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RESUMO 
 
 
 
A valorização dos espaços litorâneos está associada ao processo de urbanização. 
Nas duas últimas décadas do século XX, esse processo tem se intensificado com 
a implementação da atividade turística que procura sempre novos lugares para 
instalação de sua infra-estrutura e equipamentos. Nesse contexto, a atividade 
turística tanto requer como promove a urbanização. No litoral sul de João Pessoa, 
o processo de expansão urbana e turística vem se acentuando, principalmente a 
partir da década de 1990. A política de expansão do setor turístico foi 
impulsionada pela criação do Pólo Turístico Cabo Branco e pela construção da 
Rodovia PB 008, interligando as praias do litoral norte ao litoral sul, gerando uma 
crescente especulação imobiliária, produzindo uma lógica de fragmentação e 
segregação sócio-espacial. O objetivo desta pesquisa é identificar as recentes 
transformações que ocorrem no litoral sul, resultantes do processo de 
reestruturação urbana e da urbanização turística, considerando o turismo local no 
contexto da globalização e suas interferências na organização sócio-espacial do 
litoral pessoense, tendo como referência a Comunidade de Nossa Senhora da 
Penha e seu entorno. As temáticas desenvolvidas na pesquisa são: A 
reestruturação urbana e a mudança na relação centro – periferia, a urbanização 
turística e a valorização do Litoral Sul, a especulação imobiliária, a segregação 
sócio-espacial e as conseqüências para os moradores locais, as estratégias de 
resistência das comunidades envolvidas para assegurar o direito à posse da terra, 
manter suas tradições e garantir o acesso ao trabalho, à saúde e ao lazer, enfim, 
o direito à cidade.  
 
 
Palavras-chave: Reestruturação urbana, Turismo, Segregação.  
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ABSTRACT 
 
 
 

The coastal spaces valorization is associated to the urbanization process. In the 
last two decades of the twentieth century, this process has been intensified with 
implementation of the touristic activity which is always in search of new places for 
the installation of its infrastructure and equipments. In this aspect, the touristic 
activity requires and promotes the urbanization. In the south coast of Joao 
Pessoa, the urban and touristic expansion process has been enhanced, mainly 
since the 1990s. The expansion policy of the touristic sector was impelled by the 
criation of The Cabo Branco Touristic Pole and by the construction the 008 PB 
road, connecting the north coastal beaches to the south ones, promoting an 
increasing real property exploitation, resulting, thus, in a fragmentation logic and 
socio-spatial segregation. The aim of this research is to identify the recent 
transformations which occur in the south coast, as a result of the urban 
restructuring process as well as of the touristic urbanization, taking into account 
the local tourism in the globalization context and its interferences in the socio-
spatial organization of João Pessoa coast, having as reference the Nossa 
Senhora da Penha community and its neighborhood. The themes developed in the 
research are: the urban restructuring and the change in the center-periphery 
relation, the touristic urbanization and the valorization of the south coast, the real 
property exploitation, the socio-spatial segregation and the consequences for the 
local dwellers, the resistance strategies of the communities involved in order to 
assure the right to own the land, maintain their traditions and guarantee the 
access to work, health and leisure, thus, the right to the city. 

 
 
Key words:  Urban restructuring, Tourism, Segregation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As reflexões teóricas sobre as atividades turísticas e suas implicações no 

território são recentes. No entanto, a maioria dos estudos direciona-se para a 

promoção e planificação turística, reforçando os discursos economicistas de 

geração de emprego e renda, em detrimento de uma reflexão sobre os modelos 

turísticos implantados no país e seus efeitos a curto e longo prazo. 

 Dentre os trabalhos que abordam a criação de lugares turísticos no litoral 

brasileiro e suas implicações sócio-espaciais destacam-se Luchiari (1999), 

Coriolano (1996), Lopes Junior (1997), Cruz (2000) e Rodrigues (1996,1997). 

 Em relação às recentes transformações sócio-espaciais provenientes do 

processo de globalização, o turismo se destaca como fenômeno capaz de gerar 

profundas mudanças sociais, políticas, culturais, ambientais e econômicas nos 

lugares onde se insere. 

 A mediação entre o global e o local empreendida pelo turismo impõe 

novas formas de sociabilidade, articuladas pelo processo contemporâneo de 

revalorização das paisagens para o lazer. Trata-se de um movimento que 

impulsiona a reestruturação das relações entre o lugar e o mundo, formando 

organizações sócio-espaciais cada vez mais híbridas em que as formas e lógicas 

antigas, associadas às novas, originam uma outra composição (LUCHIARI, 1999). 

 A valorização dos espaços litorâneos é estimulada pelo processo de 

urbanização, intensificado nas duas últimas décadas do século XX, com a 

implementação da atividade turística. Na Paraíba, desde o final da década 1980, 

verifica-se um processo de expansão urbana e turística no Litoral Sul de João 

Pessoa, a partir de intervenções realizadas pelo poder público e iniciativa privada 

visando à valorização desse espaço para o turismo. A implantação da infra-

estrutura do Projeto Costa do Sol, atual Pólo Turístico Cabo Branco em 1989 e a 

construção da rodovia PB 008, interligando João Pessoa às praias do litoral norte 

e do litoral sul da Paraíba, estimulou a crescente especulação imobiliária, bem 

como a fragmentação, a exclusão e a segregação sócio-espacial. 
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 Para identificar as recentes transformações decorrentes da 

reestruturação urbana e da urbanização turística verificadas no litoral sul de João 

Pessoa, foi escolhida a Comunidade da Penha e seu entorno. 

 O interesse pela área em estudo se deve ao fato de ser um lugar de 

ocupação antiga, onde as comunidades pesqueiras tradicionais estão sendo 

constantemente ameaçadas de expulsão, devido às fortes pressões imobiliárias 

decorrentes da expansão urbana que vem se processando ao longo do litoral sul 

de João Pessoa, principalmente após a implantação da infra-estrutura do Pólo 

Turístico do Cabo Branco. 

 A Comunidade de Nossa Senhora da Penha está localizada na praia da 

Penha, no litoral sul de João Pessoa, entre a Ponta do Seixas - Ponto extremo 

Oriental das Américas - e o Pólo Turístico Cabo Branco. A praia da Penha é um 

centro popular de turismo religioso e de romarias devido à presença do Santuário 

de Nossa Senhora da Penha, construído em 1763. É, também, um centro de 

lazer que atrai tanto a classe média que utiliza as associações de lazer, como 

banhistas procedentes da periferia da cidade, que buscam a praia e utilizam os 

bares e restaurantes populares localizados na beira mar. 

 A pesquisa foi estruturada em três partes. A primeira aborda a relação 

entre reestruturação urbana, turismo e segregação, destacando a urbanização 

turística e a segregação sócio-espacial como recentes transformações ocorridas 

no espaço litorâneo, principalmente após a década de 1980. 

 Na segunda parte é analisada a ocupação do território litorâneo pela 

Comunidade de Nossa Senhora da Penha, realizando um resgate histórico da 

origem do Santuário e como a política de expansão urbana e turística, vem 

modificando as características dessa comunidade. 

 A terceira parte discute as recentes transformações verificadas na 

Comunidade de Nossa Senhora da Penha como o processo de segregação sócio-

espacial, bem como as estratégias de resistência e a organização da comunidade 

para assegurar o direito à posse da terra, às suas tradições, o acesso ao trabalho, 

à educação, a saúde e ao lazer, ou seja, o direito à cidade.  

 Para compreender a reestruturação urbana e as mudanças na relação 

centro-periferia recorreu-se a autores como Soja (1993), Lefebvre (1999, 2002), 
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Gottdiener (1993), Carlos (2004), Seabra (2000), Harvey (1994), Santos 

(1994,1996a, 1996b), Ribeiro e Lago (1994) e Moura (2003 – 2004).  

 Em relação à turistificação dos lugares, destacam-se as contribuições de 

Luchiari (1999, 2000), Knafou (1991, 1996), Hiernaux Nicolás (1989,1996), Nogué 

i Font (1989, 1992), Sánchez (1991), Mullins (1991), Henriques (1996), Judd 

(2003), Lopes Junior (1997), Mello e Silva (1997), Coriolano (1996, 2002), 

Rodrigues (1996, 1997a, 1997b, 1997c), Urry (1996), Cruz (2000) e Mascarenhas 

(2004).  

 Nas discussões sobre segregação, exclusão e inclusão foram pertinentes 

às leituras de Caldeira (2000), Lago (2003), Luchiari (1999), Lefebvre (1999), 

Gottdiener (1993), Lojkine (1981), Lesbaupin (2001) e Martins (1997).  

 Em relação à resistência destacam-se as contribuições de Santos (1996, 

1999), Schilling (1991), Lima (2002), Haesbaert (2002), Lefebvre (1991, 1999, 

2002), Chauí (1996) e Gottdiener (1993). 

 Alguns trabalhos referentes à área em estudo e seu entorno foram 

consultados como Xavier et al. (1982), Panet (1988), Silva (1992 - 2005), Pedrosa 

(1999), Rocha (2003) e Barbosa (2005), bem como pesquisas referentes à cidade 

de João Pessoa destacando - se os trabalhos de Coutinho (2004), Lavieri e 

Lavieri (1999), Madruga (1992), Vasconcelos Filho (2003), Maia (2000) e 

Rodriguez (1980,1981). 

 Para a elaboração dos mapas da expansão urbana de João Pessoa e de 

localização, ocupação e uso do solo da área em estudo foram utilizados as bases 

cartográficas do Plano Diretor e os mapas do bairro da Penha da SEPLAN de 

1998, 2004 e 2006. Para o levantamento de dados secundários foram realizadas 

visitas à PMJP, SEPLAN, IBGE, SEBRAE, UNIPÊ, PBTUR, SETUR, entre outros. 

 A pesquisa de campo foi realizada nos três aglomerados que formam a 

Comunidade da Penha – Praça Oswaldo Pessoa, Vila dos Pescadores e 

Aglomerado da Beira-Mar e nas principais vias de acesso, a exemplo das 

avenidas Nossa Senhora da Penha, Hilton Souto Maior, Ministro Abelardo Jurema 

(PB-008). Tais acessos alteraram a dinâmica da área no que se refere à 

reestruturação urbana e à urbanização turística, principalmente por atraírem 
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condomínios residenciais, equipamentos de lazer e serviços, casas de veraneio, 

pousadas, restaurantes, postos de combustíveis, lojas de conveniências etc. 

 Para analisar o cotidiano da comunidade, foram realizadas diversas 

visitas à área em estudo, com observação direta da paisagem, cobertura 

fotográfica e conversas informais com moradores e participantes da festa da 

Penha (romeiros, turistas, comerciantes e usuários).  

 As pesquisas foram realizadas através do contato informal com a 

comunidade por meio de diálogos, sem a aplicação de questionários, visto que o 

questionário em si é um elemento indutor, na medida em que pode levar ao 

entrevistado a responder aquilo que foi previsto antecipadamente.  

 A opção por conversas informais foi para facilitar o diálogo com os 

moradores da comunidade, uma vez que vivem cansados de responder a 

questionários e a entrevistas sem que haja retorno ou qualquer contribuição para 

melhoria do bairro. Com esse procedimento eles ficaram livres para expor suas 

preocupações, opiniões e sugestões sobre problemas verificados na área. As 

informações obtidas com os moradores contribuíram para a elaboração do 

segundo e do terceiro capítulos. 
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1   REESTRUTURAÇÃO URBANA, TURISMO E SEGREGAÇÃO 

 

A dialética está novamente em pauta.Mas, já não se trata da dialética 
de Marx, tal como a de Marx não era mais a de Hegel [...] A dialética 
de hoje, já não se apega à historicidade e ao tempo histórico [...]. 
Reconhecer o espaço, reconhecer o que “está acontecendo” ali e para 
que é usado, é retomar a dialética; a análise revelará as contradições 
do espaço (LEFEBVRE, 1976, p.14 e p.17). 

 

1.1  Reestruturação Urbana e Mudança na Relação Centro-Periferia 

 

 A atual crise da cidade decorre do agravamento das contradições do 

processo de acumulação, marcada pelo aprofundamento da fragmentação-

segregação urbana. A crise reflete o modo de produção das cidades que sugere 

uma racionalidade técnica, com a colaboração da ação do Estado, simulando a 

cidade como obra, criando cidades ordenadas nas periferias das cidades médias e 

metrópoles ou reproduzindo cidades com resquícios das técnicas disponíveis, a 

exemplo das periferias autoconstruídas (DAMIANI, 2001). 

 O conhecimento sobre a cidade também está em crise, segundo Carlos 

(2004), devido à insuficiência de estudos mais críticos sobre as transformações 

sócio-espaciais ocorridas nos últimos anos. A cidade é analisada pela forma, ou 

aparência. Por isso, é importante considerar a articulação entre teoria e prática 

para perceber as espacialidades e temporalidades do espaço urbano tomando 

como referência espaços de produção e os espaços de consumo, uma vez que o 

espaço tem dimensão material e simbólica. A espacialidade é um produto social e 

a temporalidade é relacionada à diversidade de tempos sociais. 

 Na análise da reestruturação urbana, não se pode desconsiderar a 

dialética numa perspectiva lefebvriana, segundo a qual, velhas e novas 

contradições se reproduzem num movimento regressivo - progressivo para 

explicar a relação entre forma e conteúdo, aparência e existência, enquanto pares 

dialéticos do espaço urbano1.  

                                                   
1“Para retomar a dialética” num campo interpretativo diferente parte-se de uma dialética especializada, 

de uma mudança fundamental na maneira de pensar o espaço, o tempo e o ser através do método 
regressivo – progressivo (Lefebvre 1976.p 14-17). 
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 Em "La production de l'espace", Lefebvre (2002) chama a atenção para o 

conceito de produção do espaço, que deve ser entendido, não com um sentido 

estritamente econômico, mas deve incorporar as dimensões da prática, percepção, 

representação e vivência do espaço e suas possibilidades, uma vez que o 

movimento que articula a produção do espaço implica a sua estruturação – 

desestruturação – reestruturação.  

