Service (1997, p.40) descreve João Pessoa como a terceira 

cidade mais antiga do Brasil. 

 A revista Viagem e Turismo (mai. 1999, p.63) apresenta a Praça Antenor Navarro 

como ponto de encontro no Centro Histórico. Essa afirmação precisa ser relativizada uma 

vez que a Lagoa ainda constitui o principal ponto de encontro da população pessoense 

(KOURY, 2005). Os encontros na Praça Antenor Navarro são restritos ao período noturno, 

durante os horários de funcionamento dos bares. No entanto, o Centro Histórico como um 

todo encontra-se em estado de abandono. A área do Centro Histórico perdeu moradores na 

década de 1980 (SCOCUGLIA, 2004b). 

 A orla marítima é apresentada pelos discursos turísticos como área valorizada e 

principal oferta turística da cidade. A Revista Quatro Rodas (1987, p.10) destaca o Hotel 

Tambaú com sua arquitetura arrojada, formato circular, sobre as areias de Tambaú. A 

revista Brasil Travel News (1993, p.22) descreve Tambaú como praia de areias 
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branquíssimas, águas quentes e de grande beleza. Tambaú concentra barracas de bebidas e 

comidas típicas, artesanato local e comércio. 

 Segundo a Revista Viagem e Turismo (1999), Tambaú e Manaíra são as principais 

praias turísticas de João Pessoa: “Manaíra e Tambaú são as praias mais na moda, com 

muitos bares, hotéis e outras atrações” (Revista Viagem e Turismo, 1999, p.24. grifos no 

original). 

 

 

Figura 44. Manaíra e Tambaú são apresentadas como as principais praias da orla. 
(VIAGEM E TURISMO, 1999, p.24-25) 

 

 Segundo a Revista Brasil Travel News (1996, 56-57), Picãozinho é o paraíso de 

João Pessoa, com suas piscinas naturais e a transparência das águas é possível oferecer 

comida aos peixes. Todavia, alimentar os peixes implica alterar o equilíbrio natural, visto 

que é área recifes e corais. O turista oferece de tudo, pipoca, pão, bolachas. No entanto, 

esta ação é tratada como uma experiência extraórdinária uma vez que os “Peixes vêm 

comer na mão dos turistas e não há quem não vibre com a experiência (BRASIL TRAVEL 

NEWS, 1996, p.320). 

 A orla é o local de um “imenso” parque hoteleiro, roteiro gastronômico e venda de 

artesanato (BRAZIL TRAVEL NEWS, 1996, p.30-54).  

 Cabo Branco é uma das praias mais visitadas pelos estrangeiros, além de Tambaú, 

Manaíra, do Sol, Penha, Seixas e Bessa. Toda a infra-estrutura de bares, restaurantes e 
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hotéis que oferecem ao turista um conforto de qualquer cidade grande (ROTAS & 

DESTINOS, 1997, p.70-71). 

 Alguns discursos afirmam João Pessoa como pólo turístico da Paraíba e referência 

para o Nordeste. João Pessoa é apresentada como ponto de partida de roteiros. A Revista 

Quatro Rodas (1987, p.10-11), coloca João Pessoa como ponto de partida de roteiros para 

o litoral norte, sobretudo Areia Vermelha e a praia fluvial de Jacaré em Cabedelo; e para o 

litoral Sul, com destaque para as praias de Jacumã e Coqueirinho. O artesanato é oriundo 

do interior, mas é vendido em João Pessoa. Os locais preferidos são o MAP, a Feirinha e o 

Centro Turístico, em Tambaú, e a Casa do Artesão, no centro da cidade. Segundo a Revista 

Viagem e Turismo (mai/1999, p.670), João Pessoa é a base perfeita para descobrir esse 

litoral. Porém, a revista afirma que a viagem perfeita para João Pessoa deve começar em 

Recife e terminar em Natal: “O primeiro lance deste roteiro é voar até Recife, onde se pode 

alugar um carro, depois percorrer os cerca de 120 quilômetros até João Pessoa”(Viagem e 

Turismo, maio/99, p. 670). 