 “A noção de reestruturação está relacionada ao processo de 

desmoronamento, de reconstrução e mudança em direção a uma ordem e 

configuração diferente da vida social econômica e política” (SOJA, 1993, p.193). 

Giddens (1991) descreve esse processo como uma freada – mudança, como uma 

reestruturação temporal - espacial das práticas sociais. 

 Autores como Soja (1993), Harvey (1993) e Gottdiener (1993), afirmam 

que as modificações estruturais do sistema capitalista têm reflexos no processo de 

reestruturação do território. Segundo Nobre (2000), a reestruturação do sistema 

econômico mundial ocasiona transformações na estruturação urbana – territorial, 

em nível mundial, regional e local. 

 A reestruturação urbana emerge do movimento de desconstrução e 

reconstrução do espaço, decorrente das crises e descontinuidades produzidas 

pelo modelo de apropriação e de consumo.  

 A temática da reestruturação ou desconcentração espacial está ligada às 

transformações do capitalismo, ao papel do estado intervencionista e da 

acumulação de capital: 

Cidades, antes concêntricas, passaram a ser polinucleadas, com uma 
estrutura interna hierárquica e complexa, sob a égide do capitalismo 
tardio e das ações de grandes corporações. Essas formas fenomenais 
estão relacionadas dialeticamente com as mudanças estruturais na 
organização social. A parte mais significativa desse processo 
contraditório capitalista é o desenvolvimento contínuo das forças de 
produção e seus conflitos com o papel do Estado intervencionista e da 
acumulação de capital na medida em que se articula com o espaço 
(GOTTDIENER, 1993 p. 268). 

 

 A reestruturação urbana articula-se à reorganização econômica mundial, 

refletindo os impactos territoriais do processo de reestruturação produtiva. Essa 

reestruturação produtiva, não se limita à dimensão econômica; mas, ao mesmo 
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tempo, transformam-se as dimensões sociais, políticas, culturais e espaciais. 

Assim, novas formas do espaço denunciam a crise econômica atual e impõem 

redes de lugares e espaço de fluxos no contexto urbano internacional. 

 Nas pesquisas recentes, observa-se que as análises apontam para as 

transformações urbanas e apesar das diversas abordagens; tecnológica, 

regulacionista e ecológica todos indicam a relação direta entre crise econômica e 

reestruturação urbana. 

 Apesar das diferenças, as perspectivas sobre a reestruturação 

compartilham uma característica comum: a afirmação de que as recentes 

mudanças no capitalismo, provocadas pela crise, especialmente a partir de 1970, 

são responsáveis pela reorganização das estruturas espaciais urbanas e das 

relações entre as cidades no sistema urbano (GOTTDIENER, 1993).  

 Entretanto, a partir da década de 1980, a reestruturação do modo 

capitalista de produção intensificou os impactos em escala mundial trazendo 

conseqüências para metrópoles e cidades médias como maior liberdade para o 

mercado, desregulamentação, privatização, abertura externa e preconização das 

relações de trabalho (RIBEIRO e LAGO, 1994). 

 No Brasil, Segundo Ribeiro e Lago (1994) na década de 1980 ocorreram 

importantes mudanças no padrão de crescimento urbano em conseqüência de um 

duplo movimento de crise e de expansão das relações capitalistas de produção 

do espaço construído. Evidencia-se a diversificação sócio-econômica das áreas 

periféricas, reproduzindo-se em seu interior a estrutura centro – periferia, a 

difusão da pobreza pelo tecido metropolitano, em contraposição ao movimento de 

estruturação prevalecente das décadas anteriores, e o surgimento de novas 

formas de segregação das camadas médias. O espaço periférico torna-se cada 

vez mais mercadoria pela inclusão do loteamento e da moradia na lógica imediata 

de reprodução do capital. 

 De acordo com Mesentier, está em curso um processo de reestruturação 

ampla e articulada da economia e de sua organização no território; assinalando 

uma descontinuidade da urbanização com mudanças qualitativas em sua forma e 

estrutura básicas (MOURA, 2003). 
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 A reestruturação do espaço urbano pode ser verificada através de uma 

série de dinâmicas, vinculadas ao processo de urbanização. Nesse processo 

destaca-se a globalização, promovendo mudanças na divisão internacional do 

trabalho e em outras escalas da divisão territorial do trabalho, repercutindo em 

nível nacional, regional e local no processo de reprodução do espaço (LIMONAD, 

1999). 

 A urbanização pode ser percebida como uma de várias facetas da relação 

espaço-tempo 

A urbanização pode ser vista como uma das grandes acelerações do 
distanciamento espaço – tempo. A especificidade do urbano é definida, 
pois, não como uma realidade separada, com suas próprias regras 
sociais e espaciais de formação e transformação, ou meramente como 
um reflexo e uma imposição da ordem social. O urbano é uma parte 
integrante e uma particularização da generalização contextual mais 
fundamental sobre a espacialidade da vida social... Em sua na 
especificidade social, o urbano é permeado por relações de poder, 
relações de dominação e subordinação, que canalizam a diferenciação 
regional e o regionalismo, a territorialidade e o desenvolvimento 
desigual, e as rotinas e revoluções, em muitas escalas diferentes. 
(SOJA, 1993, p.186). 

 

 Nesse sentido, a urbanização é uma forma de estruturação do território, 

onde o peso dos lugares muda historicamente em função dos condicionantes e 

processos sociais, econômicos, políticos e culturais. “A rede urbana é a 

expressão cristalizada de diferentes estruturações do espaço em diferentes 

tempos históricos” (LIMONAD, 1999 p. 82).   

 A reestruturação urbana caracteriza-se pela desconcentração, entendida 

como o aumento absoluto de população e o adensamento de atividades sociais 

em áreas fora das tradicionais regiões urbanas e dos maiores centros 

populacionais. 

 O processo de desconcentração implica tanto um movimento sócio - 

econômico que sai das cidades centrais mais antigas para áreas afastadas 

(descentralização) quanto o surgimento de aglomeração tipo cidade e a formação 

de densidade social em áreas afastadas (concentração). É o que afirma 

Gottdiener (1993, p.19). 
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Em resumo, escolho o termo desconcentração para descrever os 
padrões atuais de crescimento polinucleado porque ele apreende a 
dispersão regional maciça de pessoas, comércio, indústria e 
administração pública, juntamente com a reestruturação 
contemporânea de tais regiões em domínios multicentrados – 
esparramados por vários quilômetros e localizados em todo lugar do 
país, especialmente naquelas áreas consideradas antigamente 
imunes ao desenvolvimento urbano. 

. 

 A produção, reprodução do espaço urbano caracteriza-se pela contínua 

funcionalização, refuncionalização, adequando conteúdo à forma. De acordo com 

SEABRA, a reestruturação urbana não é algo pronto, mas um processo, um 

refazer contínuo. 

A ação do Estado visa adequar os espaços urbanos às necessidades 
do progresso técnico – reestruturação do presente, onde se vê a infra – 
estrutura sempre em processo, num refazer contínuo (SEABRA, 2000. 
p.75 e 76). 

 

 Segundo Carlos (2004), o processo de reprodução do espaço urbano é ao 

mesmo tempo, contínuo e descontínuo apresentando rupturas e continuidades 

provocadas pela intervenção estatal em virtude das contradições decorrentes do 

processo de produção social do espaço e de sua apropriação privada. Mediante 

essa realidade, o espaço é fragmentado e vendido aos pedaços e as 

possibilidades de ocupá-lo se redefinem constantemente em decorrência da 

contradição entre abundância e escassez.  

O capitalismo exige o primado do valor de troca sobre o valor de uso. 
Em termos espaciais, ocorre um conflito entre os interesses 
organizados em torno do espaço social local (valores sociais de uso e 
desdobramento das relações comunais no espaço) e os interesses 
voltados para o espaço abstrato. (o espaço de desenvolvimento 
imobiliário e da administração governamental) (GOTTDIENER, 1993,   
p. 164). 

 

 Os interesses organizados em relação à terra são produzidos 

socialmente. Estes interesses representam apenas um aspecto das relações 

espaciais. A terra vinculada ao espaço abstrato. No entanto, existe outra 

dimensão do espaço, o espaço social, definido pela cultura e pela política e não 
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apenas pela economia e que também requer análise no conflito sócio-espacial. 

Assim: 

Ao introduzir considerações espaciais na análise do capitalismo sua 
estrutura social assume uma ordem complexa de interesses, pois o 
espaço constitui uma presença multifacetada na estrutura social do 
capitalismo, ao passo que a terra dos economistas é apenas uma de 
suas manifestações (GOTTDIENER 1993,166). 

 

 Para entender como se processa o papel da renda da terra e a 

especulação imobiliária, buscam-se em Harvey (1980) explicações para as 

diversas formas de renda fundiária a partir da valorização intra-urbana do espaço. 

É o caso da renda absoluta e da renda diferencial, em que as localizações 

diferenciadas geram lugares mais ou menos valorizados em função da sua 

posição no tecido urbano. 

 Ao analisar os conceitos de valor de uso e valor de troca, Harvey afirma 

que numa economia capitalista, o indivíduo tem duplo interesse na propriedade, 

como valor de uso (atual e futuro) e como valor de troca (atual e futuro). Essa 

relação dialética é empregada na teoria da renda fundiária ao nível de valorização 

do espaço (HARVEY 1980). 

 Segundo Singer (1982, p. 23), “a produção do espaço urbano se realiza 

pela incorporação cidade de glebas de uso agrícola”. Neste caso, o custo de 

produção dessas terras é equivalente à renda agrícola da terra, que deixa de 

auferir.  

 Como a demanda por solo urbano muda freqüentemente, dependendo do 

processo de ocupação do espaço pela expansão do tecido urbano, o preço de 

determinada área está sujeita a oscilações intensas, tornando o mercado 

imobiliário essencialmente especulativo.  

 O processo de especulação imobiliária ocorre quando um promotor 

imobiliário resolve agregar determinada área ao espaço urbano, visando um preço 

que nada tem a ver com os custos imediatos. A valorização da gleba é antecipada 

em função das mudanças na estrutura urbana que ainda estão por acontecer 

(antecipação espacial). 
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 A demanda por solos urbanos para fins de habitação também 

dist ingue vantagens locacionais, determinadas principalmente pelo maior ou 

menor acesso aos serviços urbanos. Estas áreas são ocupadas pelas camadas 

de renda mais elevada capaz de pagar um preço alto pelo direito de morar. A 

população pobre fica renegada as zonas desprovidas de recursos e por isso, mais 

baratas (SINGER, 1982, p. 27). 

O crescimento urbano provoca uma reestruturação do uso do solo das 

áreas já ocupadas. O Estado é responsável pelo deslocamento dos serviços 

urbanos essenciais, desempenhando importante papel na determinação das 

demandas pelo uso de cada área específica do solo urbano e, portanto, do seu 

preço.  

 Os especuladores procuram influir nas decisões do poder publico em 

relação às áreas a serem beneficiadas pela expansão de serviços. Dessa forma: 

“os serviços oferecidos pelo Estado aos moradores como ruas asfaltadas, rede de 

esgotos, iluminação, etc. são usufruídos apenas por aqueles que podem pagar o 

preço dos serviços, incluído na renda do solo”. Singer (1982, p.29-35). 

 O Estado tem um papel fundamental na valorização do espaço porque é o 

principal agente na distribuição sócio espacial dos equipamentos urbanos para 

diferentes classes sociais, refletindo ativamente nas contradições e na luta de 

classe, que geram a segregação sócio-espacial e influi no valor de uso urbano 

(LOJKINE, 1981). 

 O Estado planificador se associa cada vez às grandes empresas, 

apoderando-se de funções, atributos e prerrogativas da sociedade urbana, 

retirando desta o seu poder político, e ao mesmo tempo desvalorizando-a. “A 

cidade é transformada em meio, dispositivo material, a serviço da organização da 

produção, do controle da vida cotidiana e da programação do consumo” 

(LEFEBVRE, 1969, p.107 – 108). 

 O movimento urbano relacionado ao processo de industrialização é 

responsável pelo surgimento de novas atividades econômicas para estruturar a 

circulação das mercadorias e para organizar e administrar todos os sistemas 

relacionados à atividade econômica. “A cidade torna-se a sede destas novas 

funções técnicas e administrativas, ou seja, torna-se o lugar onde se concebe a 
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gestão do espaço ao mesmo tempo em que perde o significado de centro político” 

(GEORGE, 1983, p.26). 

 Nesse aspecto, Lefebvre identifica duas importantes características do 

processo de urbanização: a formação do tecido urbano e a afirmação da 

centralidade da cidade. As contradições não se situam mais entre a cidade e o 

campo, a contradição principal se desloca no interior do fenômeno urbano, entre a 

centralidade do poder e as outras formas de centralidade, entre o centro de 

riqueza e poder e as periferias, entre a integração e a segregação: 

 “O espaço rural estaria então cada vez mais envolvido pelo tecido urbano 

que, além das cidades, é constituído pelos espaços construídos para a circulação 

das mercadorias e das pessoas” (LEFEBVRE, 1999 p.155 e 1969, 70 – 73). 

 A questão da centralidade não pode prescindir do estudo das lógicas do 

espaço e ou do espaço – tempo. Sem essa análise, segundo Lefebvre, as 

soluções dadas ao problema são apenas estratégias dissimuladas, cientificidades 

aparentes: 

A essência do fenômeno urbano é a centralidade, considerada como 
movimento dialético que a constitui e a destrói que a cria e estilhaça não 
importa qual o ponto possa se tornar central, uma vez que o caráter 
fascinante do espaço urbano é a sua centralidade sempre possível. O 
urbano é pontual, se localiza se focaliza, ele não existe sem um centro 
(localização). Em torno de um centro momentâneo reina uma ordem 
próxima – a isotopia e devido a sua expansão ilimitada engloba uma 
ordem distante, agrupando pontualidades distintas, a heterotopia. 
(LEFEBVRE, 1999, p.157). 

 

 Idealizada estrategicamente pelo Estado, a relação centro-periferia marca 

o espaço social em suas contradições. “O centro inclui e atrai os elementos que o 

constituem (as mercadorias, os capitais, as informações, etc.), mas estes cedo o 

saturam”. (LEFEBVRE, 1973, p. 22 – 23). De outro lado, ele exclui os elementos 

que ele domina os “governados”, “sujeitos” e “objetos” que o ameaçam. 

 Conforme esse autor, as periferias urbanas podem se estender de tal 

forma que confunde quem as atravessa por não compreender bem onde começa 

ou termina a cidade. 

Aparentemente um lugar de status intermediário, a periferia é uma 
extensão do urbano, seu fragmento. Constitui periferia aquilo que não é 
mais campo, território destinado à produção alimentar ou ao abandono. 
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O espaço urbano é o território onde se desdobra à modernidade e a 
cotidianidade no mundo moderno. O campo é onde a natureza 
prevalece, a agricultura e outras atividades a modificam, mas não lhe 
retiram sua prioridade “geográfica” (LEFÉBVRE, 1986, p. 162). 

 A essência do urbano é uma forma espacial que dá sustentação ao 

processo de reprodução do capital. A origem do Estado intervencionista ocorre 

quando a reprodução das relações sociais, provocada pelo desaparecimento do 

tradicional espaço social e da centralidade, se pulveriza. 

 Essa centralidade enquanto lugar de encontro, de reunião, de reprodução 

das relações sociais vem se fragmentando desde as últimas décadas do século 

XX, originando novas centralidades e novas funções, produzindo alguns 

problemas para a reprodução das relações capitalistas, gerando uma crise geral. 

 Em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, as mudanças no 

processo de produção e apropriação do espaço urbano ocorreram com maior 

ênfase no início da década de 1990, com a expansão da área urbana em direção 

ao litoral sul. 

 A cidade de João Pessoa2, fundada em 1585, nasceu da imposição de um 

mercado externo e a ocupação do seu território se desenvolveu em um sítio 

colinoso à margem direita do rio Sanhauá, a uma considerável distância do mar, 

local estratégico de defesa, tornando-se um ponto comercial responsável pelo 

escoamento do pau-brasil e posteriormente do açúcar, através do porto Sanhauá. 

 O sítio urbano se dividia em cidade alta e cidade baixa. A cidade baixa se 

estruturou em torno do porto, onde foram construídos os prédios comerciais, os 

armazéns e a alfândega. Na porção mais elevada, estavam localizados os órgãos 

administrativos, culturais, religiosos e as residências de alto padrão.  

 Esta organização espacial permaneceu até 1855, quando a cidade iniciou 

um lento processo de expansão em direção a leste e ao sul. Nesse período, foi 

organizada a primeira planta oficial da cidade por ordem do governador provincial, 

o Tenente-Coronel Henrique Beaurepaire Rohan.  
                                                   
2 A cidade recebeu várias denominações desde a sua fundação até os dias atuais: Cidade de 

Nossa Senhora das Neves, em homenagem a santa do dia em que foi celebrado um acordo 
entre os índios da região chefiados por Piragibe da tribo dos Tabajaras e os portugueses 
(5/8/1585), Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem a Felipe II rei da Espanha, 
quando Portugal passou ao domínio espanhol em 29/10/1585. Frederiskstadt, durante a invasão 
holandesa (29/12/1634), Parahyba (01/02/1634) após o retorno ao domínio português e João 
Pessoa (04/09/1930) em homenagem a João Pessoa, Presidente da Província assassinado em 
26/07/1930. 
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Figura 01 – Cópia da Planta da Cidade da Parahyba 
(1905) elaborada a partir do original de B. 
Rohan (1855).Mapa do acervo do Instituto 
Histórico e Geográfico da Paraíba. 

 

 Ao analisar a planta elaborada por Rohan (Ver figura 01), percebe-se que 

a malha urbana correspondia ao atual perímetro do Centro Histórico, com uma 

área aproximada de 117 hectares. Nesse período a população urbana era 

estimada em cerca de sete mil habitantes, conforme Coutinho (2003). 

 Após cinco anos de minuciosa pesquisa sobre a Província, Rohan 

apresenta a Corografia da Parahyba do Norte. Através da qual se percebe que a 

cidade procurava se estruturar a partir das principais edificações religiosas e 

públicas. Embora apresentasse uma pequena área urbana, existiam várias 

freguesias que mais tarde constituiriam os atuais municípios de Santa Rita, 

Cabedelo, Lucena e Conde e a freguesia de Gramame que deu origem ao bairro 

de Gramame, localizado no litoral sul de João Pessoa.  

 Segundo relato de Coutinho (2003), na Corografia há registros da 

ocupação das freguesias do Cabo Branco com a capela e povoação da Praia da 

Penha e a povoação de Tambaú. As comunidades aí residentes viviam 

principalmente da pesca e do cultivo do coco. 

 Apesar de pequena, a Cidade da Parahyba mantinha, em menor escala, 

todos os problemas de uma cidade com estrutura colonial como o precário 

abastecimento de água, falta de pavimentação e lixo acumulado no leito das ruas. 

Outro grande problema era a falta de iluminação, apenas uns poucos edifícios 

públicos e privados mantinham lampiões queimando óleo de mamona.  
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 A cidade manteve essa aparência até as últimas décadas do século XIX, 

as mudanças que alterariam por completo as suas áreas principais começaram a 

partir de 1913, na gestão de Castro Pinto, quando foi elaborado um projeto de 

saneamento para a capital pelo Engenheiro Francisco Saturnino de Brito3. O 

projeto começou a ser executado no governo de Sólon de Lucena e concluído em 

1927, na gestão do Presidente João Suassuna (RODRIGUEZ, 1980). Esse 

empreendimento incluiu o saneamento da Lagoa dos Irerês, denominada 

posteriormente de Lagoa do Parque Sólon de Lucena, que até o início da década 

de 1920 não permitia o crescimento da cidade em direção ao litoral, isso só foi 

possível, após o saneamento da lagoa permitindo a expansão da cidade em 

direção ao leste (Ver figuras: 02 e 03). 

Figura 02 – A Lagoa dos Irerês antes da 
urbanização (Foto: Walfredo Rodriguez, 1930). 

 
Figura 03 – A Lagoa do Parque Sólon de 
Lucena (Foto: Ricardo Paulo, 2002). 

 

 De 1920 a 1930 foi organizada a planta da cidade, ampliou-se o sistema 

de abastecimento de água. Através da Reserva do Buraquinho instalou-se a rede 

de esgotos, rede de iluminação pública e avenidas, ruas, praças e parques foram 

abertos. A cidade recebeu ainda melhoramentos nos sistemas de transportes com 

três linhas bondes elétricos que impulsionou o seu progresso. 

Neste período João Pessoa deixava de ser urbana, de um casario 
medíocre e acanhado cercado de sítios como Boi Só, Roger e Penha, 
este último tinha como principal acesso a Estrada dos Macacos (atual 
Pedro II), para se tornar uma cidade que começava a adquirir um perfil 
de cidade como aglomerado urbano4. 

                                                   
3 O Engenheiro Francisco Saturnino de Brito é considerado o fundador da Engenharia Sanitária no 

Brasil (Cf.COUTINHO, 2004, p.66). 
4 Trecho da entrevista concedida pelo historiador José Otávio de Arruda Melo, em 1992. 
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 Mas, foi durante o governo municipal de Guedes Pereira e depois na 

gestão de João Pessoa na presidência da província (1928 a 1930), que a cidade 

mudou sua paisagem com a implantação da Praça Vidal de Negreiros no centro e 

a Praça da Independência marco da expansão da urbanização a leste. Espaços 

verdes foram preservados a exemplo do Parque Arruda Câmara ao redor da Bica 

de Tambiá, o Parque Sólon de Lucena ao redor da Lagoa, com a abertura da 

Avenida Getúlio Vargas. No mesmo período ocorria a pavimentação das 

principais ruas do centro da cidade (RODRIGUEZ e DROULERS, 1982). 

 
Figura 04 – Foto aérea da Praça da 
Independência, 1933. Arquivo Humberto 
Nóbrega. 

 
Figura 05 – Praça Vidal de Negreiros, mais 
conhecida como Ponto Cem Réis. Acervo da 
Comissão do Patrimônio Histórico, 1938. 

 

 Na década de 1940, com a conclusão da obras de abertura da Avenida 

Epitácio Pessoa iniciadas em 1920 no Governo de Camilo de Holanda, iniciou-se 

a incorporação urbana das faixas litorâneas de Cabo Branco e Tambaú antes 

ocupadas por colônias de pescadores e casas de veraneio. Em 1954, o 

calçamento da Avenida. Epitácio Pessoa favoreceu a instalação dos bondes e das 

marinetes, depois ônibus tornando, segundo Lavieri (1999, p 40), menos 

problemático o deslocamento até a praia. Houve uma acelerada valorização das 

terras ao longo dessa avenida e a transferência da burguesia urbana das 

avenidas João Machado e Trincheiras. 
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 Com a pavimentação asfáltica da Avenida Epitácio Pessoa na década de 

1970, intensifica-se a urbanização contribuindo para uma mudança radical no 

entorno desta avenida que em menos de dez anos, interligou o centro ao litoral, e 

favoreceu a ocupação de áreas tanto em direção ao sul quanto ao norte: 

O fato de existir uma grande via pavimentada capaz de promover o 
tráfego naquela direção do perímetro urbano passou a facilitar, 
inclusive, a ligação, mesmo que precária, com as praias ao norte – 
Manaíra, Bessa e Cabedelo – e ao sul – Cabo Branco, Seixas e Penha 
(COUTINHO, 2004, p.88). 

 

 Nesse período, a cidade começa a expandir-se a partir de dois eixos: 

uma ligação entre o centro e a orla através da Avenida Epitácio Pessoa e outra 

em direção sul através da Avenida Cruz das Armas, um corredor comercial e de 

serviço, que fazia interligação com Recife. 

Figura 06 – Conclusão da Avenida 
Epitácio Pessoa durante de o governo de 
Argemiro de Figueiredo. (Acervo: 
Humberto Nóbrega, 1936). 

Figura 07 – Epitácio Pessoa – a Avenida 
Shopping de João Pessoa. Arquivo: Alzení 
Gomes, 2006. 

 

No inicio da década de 1960 se iniciam as intervenções de órgãos 

públicos federais no município de João Pessoa com a construção de rodovias, 

dentro das políticas de integração nacional, ao mesmo tempo se inicia o processo 

de implantação do Distrito Industrial (SUDENE) e do Campus da Universidade 

Federal da Paraíba – UFPB (MEC). Em 1964, durante o regime militar, ocorreu à 
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criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e o Banco Nacional da 

Habitação (BNH). 

Em João Pessoa, os conjuntos habitacionais passaram a constituir um 
elemento chave para a reordenação da estrutura urbana funcionando 
como vetor de direcionamento da cidade para o sul e sudeste 
(LAVIERE, 1999, p.43).  

 

 As ações do SFH e do BNH provocaram a valorização do solo das áreas 

atingidas pela infra-estrutura urbana acelerando o processo de ocupação dos 

vazios urbanos localizadas entre os conjuntos. 

 De acordo com Lavieri (1999), mesmo com as modificações introduzidas 

nas décadas de 1950 e 1960, João Pessoa ainda mantinha uma estrutura urbana 

concentrada em torno do centro histórico da cidade (Ver mapa 01). 

MAPA 01 – JOÃO PESSOA: ÁREA OCUPADA (1963) 
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 Até a década de 1960 não existia favelas na cidade, mas o 

desenvolvimento da construção civil elevou o preço do solo urbano, fazendo com 

que os trabalhadores não pudessem mais pagar por ele. Através da construção 

dos conjuntos habitacionais foi levada também infra-estrutura, valorizando, dessa 

forma, o solo. Nesta mesma década, o BNH financiou unidades habitacionais 

isoladas para uma população de renda mais elevada, localizadas nas praias de 

Cabo Branco e Tambaú. A partir deste conjunto de fatores, surgem as primeiras 

favelas na capital paraibana, a exemplo da favela Beira Rio (1969). 

 

Quadro 01 – Conjuntos Habitacionais Financiados pelo SFH (1968/1969) 

NOME ANO UNIDADE BAIRRO INSTITUIÇÃO 

Jardim 13 de 
Maio 

1968 413 13 de Maio IPASE/IPEP 

Redenção 1968 70 Jardim Luna IPASE 

Boa Vista 1968 558 Ipês IPASE 

Pedro Gondim 1968 281 Pedro 
Gondim 

IPEP 

Cidade dos 
Funcionários I 

1968 301 Cidade dos 
Funcionários 

I 

IPEP 

Castelo 
Branco 

1969 630 Castelo 
Branco 

COHAB 

Total ______ 2333   

Fonte :Tadei Duayer (1985) In Lavieri et al. (1999 p.44) 

 

 Na década de 1970, os conflitos intra-urbanos se acentuam, fruto da 

ampliação de várias combinações do poder econômico com as peculiaridades do 

espaço urbano de João Pessoa. Crescem também os conflitos devido à saturação 

da infra-estrutura básica e ao uso ocupação do solo urbano (ROCHA, 2003).  

 Neste período, o conjunto habitacional Castelo Branco foi ampliado e 

outros foram construídos como Ernani Sátyro, João Agripino, José Américo, 
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Ernesto Geisel, José Vieira Diniz, Brisa Mar, Homero Leal, Juscelino Kubitschek e 

Altiplano Cabo Branco.  

 A construção dos conjuntos habitacionais alterou a malha urbana da 

cidade, influenciando também na estratificação do uso do solo de acordo com o 

nível de renda de seus habitantes. Contribuiu também para expulsar os 

moradores de baixa renda para a periferia. 

 Na década de 1980, o número de unidades construídas atingiu o seu 

ápice, totalizando 17.142 habitações: Bancários (1.500), Esplanada (741), Grotão 

(910), Mangabeira I e II (9.585) e Valentina de Figueiredo (4.406). 