 A localização estratégica tão propalada pela propaganda parece não surtir efeito 

quando se considera a infra-estrutura turística de João Pessoa. A proximidade de Recife e 

Natal, não é tão vantajosa pois são destinações mais consolidadas, de melhor infra-

estutura, maior fluxo turístico e maior promoção/projeção turística no mercado nacional. A 

posição de João Pessoa parece ser muito mais estratégica para Natal ou Recife que passam 

a ter mais uma opção para os seus pacotes turísticos. Por isso, a PB-Tur tem apostado nos 

pacotes casados como alternativa à baixa permanência do turista na cidade. A revista ainda 

apresenta as condições desfavoráveis de João Pessoa como destinação turística:  

 
A cidade não é exatamente virtuosa em hotéis de renome, mas com a 
proliferação de apart-hotéis ficou mais fácil encontrar boas opções de 
hospedagem (....) João Pessoa é assim: Como chegar: não há vôos diretos de São 
Paulo ou Rio (...) O que evitar: cuidado com a comida: bucho-de-bode, charque e 
outras carnes comumente servidas em bares de praia podem não ter origem 
saudável. Não é bom, também, facilitar na hora de atravessar uma rua: pedestres 
não são muito respeitados pelos motoristas (...) Permanência: se sua intenção é 
apenas conhecer João Pessoa e vizinhança, três dias bastam .... (VIAGEM E 
TURISMO, mai/1999, p.66-71) 

 

 A malha aérea de João Pessoa é um problema para a cidade, em razão das escalas 

obrigatórias em Recife e outras cidades, o que pode influenciar a decisão do turista por 

outras destinações. 

 Alguns discursos colocam João Pessoa como o novo “point” do turismo nordestino. 

A fraca projeção da destinação no mercado nacional é tratado como algo positivo na 
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medida em que aguça a curiosidade dos que ainda não a visitaram. João Pessoa é uma 

cidade pronta para ser conquistada pelos turistas. O Pólo Turístico Costa do Sol tornará a 

cidade uma “nova Meca” do turismo nacional (REVISTA QUATRO RODAS, 1987, p.8). 

Às vésperas do BNTM9689, João Pessoa é apresentada como uma cidade acolhedora e 

despoluída, com preços mais baratos dos equipamentos e serviços (BRASIL TRAVEL 

NEWS, 1993, p.20). João Pessoa é a mais nova opção turística do Nordeste brasileiro. 

Quando se fala de Brasil, pensa-se logo em Rio de Janeiro e São Paulo. Só recentemente o 

turista europeu percebeu o Norte e o Nordeste, com suas praias magníficas, areia branca, 

água de temperatura agradável. O litoral da Paraíba está entre os mais belos do Brasil 

(ROTAS & DESTINOS, 1997, p.66). A Paraíba é o novo “point” em razão do seu 

patrimônio histórico, belas praias, costumes e cozinhas típicas e o amor ao verde 

(TURISMO BRASIL SERVICE, 1997, p. 40).  

 Os discursos turísticos também se articulam como forma de dar mais concretude 

aos atributos da “João Pessoa Turística”. O discurso de qualidade de vida tem articulado 

diversos atributos da João Pessoa turística como o verde, a tranqüilidade e os pontos 

turísticos da cidade. Essa qualidade é expressa pela convivência harmoniosa entre o urbano 

e o rural, entre o verde e as construções, entre os ritmos lentos/ritmos acelerados. A área 

verde da João Pessoa se estende até Campina Grande. Para a revista Brasil Travel News 

(1993, p.22), “A encantadora, histórica e despoluída capital paraibana e as cidades vizinhas 

– Santa Rita, Cabedelo, Conde e Campina Grande -, ostentam uma invejável área verde”. 

 A propaganda turística trata as paisagens como imagens fixas e ideais. A revista 

não levou em consideração as características diferenciais da vegetação entre João Pessoa e 

Campina Grande. Por outro lado, verifica-se no litoral um intenso processo de 

desmatamento de áreas remanescentes de mata atlântica e manguezais. No interior, a 

retirada da caatinga tem contribuído para processos de desertificação, notadamente no 

Cariri paraibano.  