 Segundo Lavieri (1992, p.48-49), “a segregação espacial foi ampliada 

pelas políticas de habitação e especulação imobiliária”. Além disso, os demais 

problemas de cunho nacional como migração do campo para áreas urbanas levou 

a população de João Pessoa a vivenciar um duplo processo de periferização. 

Por um lado, um processo externo em que a população expulsa se 
dirigiu para cidades próximas como Bayeux e Santa Rita, que 
absorveram a população pobre da Capital. Por outro, um processo 
interno de periferização, no qual a população ocupou áreas periféricas 
dentro da própria capital, fazendo aumentar, assim, o número de favelas 
e ocupações em áreas de risco (LAVIERI,1999, p. 50). 

 

 Segundo o Censo do IBGE (2000), João Pessoa possui uma população 

de 597.934 habitantes, distribuídos em uma área de 210,8 km². Porém, 20.881 

habitantes ainda residem em aglomerados subnormais. 

 O crescimento da população de João Pessoa deve-se a diversos fatores, 

como os ligados à migração, à expulsão do trabalhador do campo para a cidade e 

à modernização de alguns setores da produção rural. 

 Nas últimas décadas, verifica-se um acelerado processo de ocupação do 

litoral norte de João Pessoa. Proliferam-se loteamentos, casas e apartamentos, 

principalmente nos bairros de Manaíra, Bessa e Intermares, localizados na faixa 

contínua entre João Pessoa e Cabedelo. 

 Em direção ao litoral sul, também se intensifica o processo de 

urbanização, com a ocupação das praias de Cabo Branco, Seixas e Penha. 

Atualmente as áreas que estavam fora do perímetro urbano da cidade como a 
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praia do Arraial de propriedade da fazenda Mangabeira do governo do estado se 

incorpora ao tecido urbano, através dos investimentos turísticos, como o Pólo 

Cabo Branco e dos Conjuntos habitacionais Mangabeira (etapas de I a VII) e 

Cidade Verde. 

 As áreas de expansão da cidade vão sendo apropriadas e os seus 

proprietários quando não as utilizam imediato deixam-nas desocupadas à espera 

de valorização, uma vez que a busca do lucro orienta a ocupação do espaço. 

 O espaço litorâneo nordestino vem passando por um processo de 

requalificação desde a década de 1990, mediante ação especulativa e exploração 

exagerada dos preços da terra, desencadeada pelas empresas imobiliárias. 

Sob ação de grileiros5 e de especuladores, as terras do litoral são 
colocadas em disponibilidade na forma de loteamentos para construção 
de casas, condomínios residenciais fechados e de veraneio, 
equipamentos de hospedagens, entretenimento, hotéis e resorts 
(MENDES, 2005). 

 

 Os novos equipamentos instalados no litoral reduzem as possibilidades 

de retirar da terra os produtos agrícolas, transformando a terra em lucro e capital 

pelos setores secundários e terciários.  

 Com a reestruturação espacial e a transformação das paisagens, a terra, 

enquanto mercadoria aumentou consideravelmente de preço, sendo uma boa 

parte usada e paga não mais sob a forma de arrendamento de propriedades 

rurais, mas pela venda de lotes urbanos (MENDES, 2005). 

 Para David Harvey (2002), a apropriação da renda e a existência de 

propriedades privadas de terras são condições socialmente necessárias para a 

perpetuação do capitalismo. 

 No processo de ocupação do litoral sul de João Pessoa, o Estado tem 

sido o principal agente modificador. Na medida em que constrói a infra-estrutura 

                                                   
5 1Grileiros são pessoas que se apropriam indevidamente de terras alheias. Grilar é expropriar terras, 

utilizando – se de posturas escusas, desde falsificações de documentos de terras em cartórios até 
violências corporais pela posse das terras.(LIMA, 2002; MENDES, 2005) 
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(vias de acesso, saneamento, iluminação e comunicação), valoriza esse espaço, 

preparando-o para a ocupação efetiva do capital. As atividades produtivas que 

fogem a essa lógica ficam à margem desse processo, que é seletivo e excludente. 

 Até meados da década de 1980, poucas pessoas freqüentavam as praias 

do litoral sul, devido à escassez de vias de acessos. As terras tinham pouco valor 

de mercado e os moradores viviam da pesca e da agricultura de subsistência.  

 Na década de 1990, com a crescente fragmentação da cidade a 

acessibilidade passou a desempenhar papel estratégico na reestruturação do 

espaço urbano. Ao mesmo tempo em que ocorre a expansão da cidade são 

fortalecidos os lugares e corredores turísticos com a concentração de 

equipamentos e serviços; lugares, antes periféricos, se articulam enquanto 

fragmento do urbano criado para atender aos interesses do capital. (Ver Mapa 02) 

 Em decorrência desses fatores, grandes avenidas foram construídas, 

outras reestruturadas, viadutos e passarelas são instalados para facilitar 

deslocamentos de produtos, serviços, e para atender às exigências do mercado 

turístico. Nesse sentido, Avenida General Aurélio de Lyra Tavares (Via Oeste) 

aberta na década de1990, interliga o Centro de João Pessoa a BR-230 e a BR-

101 facilitando o acesso ao Aeroporto Castro Pinto e ao Terminal Rodoviário de 

João Pessoa. 

 

 
Figura 08 – Avenida General Lyra Tavares (Via Oeste). Arquivo: 

Alzení Gomes 2006 
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MAPA 02 – JOÃO PESSOA: ÁREA OCUPADA (1993) 

 

 

 

 Além dessas intervenções, foram iniciadas as obras de duplicação da BR-

230 e a construção do Viaduto Governador Ivan Bichara, mais conhecido como 

Viaduto de Oitizeiro localizado nas proximidades das Três Lagoas de Oitizeiro, 

interligando a BR-230 e BR-101 a Avenida Cruz das Armas e aos bairros 

localizados no entorno. 
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Figura 09 – Vista parcial do Viaduto de Oitizeiro ou Viaduto 

Governador Ivan Bichara, no sentido Cruz das 
Armas–Recife. Arquivo: Aldo Gomes, 2006. 

 

 As intervenções na malha urbana contribuíram para a instalação ao longo 

da BR 230, de órgãos públicos como o Centro Administrativo Municipal, a Sede 

dos Correios e Telégrafos, o Hospital de Emergência e Traumas e investimentos 

privados, a exemplo das faculdades, concessionárias de automóveis, do Hiper 

Bom Preço (década 1990), do Carrefour e Atavarejo (2005), dentre outros. 

 Para facilitar o acesso ao Litoral Sul, área de expansão urbana e turística 

da região metropolitana de João Pessoa, com predomínio de loteamentos, 

condomínios residenciais fechados, pousadas, associações e clubes de lazer, 

foram implantadas importantes vias como a Avenida João Cyrilo da Silva 

(Panorâmica), a Ministro Abelardo Jurema (PB-008), a Avenida João Crisóstomo 

Ribeiro e a reestruturação da Antiga Estrada da Penha, denominada atualmente 

de Avenida Hilton Souto Maior. (Ver Mapa 03, p.42) 

 

 

 

 

 

  
Figura 10 – Avenida. João Crisóstomo Ribeiro  
Coutinho, acesso entre o Altiplano Cabo Branco e o Bairro dos Bancários. 
Arquivo: Alzení Gomes, 2006. 

Figura 11 – Hotel-pousada localizado na 
Avenida Hilton Souto. Maior. Arquivo: Aldo 
Gomes, 2006. 
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 O crescimento da área urbana de João Pessoa em direção ao litoral 

sul, incorporou áreas periféricas, atraiu investimentos e serviços e como 

conseqüência ampliou as desigualdades e a segregação sócio-espacial. A 

população de baixa renda foi "empurrada" para outras áreas periféricas, por não 

dispor de capital ou título de posse das terras, apesar de trabalhar e morar na 

área há vários anos. 

 Na Comunidade de Nossa Senhora da Penha e entorno é notável a 

presença de um novo padrão de segregação denominado de enclaves fortificados 

como as associações de lazer, loteamentos e condomínios residenciais fechados 

e o Pólo Turístico Cabo Branco. 

 O modelo contemporâneo de urbanismo que inclui a formação de 

condomínios fechados ou enclaves é inspirado no modelo americano que 

privilegia a privatização dos espaços públicos. Segundo Caldeira (1997), são 

imaginadas cidades ideais em que a população possa se isolar de todos os 

problemas, mas na realidade não é isso que acontece. 

 A expansão de condomínios fechados coloca em evidência a “cisão 

social”, a auto-segregação das elites, que foram atraídas por esses 

empreendimentos imobiliários em busca de amenidades como locais com áreas 

verdes, distância da violência, do barulho e menos trânsito (LUCHIARI 1999). 

 Apesar do isolamento há uma relação entre os moradores dos 

condomínios fechados e a vizinhança, Luchiari (1999) chama esse processo de 

fragmentação articulada, visto que os condomínios precisam contratar 

profissionais como pintores, eletricistas, faxineiras, cozinheiras, etc. Mas, a 

população carente é a mais prejudicada, porque tem seu acesso aos condomínios 

dificultado pelo esquema de segurança e pela ausência de transportes públicos. 

 Os condomínios por não conterem diversidade social, visto que, os 

moradores integram um grupo social homogêneo com mesmo perfil sócio 

econômico e mesmo padrão de consumo, gostos e hábitos, tornam-se perigosos 

por não ter contato com o outro, ou seja, com a diferença: 

Os vizinhos se tornam cada vez mais estranhos devido à falta de 
experiências comum, apesar de aparência superficial de civilidade entre 
eles, à medida que a rede pessoal de transportes substitui a 
comunidade localizada no passado com suas relações sociais densas. 
As novas áreas de comunhão são enclausuradas dentro de mundos 
sociais engendrados pela lógica do consumo como os shoppings 
centers, bares de solteiros, parques temáticos e quintais suburbanos 
(GOTTDIENER 1993, p.272). 
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 De acordo com Lefebvre (1999), a diferença impõe relações, já à 

separação e a segregação rompem essa relação, espedaçando assim o urbano e 

o direito à diferença. A segregação complica e destrói a complexidade e mediante 

essa realidade: 

A cidade passa a ser um espetáculo, sem vida, a rua passa ter função 
de passagem e o cidadão é apenas usuário, as pessoas passam a 
ficarem isoladas em suas casas As que resistem a essas mudanças 
lutam pela não homogeneização, lutam pelo predomínio do diferente, 
pela criação, pela vida (LEFEBVRE 1999, p.123,124) 

 

 Os condomínios residenciais fechados começaram a ser implantados no 

litoral sul de João Pessoa, no final da década de 1990, com a construção do Cabo 

Branco Residence Privê (1998) O Residencial Alphavillage, foi o segundo 

condomínio instalado na área (2001). Os dois condomínios, segundo Barbosa 

(2005), estão cadastrados na prefeitura como loteamentos abertos e não como 

condomínios fechados. Os incorporadores adotam esse procedimento com o 

objetivo de acelerar a tramitação do cadastro do empreendimento. 

 Outros condomínios horizontais fechados vêm se instalando no entorno 

da área em estudo. É o caso do condomínio Bougainville Residence Privê, com 

359 lotes de 450 m² e o Portal do Sol Residence, com 480 lotes de 450 m². O 

condomínio horizontal Villas do Farol Residence com lotes de até 800m², está 

sendo construído na área do antigo Hotel Nazareno. 

 
Figura 12 – Antigo Hotel Nazareno, transformado em Condomínio 
Residencial fechado. Arquivo: Alzení Gomes, 2006. 
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 Ao todo, são cerca de onze empreendimentos, mais da metade ainda em 

construção. 

O crescimento do interesse do pessoense por esse tipo de 
empreendimento tem chamado a atenção de grandes grupos nacionais 
como o Alphaville urbanismo que planeja investir na cidade de João 
pessoa construindo um condomínio no terreno da antiga fazenda Boi Só 
no Bairro dos Estados (Correio da Paraíba, edição on-line, 23/07/2006) 

 

Figura 13 – Guarita de entrada do Condomínio 
Portal do Sol, na Avenida Hilton Souto Maior. 
Arquivo: Alzení Gomes, 2006. 

Figura 14 – Vista lateral do Condomínio Cabo 
Branco Residence Privê. Arquivo: Alzení Gomes, 
2006. 

 

 Atualmente está em discussão um novo projeto de intervenção 

urbanística para a área do Parque Cabo Branco. Trata-se da construção de mais 

um enclave fortificado denominado de Estação Ciência, Cultura e Artes.  

 A Estação Ciência está programada para ser edificada em uma faixa de 

preservação ambiental prevista na legislação federal e estadual, a falésia do Cabo 

Branco. A área onde se pretende implantar a Estação Ciência vem passando por 

acentuado processo de transformação nos últimos anos, em relação ao uso e 

ocupação do solo no Altiplano Cabo Branco, com a propagação dos condomínios 

fechados de alto padrão. 

 



 41 

  
Figura 15 – Estação Ciência, imagem projetada e simulada. 
Fonte: PMJP, 2005. 

 

 Em entrevista ao Jornal Correio da Paraíba (09/10/05) o arquiteto 

Germano Romero afirma que, a construção da Estação Ciência, Cultura e Artes, 

deverá consagrar a tendência de localização de condomínios fechados para a 

população de alta renda no Altiplano Cabo Branco, intensificando o processo de 

auto-segregação. 

 Outro problema apresentado está relacionado à concepção arquitetônica 

do projeto, que não condiz com a realidade climática da área, conforme 

comentários de Ortegosa (2005):  

A concepção arquitetônica do projeto (edificações de concreto armado e 
vidro) desconsidera por completo as características geográficas, 
climáticas e culturais do Nordeste, reeditando velhas fórmulas que, 
desde a década de 60, vêm sendo criticadas no mundo inteiro. 6 

 

 O que está se esboçando na cidade de João Pessoa é uma prática de 

gestão urbana, denominada planejamento estratégico, que procura pensar a 

cidade como empresa, utilizando-se de estratégias de marketing cultural, onde a 

imagem da cidade adquire posição central. Através da intervenção pontual, essa 

forma de urbanismo vem substituindo os planos voltados para a totalidade do 

território urbano, mediante uma seletividade dos lugares que recebem os 

investimentos públicos ou privados, de acordo com o valor estratégico que esses 

lugares possuam na promoção da imagem exterior da cidade. 7 

                                                   
6 Comentário de Sandra Ortegosa arquiteta e professora do Unipê em apoio ao texto de Reginaldo 
Marinho – “O Cabo Branco é nosso” Disponível em http://www.wscom.com.br (22/10/2005). 
7 Cf. Leandro, A. Gomes. O Turismo em João Pessoa e a construção da imagem da cidade. VI Congresso 
Nacional de Geógrafos. Anais. Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO, 18 a 23 de julho de 2004. 01CD. 
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MAPA 03 – JOÃO PESSOA: ÁREA OCUPADA (2005) 
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1.2  A Urbanização Turística e a Valorização do Litoral Sul de João Pessoa 

 

Antes bastava ao capital produzir mercadorias, o consumo surgia como 
conseqüência, hoje é preciso produzir os consumidores, é preciso 
produzir a própria demanda e essa produção é infinitamente mais 
custosa que a das mercadorias. Sobretudo quando o consumo dessas 
mercadorias se relaciona com supérfluos, necessidades criadas 
(BAUDRILLARD 1985) 

 

 A região Nordeste do Brasil com sua extensa faixa litorânea tornou-se nas 

duas últimas décadas alvo de pesquisas relacionadas ao turismo, urbanização e 

impactos sócio-espaciais, suscitando o debate acerca de novos processos de 

transformação dos espaços, em especial aos que servem à demanda do turismo. 

 Segundo Carlos (2001), o processo de reprodução espacial nas cidades 

médias e nas grandes metrópoles é influenciado hoje pelo desenvolvimento de 

novas atividades produtivas, destacando-se o turismo e o lazer. Essas atividades 

se articulam à tendência de transformação do espaço em mercadoria, trazendo 

profundas mudanças, redefinindo singularidades espaciais e reorientando o uso 

mediante novos modos de acesso. 

Os lugares passam a ter existência real por meio de sua trocabilidade, 
pela ação dos promotores imobiliários que utilizam o espaço como 
recurso para realização da produção. “O espaço é banalizado, explorado 
e as possibilidades de ocupá-lo por intermédio da dominação e da 
ordenação, se intensificam, redirecionando a ocupação, fragmentando o 
espaço que é vendido em pedaços” (CARLOS 2001, p.66). 

 

 O espaço produzido e reproduzido enquanto mercadoria se impõe na vida 

cotidiana enquanto valor de troca que submete o modo e o tempo de uso, a 

exemplo do “turismo e do lazer que se tornaram os grandes setores de 

investimentos e de rentabilidade, completando a construção, a especulação 

imobiliária e a urbanização turística generalizada” (LEFEBVRE, 2002). 

 Para Carlos (2001), a criação dos lugares turísticos produz novas 

centralidades, por constituírem pólos de atração que direcionam os fluxos, 



 44 

trazendo como conseqüências a degradação de áreas e a destruição de antigos 

lugares: 

A criação de espaços turísticos e de lazer a partir de novas estratégias 
interfere na produção de novas centralidades, no sentido em que produzem 
pólos de atração que redimensionam o fluxo das pessoas num espaço mais 
amplo. O fato de que o espaço se transforma em mercadoria produz uma 
mobilização frenética desencadeada pelos promotores imobiliários e pode 
levar à deterioração ou mesmo destruição de antigos lugares em função da 
realização de interesses imediatos, em nome de um presente programado e 
lucrativo, que traz, como conseqüência, a destruição de áreas que passam 
a fazer parte do fluxo de realização do valor de troca (CARLOS, 2001,        
p. 67). 

 

 A noção de tempo livre e lazer são importantes para a compreensão do 

fenômeno turístico. Vive-se no mundo das tensões urbanas em decorrência disso, 

o lazer passa a ser uma necessidade básica, uma oportunidade de recuperar as 

energias. O tempo livre é aquele que os indivíduos dispõem e que podem usá-lo 

de forma que lhes convêm (CORIOLANO, 2002). 

 Atualmente, o lazer emerge como uma expressão da sociedade do 

consumo, que necessita dele para se reproduzir ideológica e materialmente. 

Morin situa o lazer no contexto da mais alta modernidade, quando o tempo livre 

passa a ser direcionado pelos meios de comunicação de massa levando a um 

controle total das ações do turismo e do lazer que se tornaram produtos de 

consumo que pode ser vendido e quem não pode pagar fica excluído (SANTOS, 

1987). 

A sociedade de consumo, entendendo a importância do lazer para o 
mundo atual transforma-o em turismo, passando a comercializá-lo nos 
moldes desta sociedade, ou seja, atrelado às leis do consumo 
(CORIOLANO 2002, p.29). 

 

 O turismo é uma das modalidades de tempo livre que exige viagens, 

deslocamentos, uma infra-estrutura urbana e de serviços, transportes, meios de 

hospedagens: 

A praia, o mar, a paisagem, o sol e o clima podem ser gratuitos, mas o 
alojamento, a manutenção, os serviços [...] imprescindíveis para poder 
deslocar-se e manter-se, entra no circuito de produção, intercâmbio e 
consumo mercantil (SANCHEZ, 1991, p.228). 
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 O turismo como um fenômeno mundial vincula-se à expansão do 

capitalismo e à ideologia da modernidade, quando lugares mais longínquos 

passam a fazer parte das redes – investimentos, empregos, negócios, serviços de 

infra-estrutura, relações sociais, de interesses globais (CORIOLANO, 2002). 

 O turismo, ao se apropriar do espaço e usá-lo de forma específica, 

modifica a paisagem e dá origem a novas formas urbanas, funcionalizando e 

refuncionalizando lugares, implicando na reestruturação do espaço (Coriolano, 

2002).  

 Segundo Knafou (1991), esse processo é denominado “turistificação dos 

lugares” ou “invenção de lugares turísticos”. A turistificação consiste numa 

utilização diferente do lugar, até subvertê-lo e ao mesmo tempo ampliá-lo. Com a 

invenção do lugar, surge o contato entre a sociedade local e a sociedade global 

que se exprime pelo deslocamento da idéia que os habitantes faziam do mesmo 

lugar e esta que revela uma nova natureza, ao mesmo tempo as inegáveis 

atitudes da população local ao combater esse deslocamento em questão.  

 Para Knafou (1991), existem três fontes de turistificação dos lugares: os 

turistas, o mercado e os planejadores/promotores territoriais. 

 O turismo cria, transforma e inclusive valoriza diferencialmente espaços 

que podiam não ter “valor” no contexto da lógica da produção: 

De repente la tierra de pastizal se puede transformar en parque de 
acampar o la casa semi-derruida del abuelo fallecido en casa de 
huéspedes. Toda la cuestión del patrimonio ‘turistificado’ se puede 
analizar bajo esta vertiente (NICOLÁS, 1996, p. 49). 

 

 Mullins (1991) define a urbanização turística como uma urbanização 

baseada na venda e no consumo do prazer, símbolos da pós-modernidade8. Esta 

teria suas origens na formação e extensão de uma massa salarial com 

vencimentos elevados e no consumo de massa do fordismo e se desenvolvido 

sob o pós-fordismo. A característica mais evidente que define a urbanização 

                                                   
8 MULLINS, Patrick. “Tourism urbanization”: International Journal of Urban Regional Research. V- 15 Nº. 03 ; 1991 p 
326-342. 
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turística, distinguindo-a do processo de urbanização tradicional é que o consumo 

tem mais visibilidade que a produção: 

Enquanto a urbanização ocidental emergiu no século XIX, com base na 
produção e no comércio, as cidades turísticas evoluíram no final do 
século XX como sítios do consumo [...]. Assim, os centros turísticos são 
uma nova e extraordinária forma de urbanização porque são cidades 
construídas unicamente para o consumo e para o prazer (MULLINS, 
1991, p. 326). 

 

 O exemplo mais difundido é o da cidade de Cancun, localizada na 

península de Yucatán no México, uma cidade construída pelo turismo para o seu 

consumo: “Em cerca de duas décadas, uma praia localizada na periferia da 

economia mexicana, transformou-se no segundo maior ponto de influência do 

turismo global depois da Disney World” (COSTA E et al., 2002). 9. 

 Em suas pesquisas Mullins (1991) recolheu dados de 13 cidades 

australianas, duas com perfil turístico (Gold Coast e Sunshine Coast), 

verificando que estas apresentavam diferenças em relação às demais, como 

atividades econômicas, o ritmo de crescimento populacional, níveis de emprego e 

subemprego e a dinâmica dos movimentos sociais. Mullins (1991) observou um 

ambiente de privatização com fraca presença do poder público. 

 No Brasil, sobretudo no Nordeste, ocorre o oposto visto que, a 

urbanização turística conta com o decisivo suporte estatal, enquanto as camadas 

mais desfavorecidas da população tradicionalmente sobreviveram à revelia da 

atuação do poder público (MASCARENHAS, 2004). 

 No Brasil, algumas pesquisas retomam a proposta de Mullins para 

caracterizar a natureza da urbanização turística. Luchiari (1999) discute a relação 

do lugar com a totalidade mundo em Ubatuba-SP. Lopes Júnior (1997) e Mello e 

Silva (1997) analisam a conversão de Natal e Salvador em cidades do prazer. 

Mascarenhas (2004) discute o cenário contemporâneo da urbanização turística do 

interior fluminense esgarçada na forma de metrópole difusa. Nesse contexto, a 

urbanização turística é entendida como uma modalidade peculiar de produção e 

reestruturação do espaço urbano. 

                                                   
9COSTA, H. S.M; OLIVEIRA, A. M; RAMOS, M. População , Turismo e Urbanização. XIII Encontro da 
Associação Brasileira de estudos populacionais. Anais Ouro Preto- MG, 2002. 
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 A urbanização e o turismo, segundo Luchiari (1999) são os principais 

vetores responsáveis pela transformação contemporânea do litoral. Para a autora, 

a urbanização turística recria a identidade do lugar e produz espaços híbridos, 

onde o velho e o novo se fundem dando lugar a uma nova organização sócio-

espacial.  

 O movimento entre o velho e o novo acelerado pela urbanização turística, 

impulsiona a relação do lugar com o mundo que o atravessa com novos hábitos, 

costumes, gera novas paisagens, consome outras, traz a cena novos sujeitos 

sociais, elimina ou marginaliza outros e redesenha as formas de apropriação do 

espaço urbano, substituindo antigos usos e elegendo novas paisagens a serem 

valorizadas pelo prazer. 

O conceito de urbanização turística tem emergido nos últimos anos para 
expressar uma nova forma derivada da conexão entre o 
desenvolvimento das atividades turísticas e a emergência de novas 
paisagens urbanas no final do século XX (LOPES JUNIOR, 1997, p.57). 

 

 De acordo com suas pesquisas, Lopes Junior afirma que em Natal a 

urbanização turística vem promovendo uma reordenação espacial, não apenas 

deslocando para a zona sul o eixo de crescimento da cidade, mas, sobretudo, 

acirrando o “apartheid” urbano, acentuando as desigualdades e a segregação 

sócio-espacial. 

A urbanização turística e seus processos específicos trouxeram 
inovações técnicas e culturais, ampliação da rede viária e de infra-
estrutura urbana, introduzindo o progresso e a modernização em 
diversos setores econômicos, mas também intensificou a pobreza, a 
degradação ambiental (LUCHIARI, 1999; p.111).  

 

 A ocupação e o uso do solo sem um planejamento adequado sem cumprir 

a legislação como o estatuto das cidades e o plano diretor, favorecem conforme 

Luchiari, a privatização de extensas áreas litorâneas, reduzindo o espaço público 

e ampliando a exclusão social reproduzida no uso seletivo do território colocando 

em evidência o antagonismo entre preservação e desenvolvimento social 

(LUCHIARI, 1999). 
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 A relação entre o turismo e o urbano pode ser analisada, por três 

situações distintas; a urbanização antecedendo o turismo; o processo de 

urbanização simultâneo ao processo de urbanização turística e a urbanização 

posterior à invenção dos lugares turísticos (CRUZ, 2000).  

 As capitais dos estados nordestinos exemplificam o caso em que o 

urbano antecede o turismo e quando o turismo chega a estes lugares, ocorre uma 

maior resistência à força avassaladora da transformação do território pelo turismo 

e o poder público local assume o papel de agente mediador destes conflitos 

originários do confronto entre antigos e novos usos do território (CRUZ, 2000). 

 As políticas regionais de turismo para o Nordeste constituem dois 

processos distintos e ao mesmo tempo complementares, de apropriação e 

produção de espaços pelo turismo e para o turismo.  

 Um deles é a urbanização turística dos lugares com implantação da infra-

estrutura, constituindo um processo de urbanização simultânea, a urbanização 

turística do lugar, a exemplo dos megaprojetos turísticos.  

 O segundo é a urbanização para o turismo. Neste caso cria-se a infra-

estrutura suporte para a atividade turística; urbaniza-se prevendo o uso turístico 

futuro, a exemplo do PRODETUR-NE10  

O PRODETUR-NE é uma política de turismo, que ‘faz às vezes’ de uma 
política urbana ao limitar a implantação de infra-estrutura urbana em 
locais considerados relevantes pelos estados nordestinos envolvidos 
para o desenvolvimento do turismo regional (CRUZ, 2000, p.11). 

 

 Segundo Cruz (2000), os megaprojetos turísticos instalados no litoral 

nordestino, representam o caso em que a urbanização e o turismo ocorrem de 

forma simultânea. Esses megaprojetos são baseados no modelo de indústria 

turística implantada em Cancun (HIERNAUX NICOLÁS, 1998), que consiste na 

urbanização turística de lugares pouco ou nada urbanizados da orla com 

participação do poder público nos empreendimentos como a criação de pólos e 

corredores turísticos.  