 O verde em João Pessoa está nos parques e ruas, edifícios antigos e modernos 

(universidade, centros de comércio e serviços, museus, teatros, igrejas, etc). A articulação 

entre o urbano (dinamismo e praticidade) e o rural (tranqüilidade típica) é uma 

                                                 
89 Brazil National Tourism Mart, evento criado pelo CTI-NE em 1992 para incrementar o turismo na região 
Nordeste, sendo realizadas diversas negociações entre operadores de turismo de outros países e empresários 
brasileiros. A 5º edição do Brazil National Tourism Mart (BNTM) realizou-se em João Pessoa, em 1996, um dos 
maiores eventos de turismo realizados. Nesse mesmo ano, outro importante evento turístico ocorreu na cidade: o I 
ECOTUR (Seminário Internacional de Turismo Ecológico). Esse evento foi promovido pela PMJP em parceria 
com a SBPC e Ministério do Meio Ambiente, reunindo especialistas nacionais e estrangeiros com o objetivo de 
incrementar o turismo no Estado. O turismo ecológico é considerado pelo trade como um novo “filão” do mercado. 
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característica da cidade. O verde “equilibra” a relação entre construções antigas e as novas 

construções. O verde “tempera” a cidade com o florido da primavera nas ruas, praças e 

parques de João Pessoa, os ipês de todas as cores, o vermelho dos flamboyants e dos 

jambos, e o verde das folhagens. Os parques são locais de “mansidão”, tranqüilidade e uma 

característica intrínseca: a articulação entre o verde e a tranqüilidade, materializada no 

Parque Arruda Câmara, a Bica (BRASIL TRAVEL NEWS, 1993, p. 22-23).  

 Os discursos turísticos também tipificam a população local. Os papéis sociais são 

definidos pela propaganda. Os primeiros moradores, os pobres, o trabalhador, as camadas 

média e alta e até o turista possuem lugares definidos.  

 As desigualdades sociais são omitidas ou tratadas sob o manto da “cultura”, do 

“exótico”. As condições de uma sociedade desigual desaparecem sob o signo do “entorno”, 

conforme atesta Carlos Vainer (2002), ao analisar o citymarketing de Barcelona. A beleza 

das paisagens e das cores típicas de países tropicais encobre toda e qualquer contradição. 

 A propaganda reproduz a idéia de um povo alegre, simpático, hospitaleiro, ligado 

às tradições do folclore local. Porém, as tradições africanas são citadas descoladas de sua 

origem: babu-mamulengo, coco-de-roda, rituais de umbanda. Os povos indígenas são os 

representados no carnaval pelas tribos indígenas, que contam histórias de lutas, desunião 

de tribos, atos de traição e heroísmo. Na Paraíba, as tribos indígenas foram massacradas. 

Após a desarticulação social e a descaracterização de sua cultura, restaram poucos 

remanescentes nos dias atuais. As tribos indígenas do carnaval são um esforço das 

comunidades para manter referências locais, embora não sejam descendentes dos 

indígenas. A revista Caminhos da Terra (1996, p.14-17) retrata os índios como “selvagens” 

e “arredios” índios potiguaras.  

 A descrição da origem do território paraibano reproduz preconceitos e estereótipos 

dos colonizadores portugueses em relação aos povos indígenas e seu papel no processo de 

conquista. Ocultando os motivos da resistência desses povos ao avanço do colonizador, o 

discurso apresentado posiciona-se claramente em favor dos colonizadores. A resistência 

indígena é apresentada como um traço negativo desses povos e não como uma legitima 

defesa do seu território. Os bárbaros indígenas (gentios) foram substituídos por um povo 

“civilizado” (gentil). Segundo a revista Viagem e Turismo (1999, p.3), “Nesse território, os 

antigos índios foram substituídos por um povo simpático e acolhedor. Na Paraíba, 

quem vem de fora é tratado de modo gentil” (grifos nossos). 

 O discurso imputa aos índios o caráter de inferioridade em relação ao colonizador, 

responsabilizando-os pelo atraso em que viviam: 
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Índios de mau-humor chamaram de Paraiwa, que virou Paraíba, primeiro rio, 
depois o resto do lugar. Paraiwa, em tupi, quer dizer “rio imprestável”, e com 
isso pode-se ter uma certeza: os tais nativos tinham pouca visão. 
Concentravam-se apenas no rio, que era muito largo para ser atravessado – daí o 
“imprestável” – e se esqueceram de olhar o esplendor em volta. Na época, aí 
pelo século XVI, a Mata Atlântica cobria boa parte do Estado. A paisagem era 
uma beleza. E hoje ainda é (Revista Viagem e Turismo, 1999, p.3, grifos no 
original). 