                                                   
10 O PRODETUR-NE (Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste) foi instituído 

pela portaria Nº. 1 de 29 /11/1991 por ação conjunta da Sudene (Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste) e da Embratur (Empresa Brasileira de Turismo), com o objetivo de 
ordenar o desenvolvimento do turismo no Nordeste. 
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Na Paraíba, destacam-se alguns projetos e programas de 

desenvolvimento do turismo, dentre eles: o Plano de Desenvolvimento Turístico 

(PDT), o Pólo Turístico Cabo Branco (ex - Projeto Costa do Sol), o PRODETUR-

PB, o PLANTUR-PB e o Plano Amanhecer 2000. Nesses planos há uma 

preocupação em comum: dotar as áreas de interesse turístico de infra-estrutura, 

principalmente acessos. 

 O Plano de Desenvolvimento Turístico (PDT) foi elaborado entre 1976 e 

1977 por uma equipe de técnicos do circuito turístico brasileiro chefiado por 

Alexandre Deukitch (XAVIER et al., 1982), visando ao desenvolvimento e ao 

aproveitamento dos recursos de interesse turístico em João Pessoa, centro 

receptor e do fluxo inter-regional por força das condições físicas, sociais, 

econômicas e históricas.  

 Com o objetivo de disciplinar e ordenar o fluxo turístico, o PDT propôs a 

criação de dois terminais turísticos. A localização dos terminais deveria seguir a 

tendência natural, já estabelecida pelo público, que lotava as praias de sua 

preferência. Para um desses terminais foi indicado como prioridade a Praia da 

Penha. 

 A construção dos terminais ficaria a cargo da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa, com participação da PBTUR que conseguiu os recursos financeiros 

através da SUDENE. Entretanto, o IPHAEP, órgão responsável pelo patrimônio 

histórico, artístico, cultural e ambiental não concedeu o parecer favorável para a 

construção do terminal turístico. O projeto foi arquivado, segundo parecer do 

IPHAEP por não estar em harmonia com as características da área, ou seja, não 

houve uma preocupação quanto aos aspectos sociais, culturais e ambientais. 

 O crescimento da atividade turística na Paraíba e em todo o litoral 

nordestino é reflexo do processo de valorização dos litorais tropicais e das 

políticas públicas de turismo adotadas para região, principalmente na década de 

1990. O papel do Estado é decisivo, expresso pela política nacional de turismo, 

pelos planos e programas nacionais (PLANTUR), regionais (PRODETUR-NE) e 

locais (PLANTUR-PB e PRODETUR-PB). A política turística tem forte intervenção 

do Estado no planejamento e legislação como também na implantação de infra-

estrutura básica para o desenvolvimento da atividade turística. 
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 O governo do estado e os prefeitos de diversos municípios paraibanos 

divulgam o turismo como opção para viabilizar o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social no estado, propagando ser esta uma atividade econômica 

geradora de emprego e renda. 

 O turismo não é apenas um fenômeno econômico, uma vez que também 

provoca impactos sociais, políticos, culturais, e ambientais na população 

residente, nos núcleos receptores, onde é produzido o espaço turístico 

(RODRIGUES, 1996).  

 Para desenvolver o turismo na década de 1990, o governo estadual criou 

o Plano de Turismo do Estado da Paraíba (PLANTUR-PB). O Plantur estabeleceu 

dois eixos turísticos: o eixo litoral, constituído pelos municípios de João Pessoa, 

Cabedelo, Conde, Rio Tinto e Baía da Traição; e o eixo interior formado pelos 

municípios do Agreste e Sertão paraibano como Campina Grande, Sousa, Patos, 

Cajazeiras, Coremas, Santa Luzia, Sapé, Ingá e Areia (PLANTUR-PB, 1991).  

 O eixo litoral polarizado por João Pessoa constitui o atrativo principal, 

enquanto o eixo interior, polarizado por Campina Grande, é considerado um 

atrativo suporte, evidenciando a posição do poder público em adotar o modelo sol 

e praia.  

 O Plantur constituiu três diretrizes para o setor turístico: 

 a) Institucional – visando à integração do turismo na Paraíba a todos os 

estados nordestinos articulando o governo federal, os organismos financiadores 

nacionais e internacionais e a iniciativa privada, cabendo à empresa paraibana de 

turismo S/A – PBTUR, a gestão do Plantur.  

 b) Político-geográfica – busca o planejamento espacial das ações, 

representada pela regionalização do espaço turístico paraibano. 

 c) Potencialização dos pólos turísticos tradicionais – revitalizando e 

estimulando os maiores destinos turísticos paraibanos como os municípios de 

João Pessoa com 72% do fluxo turístico estadual e Campina Grande com 24% 

em 1990 (SILVA; FREITAS e LEANDRO, 1995). 
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 No eixo litoral, o PLANTUR-PB, propôs para a praia da Penha a 

implantação de um terminal turístico, melhoria do acesso rodoviário, água, esgoto, 

energia elétrica e telefonia, com valor estimado em US$ 350.000,00.  

 A praia da Penha também foi incluída no calendário de festas e eventos 

da Paraíba, demonstrando dessa forma a preparação da área para ser integrada 

ao mercado turístico. Em contrapartida, observa-se que nos projetos e discursos 

turísticos a comunidade é negligenciada, conforme texto extraído do próprio 

Plantur. “Penha: praia urbana com extensos coqueirais, muito bonita. Atrativos 

adicionais: a romaria, a festa de Nossa. Senhora da Penha e a igreja de mesmo 

nome” (PLANTUR-PB, 1992, p.45). 

 
Figura 16 – A praia da Penha foi incluída nos roteiros turísticos urbanos como atrativo natural  
e cultural (praia e santuário). Folheto Turístico da PBTUR, década de 1990. 

 

 O início dos entendimentos entre o governo da Paraíba e o Banco do 

Nordeste com vistas a sua habilitação no PRODETUR NE–I/PB, ocorreu em 

1994, com a apresentação do documento “Estratégia para Desenvolvimento da 

Atividade Turística no Estado da Paraíba”.  

 O documento define dois eixos estratégicos para o desenvolvimento do 

turismo: o litorâneo e o interior, caracterizando o eixo litorâneo pela ocorrência de 

recursos naturais de forte impacto, como as praias, falésias, manguezais, mata 

atlântica e cursos de água. 
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 Durante as negociações, foi acordado que o PRODETUR-NE I / PB iria 

considerar apenas o eixo litorâneo, definindo dois “Assentamentos Turísticos”: O 

Complexo Cabo Branco e o Centro de Animação de Tauá (Conde). Os atrativos 

naturais e culturais escolhidos para ações do Prodetur NE I / PB, visando ao 

desenvolvimento do turismo, foram: sol, mar, sítio histórico e ecologia.  

 Assim, foram programados investimentos por grupos de interesse, 

contemplando a divisão de recursos, conforme representadas na tabela 01 

 

Tabela 01 – Investimentos do PRODETUR – NE I / PB 

Obras de saneamento de diversas praias 42, 7% 

Rodovia de acesso às praias 28,8% 

Resíduos sólidos e recuperação ambiental 12,5% 

Patrimônio histórico 3,9% 

Demais ações e encargos 12,0% 

 

 A única intervenção proposta pelo PRODETUR-NE I, no que se refere 

à acessibilidade foi a construção da Rodovia PB-008 Sul, cujo benefício mais 

significativo foi viabilizar a ligação viária Cabo Branco, Jacumã, Acaú, 

possibilitando o acesso às seguintes praias do litoral sul: Ponta do Seixas, 

Penha, Jacarapé, Barra de Gramame, Jacumã, Carapibus, Coqueirinho, 

Tambaba, Praia Bela, Pitimbú e Acaú.  

 Segundo o discurso oficial, a acessibilidade estimularia o 

desenvolvimento turístico da região, viabilizando a implantação de 

equipamentos turísticos como hotéis, restaurantes, bares e outras atividades 

comerciais ligadas ao turismo e à geração de novos fluxos turísticos para o 

Estado. 

 Conforme a avaliação sócio-econômica da Rodovia PB-008, elaborada 

pelo DER/PB, sua construção estaria apoiada nos seguintes pontos: Viabilizar 

a estratégia de desenvolvimento turístico do Estado da Paraíba; melhorar a 

acessibilidade às praias localizadas ao sul de João Pessoa; reduzir as 
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distâncias rodoviárias entre os núcleos urbanos costeiros, ainda isolados; 

descongestionar o tráfego na BR-101, principalmente nos fins de semana. 

 Segundo a avaliação do PRODETUR-NE/PB I, a construção da Rodovia 

PB-008 Sul iniciou o processo de desenvolvimento do Litoral Sul, com resultados 

concretos no tocante à infra-estrutura turística:  

Houve o incremento e ampliação de unidades hoteleiras em decorrência 
do aumento de fluxo turístico para as praias do município de Conde. Ao 
iniciar as obras da Rodovia, em 1998, existiam no município oito hotéis 
que totalizavam 123 UH’s, pesquisa da SCIENTEC registrou em março 
de 2004 o total de 22 hotéis e 306 UH’s, que representa um incremento 
de 150% em termos de UH’s para o período de 1998/2004 no município 
de Conde (PRODETUR NE II / PB, 2004). 

 

 O Plano Amanhecer encomendado pela Empresa Paraibana de Turismo 

do Estado da Paraíba (PBTUR), é outro plano de desenvolvimento do turismo que 

envolve os municípios paraibanos. O Plano divide-se em quatro fases:  

a) diagnóstico e estratégia de desenvolvimento realizado nos anos de 

1999 e 2000; 

b) plano operacional previsto para iniciar em fevereiro de 2000 e finalizar 

em maio do mesmo ano; 

c) estruturação da oferta da Paraíba entre 2000 a 2002; 

 d) crescimento do número de turistas, delimitado no período de 2003 a 

2010. 

 Na primeira fase diversos setores ligados ao turismo apontaram os pontos 

fracos e fortes do turismo estadual e catalogaram 144 atrativos. O posicionamento 

geográfico privilegiado dentro do Nordeste; a proximidade com a Europa, a maior 

região emissora do mundo; a qualidade da gastronomia e do artesanato; o 

crescimento do mercado de turismo no Brasil e no mundo; o crescimento superior 

do turismo de qualidade; o crescimento do produto Nordeste; e o aumento da 

mão-de-obra exigida pelo turismo, são algumas das “oportunidades” citadas no 

relatório.  

 Como pontos negativos foram referenciados, a dificuldade e o alto custo 

dos acessos aos atrativos turísticos, à distância do mercado emissor do Sul e do 
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Sudeste do Brasil e a inexistência de um planejamento integral de marketing do 

Nordeste. 

 Segundo a avaliação realizada, os pontos fortes do turismo existentes no 

estado são: a malha rodoviária; a adoção da política de pólos turísticos, a cultura 

popular autêntica e a existência de um programa de desenvolvimento turístico, o 

PRODETUR-PB.  

 Os pontos fracos referem-se à precariedade dos serviços turísticos, a 

deficiência na malha aérea, a ausência de integração entre os projetos de 

capacitação e treinamento profissional e os setores turísticos, o trabalho de 

receptivo deficiente, a falta de consciência da população a respeito do turismo; a 

concentração do marketing turístico no litoral, mais especificamente na capital, a 

ausência de planejamento turístico integral ao Estado; a ausência de autonomia 

de gestão na PBTUR e seu pouco envolvimento com o setor privado. 

 A avaliação destaca que a Paraíba não possui um produto turístico 

diferenciado, tomando por referência o mundo ou o Brasil. Os municípios que 

poderiam ter essa característica precisam de atividades que aumentem sua 

atratividade e de campanhas que atinjam o público-alvo. A promoção e o conjunto 

de atividades turísticas estão concentrados nas praias de João Pessoa e nos 

eventos em Campina Grande. 

 Por fim, o diagnóstico considera a política de pólos como um ponto 

fundamental para o plano estratégico de desenvolvimento. Os pólos são 

conceituados como territórios geográficos delimitados para o desenvolvimento 

que abrange o conteúdo das cidades e pontos turísticos viabilizando uma 

promoção em que os valores e o posicionamento sejam fiéis ao potencial e ao 

desenvolvimento que se pretende implementar (PLANO AMANHECER, 2000). 

 No Pólo I, denominado “João Pessoa: equilíbrio entre o lazer e a cultura”, 

dentre as ações propostas, destaca-se a “Praia da Penha – acolhendo o turista”. 

 Nesses projetos e planos de desenvolvimento turístico o que se pode 

constatar, a princípio, é a falta de continuidade das propostas seja por questões 

de ordem política, seja por falta de um plano de continuidade e integração de tais 

projetos. Não há uma preocupação explicita para com as comunidades locais e o 

meio ambiente. A preocupação primordial é a questão da infra-estrutura, com 
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destaque para a acessibilidade, enquanto a maioria da população reivindica 

melhoria nas áreas de segurança pública, saneamento, saúde, educação, 

habitação e geração de emprego e renda.  
 

1.3  Comunidades Litorâneas, Segregação e Resistência  

 

 O conceito de comunidade apresenta uma difícil aceitação consensual. 

Sua concepção pode ser efetuada tomando como base vários critérios distintos. 

Uma das mais conhecidas é a clássica proposição do teórico social alemão 

Ferdinand Tönnies considerada em oposição ao conceito de sociedade. 

 Conforme Marques (2002), para Tönnies11, a comunidade 

(Gemeinschaft) refere-se a um princípio de organização social caracterizado por 

relações pessoais, face a face, vínculos de vizinhança, em que o envolvimento 

interpessoal é integral e direto. A sociedade (Gesellschaft), por sua vez, é 

marcada por relações impessoais e laços contratuais. 12 

 Entretanto, existem outros critérios que podem ser utilizados para definir a 

comunidade: A limitação geográfica é freqüentemente mencionada para 

caracterizá-la, utilizando como referência a união de pessoas que vivem em 

determinada área. Outro critério utilizado é o que privilegia a presença de 

interesses comuns, no qual o conceito de comunidade estaria relacionado ao 

conjunto de pessoas ligadas por algum objetivo comum relevante. 

 Palácio (1995)13, Analisando os aspectos característicos da comunidade 

moderna, indicou seis pontos básicos: o sentimento de pertencimento; uma 

territorialidade definida (geográfica e/ou simbólica); a permanência; a ligação 

entre sentimento de comunidade; caráter cooperativo e emergência de um projeto 

comum; a existência de formas próprias de comunicação (a tendência à 

institucionalização). 

Os blocos de construção básicos da comunidade como laços étnicos e 
de parentesco, proximidade geográfica, associações voluntárias, 
conexões políticas compartilhadas, têm muito mais a ver com formas de 
participação política do que a classe (GOTTDIENER. 1993 p.172). 

                                                   
11 Tönnies procurou criar um conceito de comunidade "pura", idealizada, oposta ao conceito de 

sociedade, criado pela vida moderna. 
12 MARQUES, Marta I.M.O conceito de rural em questão.São Paulo, Terra Livre. Ano 18, Nº. 19. jul./dez 

2002. 
13PALACIOS, M. O medo do vazio: comunicação, sociabilidade e nova tribo.In: RUBIM, A. A Idade da 

mídia, Edufba, Salvador, 1995. 
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 Para Gottdiener (1993) a base da comunidade é cultural e a 

transformação política da sociedade com base em valores culturais, não-

hierárquicos não pode ser descrita apenas em termos de luta econômica.  

 Entretanto, muitos analistas “enfocavam os conflitos entre espaço 

abstrato e espaço social como uma simples oposição entre trabalhadores que 

residem num espaço comunal e a fração de capital denominada de 

empreendedores urbanos” (GOTTDIENER, 1993, p.172). 

 Ao discutir o turismo litorâneo cearense, Coriolano (2002, p. 111) afirma 

que a comunidade é constituída por: 

Uma população com seu modo próprio de ser, de sentir, com suas 
tradições religiosas, artísticas, com seu passado histórico, com seus 
costumes típicos, com seu estilo de vida social e familiar, com suas 
atividades produtivas, com seus problemas, necessidades e aspirações, 
vivendo em um determinado espaço-lugar e tendo, sobretudo, 
consciência desta vida comum. 

 

 Para Coriolano (2002), as pessoas tornam-se membros de uma 

comunidade na medida em que participam da vida em comum e não apenas por 

habitarem na comunidade. A comunidade se compõe de um conjunto de 

elementos que podem ser materiais, históricos, institucionais, psicológicos e 

afetivos. Mas, o elemento principal de toda essa complexidade é a solidariedade, 

a responsabilidade coletiva de tornar melhor a vida local.  

 As comunidades ou populações tradicionais se caracterizam por 

apresentar: 

Uma grande dependência do uso dos recursos naturais renováveis, 
[...] pelo conhecimento aprofundado dos ciclos naturais que se refletia 
na elaboração de um sistema de manejo de recursos naturais 
carregados de conhecimento e tecnologias patrimoniais; pelo 
pertencer e apropriar-se de um território onde os grupos sociais se 
reproduzem econômica, social e simbolicamente; por pertencer e 
ocupar esse território por várias gerações, ainda que membros 
individuais possam ter-se deslocado para centros urbanos de onde 
podem voltar para terras de seus antepassados; pela importância das 
atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadoria, mais 
ou menos desenvolvida indique vinculação ao mercado local e 
regional; pela reduzida acumulação de capital; pela importância dada 
à vida domestica ou comunal e as relações de parentesco e 
compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 
culturais; pela importância atribuída às simbologias, mitos rituais, 
associados a caça e a pesca; pela reduzida divisão técnica e social do 
trabalho ; pelo fraco poder político, em mãos de classes urbanas , em 
geral associadas à comercialização da produção local; pela identidade 
cultural do grupo (DIEGUES, 2001, p 175).  
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 As recentes pesquisas sobre as comunidades litorâneas da Paraíba, 

conforme os relatos de Ciacchi (2004),14 mostram a intensidade e o alcance dos 

processos de expulsão de moradores de comunidades tradicionais, em nome do 

desenvolvimento sustentável, da carcinocultura, do turismo e da construção de 

moradias e de equipamentos de lazer. Os exemplos mais contundentes vêm da 

cidade de João Pessoa (Praia de Tambaú e Praia da Penha), Cabedelo, Jacumã, 

Forte Velho, Lucena, Santa Rita, dentre outras.  

As comunidades do litoral paraibano são, basicamente, compostas por 
pescadores artesanais ou pescadores - agricultores, possuidores de 
sistemas próprios de manejo sustentado dos recursos naturais (mar, 
rios, mangues, etc.), baseados, entre outras considerações, etno-
ecológicas, em relações de trabalho também peculiares: de tipo 
familiares, de compadrio ou comunitárias. A esse sistema econômico-
social associa-se um sistema de valores que, basicamente, envolve 
traços religiosos (CIACCHI, 2004) 

 

 No processo de reestruturação urbana contemporânea, as comunidades 

locais são afetadas por diferentes fenômenos sócio-espaciais, dentre os quais se 

destacam a segregação, a marginalização e o confinamento das comunidades 

mais pobres, a perda do espaço público por todas as comunidades, o 

distanciamento da vizinhança, o enclausuramento dentro de espaços de consumo, 

shoppings centers, parques temáticos, entre outros.  

 Para Lefebvre (1999), a essência do espaço urbano é a vida cotidiana 

que nele transcorre. Assim, é possível discutir como as separações e a 

segregação sócio-espacial implícita no processo social, transformaram-se em 

auto-segregação concebida e administrada implicando na formação de territórios 

urbanos.  

 A segregação é a negação do urbano e da vida urbana e se fundamenta 

na existência da propriedade privada do solo urbano que diferencia o acesso do 

cidadão à moradia, produzindo fragmentação dos elementos das práticas sócio-

espaciais urbanas, separando lugares da vida. 

  

                                                   
14 Ciacchi Andrea. O Espaço e sua Memória: Desafios para a Ação Acadêmica: Anais do 2º Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária. Belo Horizonte – 12 a 15 de setembro de 2004. Disponível em < 
http://www.ufmg.br/congrext/Desen/Desen18.pdf.> acessado em 02/12/2005. 
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 A segregação deve ser focalizada com seus três aspectos ora 

simultâneas, ora sucessivas: espontânea, a exemplo dos condomínios fechados; 

programada através da intervenção estatal; e através da mercantilização do uso 

como mercadoria (LEFEBVRE, 1969). 

 Conforme as afirmações de Singer (1982, p.27), o elemento prestígio 

contribui para segregar os segmentos mais ricos em relação às classes média e 

pobre. Os promotores imobiliários procuram tirar proveito disso ao fazer 

lançamentos de loteamentos e construções em áreas cada vez mais afastadas do 

centro para quem pode pagar o preço do isolamento ao incorporar prédios de 

apartamentos e residências em áreas exclusivas (condomínios fechados). 

 A segregação assume maior complexidade na década de 1970, tornando-

se mais evidente se examinada a partir da vida cotidiana. O cotidiano não existe 

sem espaços e tempos apropriados, os territórios de uso (SANTOS, 1996 e 

LEFEBVRE, 1991,1999). 

 Segundo as pesquisas de Lago (2003), discute-se a segregação sócio-

espacial, como um processo inerente à ordem de mercado ou à ordem 

institucional. Na visão do mercado, a segregação é a expressão da distribuição 

espacial das classes (seja com base em critérios de renda, ocupação etc.) pelo 

mercado imobiliário/fundiário onde os mecanismos institucionais aparecem 

subordinados a lógica de mercado. Abramo e Faria (1998), Smolk (1992), Lago 

(2000 e 2003) e Véras (1992) partilham essa visão ao analisarem a relação entre 

estrutura sócio-espacial e dinâmica imobiliária (ou formas de acesso à moradia). 

 Na perspectiva institucional, a segregação é a diferenciação espacial 

institucionalizada e legitimada por normas legais ou sociais que conformam os 

enclaves fechados por barreiras físicas ou simbólicas.  

 A idéia de um novo padrão de segregação, presente no debate atual 

sobre os impactos territoriais da reestruturação econômica e da exclusão social 

pressupõe a sobrevalorização da dimensão institucional, privilegiando como 

evidências da nova segregação, os condomínios residenciais de alta renda e os 

guetos dos excluídos. Os trabalhos de Caldeira (1997, 2000) e Luchiari (1999) se 

enquadram nesse universo. 
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 Em suas pesquisas, Caldeira relaciona três padrões de segregação: a 

que se distingue pelos padrões de moradias, a relação centro-periferia e os 

enclaves fortificados, que se estabelecem a partir dos anos 80 (CALDEIRA, 2000). 

 Ao discutir a urbanização turística, Mullins (1991) chamou a atenção para 

a formação dos enclaves turísticos como “redutos espaciais de consumo 

hedonista”. Nestes espaços de realização dos desejos, o bem estar do turista não 

pode ser incomodado pela presença de personagens e usos alheios à fantasia do 

consumo. Os enclaves são geralmente incorporados à textura urbana 

transformada em objeto de fascinação e consumo de si mesma. Hannigan (1980) 

afirma que, as uniformidades dos espaços que habitam os turistas, os sujeitam a 

uma forma de experiência urbana medida, controlada e organizada que elimina a 

imprevisibilidade, imprescindível a qualidade da vida cotidiana (JUDD, 2003). 

 Na relação entre o turismo urbano e a geografia da cidade, os espaços 

turísticos de enclaves regulam e controlam os habitantes através da promoção e 

do marketing, do confinamento, da segurança e da programação: 

Los espacios turísticos enclávicos están diseñados para regular a sus 
habitantes a través del control de cuatro aspectos principales de la 
agenda; el deseo, el consumo, el movimiento y el tiempo. El deseo y el 
consumo son regulados por la promoción y el marketing. El tiempo y el 
movimiento están estrictamente confinados y monitoreados por cámaras 
y guardias de seguridad. El uso del tiempo es también delimitado por la 
programación de espectáculos y representaciones […] (JUDD, 2003, 
p.55 – 56). 
 

 Para Lojkine (1981), a segregação espacial apresenta três características: 

a oposição entre o centro e a periferia de acordo com o preço do solo; a 

separação entre as áreas de residências destinadas à população de maior poder 

aquisitivo e as áreas de residências populares; a distribuição das funções urbanas 

(zoneamentos), como áreas de uso residencial, industrial, comercial e de lazer. 

 Autores como Melgaço et al. (2002), Lesbaupin (2001), Kowarick (2001), 

Martins (1992), discutem a segregação sócio-espacial, com base na noção de 

exclusão-inclusão: 

A segregação urbana é uma das faces da exclusão social, ou seja, é um 
motor indutor da desigualdade como, por exemplo, a dificuldade de 
acesso aos serviços e infra-estrutura urbana, maior exposição à 
violência, menores oportunidades de emprego, difícil acesso ao lazer, 
dentre outros. No espaço urbano, a relação legislação – mercado 
fundiário – exclusão está no centro da segregação territorial. (Lucas 
Melgaço et al., 2002). 
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 Exclusão social é uma noção que expressa uma nova situação produzida 

pela conjunção das transformações no processo produtivo, com as políticas 

neoliberais e com a globalização e tem raízes na redução progressiva de postos 

de trabalho (LESBAUPIN, 2001). 

 Para Lesbaupin três fatores se conjugam como determinantes do 

processo de exclusão: a reestruturação produtiva, o neoliberalismo e a 

globalização, produzindo o desemprego, a precariedade do emprego e a queda 

da renda salarial média. 

 Segundo Nascimento (1994), a exclusão refere-se à ruptura de laços 

sociais, de vínculos e vai desde a perda de direitos, até a ausência de direito a ter 

direito15. Kowarick (1975) prefere utilizar o conceito de exército de reserva, ou 

seja, de excluídos necessários como mão de obra barata. Martins (1997) discorda 

do termo exclusão por considerá-lo um termo vago que mascara a realidade, 

preferindo discuti-lo a partir da idéia sociológica dos processos de exclusão-

inclusão: 

Não existe exclusão; existe contradição, existem vítimas de processos 
sociais, políticos e econômicos excludentes, existe o conflito pelo qual a 
vítima dos processos excludentes proclama seu inconformismo, seu mal 
estar, sua revolta, sua esperança, sua força reivindicatória (MARTINS, 
1997, p.14 – 16). 

 

 Segundo Martins, o capitalismo desenraiza e brutaliza a todos, exclui a 

todos e na sociedade capitalista essa é uma regra estruturada na qual todos nós 

em vários momentos da vida e de diferentes modos somos desenraizados e 

excluídos.  

 É própria dessa lógica de exclusão, a inclusão. “A sociedade capitalista 

desenraiza, exclui para incluir de outro modo, segundo suas normas e sua lógica. 

O problema está nessa inclusão” (MARTINS, 1997, p.32). 

 No meio atual, a realidade fundada na ideologia do econômico produz 

cada vez mais condições desiguais entre lugares e pessoas. 

O alto nível de manipulação desse período coloca a sociedade diante 
da alienação. A vida cotidiana não é necessariamente alienada em 
razão da margem de movimento e possibilidades de explicitação do 
indivíduo dentro das formas de pensamento e comportamento 
dominantes (HELLER, 1992 p.38). 

                                                   
15 NASCIMENTO, Eliomar P. Hipótese sobre a nova exclusão social: dos excluídos necessários aos 

excluídos desnecessários. Cadernos do CRH, Salvador, (21): 24-47, jul.-dez, 1994. 
 



 61 

 Nessa perspectiva, Milton Santos (1996) considera o cotidiano uma 

importante dimensão do espaço por ser portador do passado enquanto herança e 

do futuro como projeto. As repetições e rupturas interagem, sendo o momento 

presente a constante mutação do espaço. 16 

Lançar um olhar ao cotidiano é entender os modos de vida, o fazer da 
sociedade e modos de resistência. Por esse ângulo, o cotidiano é 
considerado como a profundidade do acontecer, entre a diversidade dos 
objetos fixos e as inúmeras ações que o atravessam (SANTOS, 1994b, 
p. 21). 