 

 O povo paraibano é apaixonado pelo xaxado e sua origem sertaneja, imortalizado 

na cultura nordestina por Lampião (BRASIL TRAVEL NEWS, 1993, p.24). Contudo, a 

seca é a causa da baixa qualidade de vida do Estado, sobretudo no interior, onde 97% do 

território está incluído no Polígono das Secas. Essa abordagem reforça o tom determinista 

tão presente nos discursos das oligarquias nordestinas. A “qualidade de vida da cidade” 

(João Pessoa) contrasta com a pobreza do interior. O baixo IDH do Estado é atribuído à 

seca (CAMINHOS DA TERRA, 1996, p.17). 

 Manaíra é o lugar da paquera, dos passeios à beira-mar, das caminhadas. A praia é 

o local de desfile de gente com corpo bronzeado (ROTAS & DESTINOS, 1997, p.70). 

 

 

Figura 45. A propaganda turística tipifica os papéis sociais desejados. Para as camadas 
média/alta a praia é o lugar da caminhada, do lazer, da qualidade de vida. Para as 
comunidades mais pobres é local de sobrevivência (VIAGEM E TURISMO, 1999). 

 

 Após as campanhas da Embratur para combater a exploração sexual das mulheres 

pela propaganda turística, deve-se refletir a respeito da exploração da imagem das crianças, 
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do trabalho infantil nas áreas turísticas, da miséria das comunidades receptoras como 

produto turístico. Algumas favelas do Rio de Janeiro tornaram-se atrativos turísticos. Hoje, 

reconhece-se o poder que a atividade turística tem de subverter imagens impossíveis de ser 

pensadas como atrativos. A revista portuguesa Rotas & Destinos (1997) é  um dos 

exemplos dessa tendência: 

 

As pessoas são simples, amáveis e acolhedoras. Para as crianças de Paraíba tudo 
é motivo para brincadeira: até um pneu velho se transforma numa nave espacial 
(ou num carro de corridas), e saem como loucas, disparadas para terras distantes, 
até onde alcança a imaginação das suas mentes infantis (ROTAS & DESTINOS, 
1997, p.71).  

 

 

 
Figura 46. Vendedor de “raspadinha” torna-se um tipo “exótico” (ROTAS & 
DESTINOS, 1997, p.64-65). 

 

 Nas áreas de interesse turístico, as camadas de baixa renda têm o seu papel bem 

definido: são vendedores ambulantes, agricultores, pescadores que “criam uma verdadeira 

festa de cores e sabores dos mais exóticos”. É o que afirma a revista Rotas & Destinos 

(1997, p.70): “E ainda há os meninos a oferecer caju, manga e, até, algodão doce com 

anelina ‘prá dar côr’. Tal como eles, que são muito ‘coloridos’ ”. 
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Figura 47. A propaganda turística explora a imagem da miséria infantil como atrativo turístico. 
A pobreza tornou-se um atrativo “cult” (ROTAS & DESTINOS, 1997, p.70-71). 

 

 Os discursos turísticos também promovem e justificam ações do poder público. O 

Pólo Turístico Costa do Sol (atual Cabo Branco) tornará João Pessoa uma “nova Meca” do 

turismo.  

 A divulgação de um custo Paraíba menor transformará “João Pessoa uma cidade 

linda de vender” (BRASIL TRAVEL NEWS, 1996). O poder público divulga o preço dos 

serviços na destinação embora o custo dos pacotes para João Pessoa na década de 1990 

sejam ainda maiores que os de Natal e Recife. 

 O poder público se propõe a investir em infra-estrutura, promoção e treinamento de 

recursos humanos para atrair turistas do Brasil e do exterior. A revista Brasil Travel News  

(1996, p.41), afirma que “Os paraibanos sentem orgulho em dizer que participaram de 

grandes revoluções mas hoje, a única revolução que o governo quer estourar é a turística”. 

 A discurso de adesão dos paraibanos a esse novo projeto constitui um dos exemplos 

das imagens de síntese e de sua função em mobilizar energias e criatividade oriundas do 

conjunto da sociedade em favor de parcelas restritas envolvidas com a apropriação 

financeira da cidade.  
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Figura 48. A realização do BNTM96 indica a proposição de parcerias público-privadas 
em prol da apropriação financeira da cidade (BRASIL TRAVEL NEWS, 1996, p.38-39). 

 

 A preservação da paisagem para o turismo constitui um dos exemplos da ação do 

poder público em prol da atividade: 

 

No litoral da Paraíba está acontecendo o milagre do homem tocar a natureza para 
torná-la melhor, mesma estratégia voltada para o crescimento econômico da 
Paraíba, mediante a exploração racional e inteligente do turismo (BRASIL 
TRAVEL NEWS, 1993, p.24). 

 

 A paisagem da orla preservada dos espigões é um dos alvos preferenciais dos 

discursos turísticos: 

 

[a praia de Tambaú] por suas águas quentes e por sua beleza, preservadas da 
descaracterização por uma legislação estadual que impede a construção de 
grandes prédios próximos à orla marítima (BRASIL TRAVEL NEWS, 1993, 
p.22). 
Uma particularidade de João Pessoa é que sua Constituição proíbe a construção 
de prédios com mais de 3 andares nas 3 ruas mais próximas do mar, o que torna 
o clima da cidade muito agradável (BRASIL TRAVEL NEWS, 1996, p.44). 
E, na orla das praias de Manaíra, Tambaú e Cabo Branco, é proibida a 
construção de edifícios com mais de três andares, apesar da crescente 
especulação imobiliária (CAMINHOS DA TERRA, 1996, p.17)  

 

 Além do mercado turístico, a preservação da orla marítima atraiu o interesse de 

segmentos do setor imobiliário, que utilizam o discurso da preservação para valorizar os 

investimentos nas áreas permitidas à verticalização: 
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Figura 49. Propaganda da imobiliária destaca a proximidade dos empreendimentos 
da fachada preservada da orla como fator de valorização dos imóveis. Fonte: 
www.teixeiradecarvalho.com.br/joao/index.html. Acesso em: 10/08/06. 

 

 O poder público tem utilizado a propaganda turística para combater elementos que 

caracterizam a imagem negativa de João Pessoa como destinação turística. A imagem de 

uma cidade provinciana é negada em prol da modernidade de uma cidade turística. As 

formas como o provincianismo local afeta o turismo é identificado pelo texto de algumas 

revistas como o ritmo lento do atendimento, que atinge a qualidade do serviço: 

 

O fato de João Pessoa receber menos de 100 mil turistas por ano chega a ser um 
mistério. A cidade, na verdade, pouco parece se preocupar com isso. O 
atendimento nos restaurantes e hotéis é, em geral, meio devagar – e pode dar ao 
visitante, finalmente, um pretexto para se irritar. Mas seja sensato e recuse a 
armadilha; vem muito mais por aí (QUATRO RODAS, 1987, p.10). 

 

 Para combater essa imagem provinciana, a propaganda turística veicula discursos 

que associam os ritmos lentos à tranqüilidade da cidade, aos parques verdes, às caminhada 

na praia, à qualidade de vida, à convivência harmoniosa entre o rural e o urbano. 

 O sol nordestino se notabilizou nos centros turísticos emissores como o símbolo da 

seca, da fome e da miséria na região. Símbolo que atendia aos interesses das oligarquias 

regionais interessadas em perpetuar a famigerada indústria da seca. Contudo, o processo de 

valorização dos litorais para o turismo tem contribuído para a reversão dessa imagem. As 

zonas de praia tornam-se atraentes para o turismo. A cidade de Fortaleza, por sua 

vinculação ao interior semi-árido, passou por uma notável reversão da imagem do sol 



 

 

180 

como elemento representativo da seca. Emerge a concepção de “cidade do sol”. Os 

discursos do poder público passam a valorizar a imagem do sol como símbolo do turismo 

em Fortaleza (DANTAS, 2004, p.74, LIMA, 1996). O sol turístico tem outra natureza90: 

 

O sol paraibano já era o mesmo sol de hoje e, se lá para os lados do sertão, ele 
traz o fenômeno da seca, ao chegar à região do agreste e da Cordilheira da 
Borborema91, mais próxima do litoral, ele brilha com suave intensidade. Entre 
outras bênçãos, banha a maravilhosa extensão de praias de cartão-postal, que 
nada ficam a dever às mais famosas de outros Estados do Nordeste (REVISTA 
VIAGEM E TURISMO, 1999, p.3).  

 

 A imagem de dependência em relação à Recife tem sido combatida por discursos 

que enaltecem a posição estratégica de João Pessoa em relação ao Nordeste: 

Ocupando uma posição privilegiada no Nordeste, a Paraíba está no meio da rota 
entre todos os estados dessa região e é na sua capital que localiza-se o ponto 
extremo oriental das Américas. (...) João Pessoa é uma mistura bem equilibrada 
entre o passado e o futuro. A riqueza do seu parque barroco contrasta com a 
arquitetura ousada de monumentos como o Espaço Cultural, todo erigido em 
ferro e vidro. É essa comunhão do bucólico com a modernidade dos seus 
serviços que torna João Pessoa uma rota obrigatória para o turismo interno 
(TURISMO BRASIL SERVICE, 1997, p.40). 

 

 A preservação do verde e do meio ambiente é integral. A Revista Caminhos da 

Terra (1996, p.17), retomando frase do escritor paraibano José Américo de Almeida afirma 

que 

 

“... João Pessoa é a mais bucólica capital nordestina. Técnicos da ONU 
classificaram a cidade durante a ECO-92 como uma das mais verdes do mundo, 
com 29,3m² de mata para cada habitante. A cidade tem outros bons motivos para 
o marketing ecológico criado sobre seu nome. Além de ruas cheias de 
mangueiras e de uma imensa reserva florestal dentro da área urbana, a Mata do 
Buraquinho, João Pessoa é a única capital litorânea que não lança seu esgoto 
direto no mar”. 

 

 A discussão de João Pessoa como cidade verde carece de fundamentação científica. 

Segundo DIEB (1999, p.09-11): 

 

Em 1992, durante a ECO 92, no Rio de Janeiro, o Governo do Estado da Paraíba, 
juntamente com o IBAMA – Superintendência da Paraíba, divulgou a cidade de 
João Pessoa como a segunda cidade mais verde do mundo, sendo precedida 
apenas por Paris. (...) Desde então, este slogan vem servindo como referência à 
nossa cidade, destacando-se das demais no quesito ‘respeito ao meio ambiente e 

                                                 
90 O turismo utiliza-se de diversos significados atribuídos ao sol. A “escapada” é um deles: a fuga do cotidiano 
fastidioso das cidades durante os fins de semana e feriados prolongados. O sol é alegria, prazer, contraponto à 
cidade cinzenta. Cf. FERRARO, Lucrécia D. Os lugares improváveis. In: YÁZIGI, E. (Org.). Turismo e paisagem. 
São Paulo: Contexto, 2002, p.65-82. 
91 O termo Cordilheira não é adequado para o caso da Borborema. Trata-se de um Planalto. 
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à qualidade de vida’. Esta afirmação, no entanto, sempre nos pareceu imprópria 
(...). Hoje, sabemos, segundo informações de técnicos do IBAMA que a 
instituição não realizou nenhum estudo científico que embasasse tal afirmação. 
Mesmo que essa informação tivesse vindo à tona, bastaria um passeio pela 
cidade, em especial nos conjuntos habitacionais das áreas periféricas da malha 
urbana, para constatar que o nosso tão alardeado verde encontra-se enclausurado 
nas reservas florestais, nas matas privadas, nos parques e praças do centro da 
cidade, nos quintais e jardins particulares, e ainda, nas poucas vias arborizadas 
pelo poder público. (...) Segundo Felisberto Cavalheiro, Doutor em Paisagismo 
pela Universidade de Hannover (Alemanha) em seu trabalho “O planejamento de 
espaços livres – o caso de São Paulo, apresentado no Congresso Nacional sobre 
Essências Nativas, realizado em Campos do Jordão (SP), em 1982, esse índice 
[12 m² de área verde/habitante, supostamente recomendado pela ONU] é 
desconhecido pela ONU”. 

 

 A emissão de esgotos em João Pessoa é alvo de constantes denúncias. Os discursos 

que justificam uma cidade livre desse tipo de poluição omitem fatos patentes, conforme 

apontado por Madruga (1992, p.125): 

 

A rede de esgotos de toda a João Pessoa apresenta dois sistemas distintos, um 
correspondente a João Pessoa Tradicional (mais Tambaú) e o outro ao início de 
um sistema de tratamento para João Pessoa dos Conjuntos, o sistema de 
Mangabeira. (...) Portanto, em ambos os casos os dejetos são depositados ‘in 
natura’ transformando os corpos receptores diretos em verdadeiros canais de 
esgoto à céu aberto e não mais rios. Fatos constatados na Camboa Tambiá 
Grande e o próprio rio Tambiá em boa parte do seu curso, afetados pelos dejetos 
do sistema de toda João Pessoa Tradicional. E para o rio Laranjeiras em seu 
baixo curso e o rio Cuia, a apenas 5 km de sua foz na praia do Arraial, e por 
ironia nos limites sul do projeto Costa do Sol, fato que por si só já representa 
objetivos conflitantes em processos de planejamento. 

 

 A área do Centro Histórico constitui outro importante foco de atenção da 

propaganda turística que destaca a ação do poder público na preservação da cidade. O 

Lixão do Roger, um gigantesco impacto ambiental em pleno ecossistema de mangue é 

colocado como um problema solucionado. 
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Figura 50. O impacto provocado pelo Lixão do 
Róger não acabou com a sua desativação 
(Folheto da PMJP, 2003).  

 

 O poder público tem utilizado discursos que justificam o envolvimento do governo 

espanhol nas ações de requalificação do Centro Histórico para o turismo. O advento da 

Comemoração dos 500 anos de “Descobrimento” das Américas conecta o governo 

espanhol aos monumentos locais. O discurso de um “passado em comum” e “alargamento 

de fronteiras como um novo caminho para o conhecimento humano” justifica a inserção de 

políticas externas de valorização e uso do patrimônio local. Assim, cinco itens se destacam 

na promoção do Centro Histórico: Cidade Baixa, Cidade Alta, Oficina-escola, Reformas 

Urbanas e Integração Centro Histórico/Orla Marítima. 

 No item Cidade Baixa, destacam-se  áreas-alvo das parcerias público-privadas e 

realização de eventos como a Praça Antenor Navarro, Largo S. F. Pedro Gonçalves e Porto 

do Capim. Em relação à Cidade Alta, destacam-se monumentos coloniais como igrejas, 

mosteiros, conventos e sobrados. O Projeto Oficina-escola é apresentado pela propaganda 

como uma espécie de política de “inclusão” da comunidade local no processo de 

revitalização. As reformas urbanas são relacionadas às construções do início do século, 

período de prestígio de elites urbanas vinculadas a novas concepções europeizantes. 

Destacam-se o Hotel Globo, Teatro Santa Roza, Park-way da av. Getúlio Vargas, Praça da 



 

 

183 

Independência, Parque Arruda Câmara e Lagoa. Como proposta de articulação entre o 

Centro Histórico e a Orla Marítima, o PRCH-JP tem apresentado a revitalização do Porto 

do Capim como um projeto de “resgate” de uma área histórica, antiga vinculação da cidade 

com o rio. A proposta é reativar o uso do rio para as atividades de lazer e turismo. 

 

 

Figura 51. Vista aérea do Varadouro a partir do rio Sanhauá. Ao fundo, a orla marítima de 
João Pessoa (Governo do Estado da Paraíba/SEC. Patrimônio Histórico. João Pessoa, 1994, 
p.6).  

 

 O Porto do Capim comporá o circuito turístico do rio Paraíba. Assim, vislumbra-se 

um projeto de integração entre a orla fluvial e a orla marítima. A área, abandonada pelas 

políticas públicas e pelas camadas abastadas, recebe a atenção de políticas que buscam 

integrá-la às atividades turísticas, revertendo uma imagem construída por mais de cinco 

décadas: a ribeira do Sanhauá como área degradada. A cidade baixa é representada pela 

Praça Antenor Navarro, Largo de S. F. Pedro Gonçalves e área do Porto do Capim. 
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CONCLUSÃO 
 

 A mídia impressa é um material de fundamental importância para a análise dos 

discursos turísticos que o poder público construiu em relação a cidade de João Pessoa. 

Esses discursos promovem leituras favoráveis aos agentes e grupos envolvidos com a 

apropriação financeira da cidade. As imagens turísticas reproduzem/reforçam relações de 

poder existentes na sociedade. 

 A análise da propaganda turística revelou equívocos históricos e geográficos, 

ideologias, apropriação de elementos oriundos do conjunto da sociedade em favor de 

agentes do mercado, seleção de espaços desejados em detrimento do conjunto da cidade, 

preferência pela imagem visual à qualidade da informação, promoção de comportamentos 

e usos desejados nos espaços turísticos projetados. 

 A divulgação da Ponta do Seixas, um marco turístico da cidade, apresenta graves 

equívocos. Em diversos momentos ocorreu uma indefinição desse objeto geográfico, 

algumas vezes por omissão, outras por confusão com outro atrativo. Nesse caso, houve 

momentos em que a Ponta do Cabo Branco foi equivocadamente considerada como o 

Ponto Extremo Oriental das Américas. Além disso, houve um apelo à monumentalidade, 

ao que parece, uma estratégia para reforçar a atratividade, em prejuízo da correta 

informação sobre os monumentos envolvidos. 

 A análise do processo de construção do Centro Histórico enquanto imagem  levou 

em consideração a concepção de síntese. O poder público e a iniciativa privada têm sido os 

principais agentes de significação. Os usos estabelecidos não constituem uma apropriação 

realizada pela comunidade local. A relação entre a comunidade e o conjunto das 

edificações tem sido sistematicamente negada por ações restritivas ao uso possível. A 

imposição de usos tomados como modelo é verificada na Praça Antenor Navarro e do 

Largo de S. F. Pedro Gonçalves. Não se quer desconsiderar a importância do patrimônio 

histórico (leia-se construções mais antigas e monumentos tombados) como elementos de 

referência para as comunidades receptoras, visto que são fundamentais para o resgate 

histórico e construção da identidade de uma sociedade. O que está sendo questionada é a 

maneira como a relação patrimônio/comunidade local não tem recebido a devida atenção 

por parte das políticas de revitalização. A circunscrição ou delimitação do centro histórico 

tem sido muito mais uma divisão funcional da cidade impetrada pelo Estado em favor dos 

agentes do mercado do que uma construção pelo conjunto da sociedade local. 
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 A promoção turística se sobrepôs à comunicação turística em razão das campanhas 

realizadas não contarem com a participação direta da comunidade, tornada apenas como 

receptores das mensagens divulgadas pela mídia ou como figurantes dos diversos eventos 

realizados. A imagem comercial tem predominado sobre formas educativas de 

significação. A museificação do Centro Histórico, aspecto tão criticado por agentes 

culturais e segmentos do trade turístico, ainda se impõe em decorrência da persistência da 

imagem de deterioração do centro, fato equivocadamente atribuído às populações carentes 

que habitam a área. A delimitação do que é histórico é um processo no qual a participação 

da comunidade é imprescindível, resgatando-se as diversas manifestações da historicidade 

local como, por exemplo, a história oral e a cultura nos bairros. No entanto, enquanto o 

Centro Histórico constituir um espaço “cartão-postal” no dizer de Glória da A. Alves, a 

vivência, as experiências e a participação comunitária será apenas mais um dos vários 

discurso dos agentes envolvidos na construção do Centro Histórico como imagem turística. 

 A construção da imagem da orla marítima como área privilegiada da cidade, revela, 

por sua vez, um processo de omissão de graves contradições no tocante à perda de um 

patrimônio inalienável: a paisagem litorânea enquanto bem público. A descaracterização 

desse “cartão-postal” avançou desde a expulsão das comunidades litorâneas até a atual 

expansão do número de prédios no interior dos bairros da orla. Mantendo-se os atuais 

padrões de construção no interior dos bairros, o espaço da orla caminha para a 

deterioração, à exemplo de Boa Viagem e Copacabana. A preservação da fachada, fato tão 

propalado pelos movimentos ecológicos pode sucumbir diante das pressões dos edifícios 

sobre a rede coletora, viária, conforto térmico, etc. A política de gabaritos não tem sido 

eficaz, embora a reversão da legislação atual, tão desejada por setores especulativos 

constituirá a falência antecipada do patrimônio ambiental da orla. O setor hoteleiro tem 

investido na área, beneficiando-se dos trechos ainda não intensamente verticalizados. No 

entanto, o discurso de uma orla “livre” dos espigões tem sido adotado por segmentos do 

setor imobiliário e hoteleiro para valorizar seus investimentos, constituindo um exemplo de 

utilização da fachada privilegiada como capital simbólico. 

 Embora a dinâmica da produção turística em João Pessoa não seja comparável à de 

destinações mais consolidadas no mercado turístico como Salvador, Natal, Recife e 

Fortaleza, apresenta uma grande influência na construção de imagens de síntese da cidade. 

A imagem turística de João Pessoa é uma das principais referências na produção de 

imagens de síntese da cidade, tendo uma inegável influência no quadro significativo e no 

processo de reestruturação urbana da cidade. 
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