 

 É uma dimensão na qual compartilham instituições e firmas, a diversidade 

de pessoas. “É o local do conflito e da cooperação, onde a vida social é 

individualizada, mas, onde a contigüidade cria a comunhão” (SANTOS, 1996a, 

p.258). 

 A retomada de consciência se dá na própria ideologia capitalista, quando 

faz com que a maioria da população, inclusive à classe média, conheça a 

escassez. Quando isso ocorre, há um enfrentamento e uma recusa do rumo atual 

(SANTOS, 1998).  

 Essa recusa já começou a acontecer no cotidiano das comunidades 

pobres, enquanto espaço da resistência: 

Há uma forte resistência acontecendo por parte dos pobres, no 
cotidiano, que geralmente são deixadas de lado, principalmente, pelos 
intelectuais e que pode significar o começo da negação, pela maioria, 
da realidade tal como está sendo conduzida. Portanto, o cotidiano é 
revelador da dialeticidade do território. O cotidiano pode ser o espaço 
da alienação, mas, sem dúvida é também o espaço da descoberta 
(SANTOS, 1996b). 

 

 A resistência17 é representada pelas formas de uso do espaço, 

consolidadas historicamente, contrapondo-se à homogeneização e à 

                                                   
16 Milton Santos. Por uma geografia cidadã: por uma epistemologia da existência, in: Boletim Gaúcho de 

Geografia, Porto Alegre, Nº 21.1996b. 
 
17 A resistência segundo o dicionário significa: ato, força, luta, defesa, oposição, reação, movimento, 

processo, acontece dentro de um contexto qualificado como sendo de opressão, desgaste, invasão, ataque 
e também introdutor de novidades (uma nova ordem). Este ato, esta força, esta reação, encontra-se 
qualificado, por sua vez, pela espontaneidade, pela vontade presente, pela autonomia, pelo 'vigor moral e 
ânimo', pela consciência. Também nos é apresentada à palavra resistência como embaraço, empecilho, 
estorvo, obstáculo. O resistente, ao mesmo tempo em que portador de vigor moral e ânimo aparecem no 
dicionário como "teimoso, obstinado, contumaz” (SCHILLING, 1991, p.16). 
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generalização de materiais, desenhos, maneiras de viver, impostos pela indústria 

do espaço. 

O lugar, não importa a sua dimensão, é espontaneamente a sede da 
resistência, às vezes involuntária, da sociedade civil, mas é possível 
pensar em elevar esse movimento a desígnios mais amplos e a escalas 
mais altas. Para isso, é indispensável o conhecimento sistemático da 
realidade (SANTOS, 1996, p.206-207).  

 

 Segundo Lefebvre (1999), o cotidiano e o espaço enquanto locus da 

cotidianidade são categorias centrais para se compreender a sociedade de 

consumo e se pensar as possíveis saídas em contraposição à ideologia 

homogeneizante da sociedade moderna. Lefebvre (1999) considerou que a 

transformação da vida cotidiana deve prosseguir com a transformação radical do 

espaço, pois uma está vinculada à outra, visto que “um dos problemas mais 

perturbadores da problemática urbana é a extraordinária passividade das partes 

interessadas”. Por isso, Lefebvre indaga: “por que o silêncio dos usuários”? 

(LEFEBVRE, 1999, p.165) 

 Para que essa práxis sócio-espacial, enquanto ação concreta do espaço 

social possa destruir o espaço abstrato: 

Mudar a sociedade, mudar a vida nada significa se não houver 
produção de um espaço apropriado... Enquanto existir cotidianidade no 
espaço abstrato, com suas coerções muito concretas, enquanto houver 
apenas melhoramentos técnicos, enquanto os espaços (de trabalho, de 
lazer, de residência) continuarem separados e rejuntados apenas 
através de controle político, o projeto de mudar a vida permanecerá um 
lema, às vezes abandonado, às vezes aceito de novo (LEFEBVRE, 
1973, p.72) 

 

 Um exemplo de resistência vem se destacando no litoral cearense 

conforme o relato de LIMA (2002), é a luta das comunidades pesqueiras 

marítimas no Ceará contra o processo de segregação e desterritorialização 

imposto pela urbanização turística e a construção complexo industrial Porto de 

Pecém. 

Na década de 90 as políticas públicas de ordenamento territorial, de 
Urbanização turística e de incentivo à industrialização (a construção do 
Complexo Industrial Porto do Pecém) foram consolidando vetores de 
desenvolvimento que desterritorializavam e / ou segregavam as 
comunidades pesqueiras marítimas. Destacam-se, nesta década, a 
construção de povoados litorâneos e os enclaves turísticos, ao mesmo 
tempo em que comunidades pesqueiras marítimas refletem e recriam 
estratégias de lutas, buscando alternativas que possibilitassem 
melhores condições de vida e criando novas possibilidades de 
afirmação cultural e política (LIMA, 2002, p.23). 
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 Na década de 1990 na praia da Penha, litoral sul de João Pessoa, os 

moradores da Beira Mar, ameaçados de despejo se organizaram , resistiram a um 

mandato judicial, e descobriram também através da justiça que as terras que 

ocupavam a mais de cinqüenta anos, pertencem ao Patrimônio da União (SILVA, 

1992).  

 Nas comunidades litorâneas estudadas por Lima (2002) e Silva (1992) a 

passividade e o silêncio dos moradores ou usuários vem se rompendo com a 

organização das partes interessadas em permanecer no seu lugar de vida, 

preservando sua cultura, tradições, confirmando o que afirmou Milton Santos 

(1996, p.258) “É no cotidiano que ocorrem o conflito e a cooperação”. 
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2  O PROCESSO DE OCUPAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL DA 

COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA 

 

 A comunidade de Nossa Senhora da Penha está localizada no litoral sul 

de João Pessoa, limita-se ao norte com a Ponta do Seixas, cuja divisa é o maceió 

do rio Cabelo, ao sul com o Pólo Turístico Cabo Branco, através do riacho do 

Aratú, a leste o Oceano Atlântico e a oeste o Planalto Cabo Branco através da PB 

008. (Ver Mapa 04, p.65). 

 Constituída por pescadores e pequenos comerciantes, a Comunidade de 

Nossa Senhora da Penha encontra-se dividida em três aglomerados urbanos: a 

Beira Mar, a Praça Oswaldo Pessoa e a Vila dos Pescadores. 

 Em 1980, a população total, incluindo os três núcleos urbanos, era 

formada por 304 habitantes, distribuídos em 58 residências, consideradas de 

baixo padrão, não dispondo de infra-estrutura e conforto adequado (FIPLAN, 

1980). Em 1987, a população aumentou para 418 habitantes, agrupados em 79 

domicílios. A população total da Penha é de aproximadamente 773 habitantes 

(IBGE, 2000), distribuídos em 150 domicílios. Com uma área de 41,5 hectares, a 

densidade demográfica é de 19,67 hab./ha. 
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MAPA 04 – LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO DA PENHA 

 

 

Fonte: Mapa base da PMJP/SEPLAN, 1999. Organizado por Alzení G. da Silva e Arinaldo 
I.dasNeves. 
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2.1 A Origem do Santuário e da Comunidade Nossa Senhora da Penha 

 

 Segundo pesquisas realizadas na área em estudo, como entrevistas e 

leituras sobre a história da comunidade, a devoção a Nossa Senhora da Penha 

surgiu no Século XV, na França. Na província de Salamanca (Espanha), num 

monte denominado Penha de França em 1º de maio de 1434, um peregrino de 

nome Simão Vela, de origem francesa, encontrou a imagem da Virgem Maria, 

deixada ali por franceses durante os combates contra os mulçumanos. Depois a 

imagem foi transferida para a cidade de Guimarães, no Minho onde se construiu 

uma capela em homenagem a Nossa senhora da Penha18. 

 No Brasil, entre os anos de 1558 e 1570, em Vila Velha, antiga capital do 

Espírito Santo, foi edificada a primeira ermida em homenagem a Nossa Senhora 

da Penha, por frei Pedro Pilácios de origem espanhola. Na freguesia de Irajá, no 

Rio de Janeiro, na sesmaria dos jesuítas foi erguida a segunda ermida por ordem 

do Capitão Baltazar Abreu Cardoso no ano de 1635. 

 Na Paraíba em 1763, foi construída a terceira ermida em devoção a 

Nossa Senhora da Penha na praia do Aratú, hoje denominada praia da Penha. 

”Este foi o principal marco para o surgimento de uma comunidade e de freqüentes 

romarias” (XAVIER et al., 1982 p.44). 

 Através de pesquisas sobre as tradições da comunidade, observa-se que 

existem três versões que são contadas pelo povo, através de gerações, sobre a 

origem do Santuário e de como surgiu naquele lugar à imagem de Nossa Senhora 

da Penha. A diferença que existe nas versões diz respeito aos grupos que 

constitui a comunidade e seu modo de vida: os moradores da Praça Osvaldo 

Pessoa e os pescadores do Aglomerado da Beira Mar. 

 Os moradores da Praça Oswaldo Pessoa contam que um navio da frota 

portuguesa comandado por Silvio Siqueira, explorava o litoral brasileiro, vindo do 

norte para o sul e ao aproximar-se da costa do Aratú sofreu grande avaria em 

conseqüência da forte tormenta e o naufrágio parecia eminente, apesar dos 

esforços e da perícia do capitão. O comandante no auge da aflição reúne a 

tripulação em oração a Nossa Senhora da Penha, prometendo-lhe erguer uma 
                                                   
18 Mendonça, Vicente Ferrer – PENHA - Origem, história e devoção – João Pessoa Ed.gráfica 

Universal 1974.96p. 
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ermida em seu louvor no local em que conseguisse aportar seguro. Passado 

algumas horas o comandante logra êxito e aporta na praia do Aratú. O marinheiro 

providenciou a construção da capela de madeira topo da falésia no local 

semelhante onde teve início a devoção popular. 19 Mesmo após algumas reformas 

a capela conserva gravada em seu frontal a inscrição “Ave Stela Maris”, como 

voto do marinheiro. 

 

 
 
Figura 17 – Santuário de N.S. da Penha construído em 1763 e tombado pelo 

IPHAEP em 26 de agosto de 1980. Arquivo: Alzení Gomes 
(2006) 

 

 Após a construção da ermida e reparados os danos e avarias da 

embarcação, o comandante prosseguiu viagem, regressando após seis meses, 

trazendo uma imagem de Nossa Senhora da Penha, esculpida de madeira 

portuguesa em estilo barroco francês. Esta imagem foi roubada em 22 de 

dezembro de 1978. A que se encontra no Santuário hoje é uma réplica da anterior 

feita por um artista paraibano chamado Manoel de Souza. 

 Segundo o historiador Cônego Florentino Barbosa, juntamente com a 

capela foi edificado um convento, cujas ruínas ainda hoje se pode constatar por 

                                                   
19 Monte Penha de França, localizado em Salamanca na Espanha. 
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trás do muro da atual capela das velas. Após alguns anos de funcionamento o 

convento encerrou suas atividades por falta de assistência e passou a ser 

utilizado como abrigo pelos romeiros e por isso ficou conhecido como estação de 

peregrinos e depois como cemitério para os primeiros habitantes do lugar.  

 

 
Figura 18 – Ruínas do antigo Convento, tombada e abandonada pelo 

Patrimônio Histórico. Observa-se que o escritório da 
construtora Limoeiro responsável pela construção da infra-
estrutura do Costa do Sol foi erguido sobre as ruínas. 
Arquivo: Alzení G. da Silva,1992. 

 

 A capela e o antigo convento foram construídos com materiais 

característicos da época como pedras vermelhas que formam os arrecifes, 

superpostas de maneira para não se deixar espaços vazios e foram utilizados 

argamassa de argila e óleo de baleia. Esse tipo de construção assemelha-se com 

a da Fortaleza de Santa Catarina em Cabedelo – PB. 

 Uma das versões contadas pelos pescadores é a da “Santa e o Cajueiro”. 

Na realidade, trata-se de uma lenda e não de uma história. Conta-se que uma 

menina saiu para procurar caju e ao chegar ao pé do cajueiro no local onde hoje 

se encontra a capela da Penha, encontrou uma imagem de Nossa Senhora da 

Penha. Ao voltar para casa, a menina conta aos pais, que procuraram os padres e 

foram até o local indicado pela menina e levaram a imagem da santa para uma 

igreja. Ao amanhecer a imagem não estava no local, ao voltarem ao cajueiro os 
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padres encontraram a imagem e levaram para a igreja, mas, a imagem voltou ao 

cajueiro por várias vezes. Assim, acreditava-se que a imagem da santa era viva, 

por se deslocar sempre para o lugar onde fora encontrada, então a levaram para 

Roma, trazendo de volta outra para qual foi erguida a capela. Na comunidade, 

ainda há quem jure ver o tronco do cajueiro no altar onde se encontra a imagem 

de Nossa Senhora da Penha. 

 A terceira versão contada por alguns pescadores, é uma narrativa acerca 

da estátua de um homem e as figuras de um crocodilo e de uma serpente aos pés 

da imagem de Nossa Senhora. Contam tais pescadores que um cavalheiro vindo 

em seu cavalo caiu num despenhadeiro. Para se salvar, valeu-se de Nossa 

Senhora da Penha e conseguiu cair no solo sem nenhum ferimento. Como 

chamam de penha, pedra em português, ele chamou a Santa de Nossa Senhora 

da Penha, acrescenta-se que ao cair, ainda apareceu uma cobra enorme, e que 

ao pedir mais uma vez auxílio a Nossa Senhora da Penha, surgiu um crocodilo 

que engoliu a cobra. Como forma de agradecimento, ele ergueu uma capela20. 

 A lenda tradicional acerca da das figuras do homem, da serpente e do 

crocodilo aos pés da imagem de Nossa Senhora da Penha decorre da antiga 

freguesia de Irajá, sesmaria dos jesuítas do Rio de Janeiro. 

 O capitão Baltazar de Abreu Cardoso passava em direção a fazenda, 

quando foi atacado por uma grande serpente. Inerte, só e incapaz de se defender 

recorre à proteção de Nossa Senhora: “Valei-me Nossa Senhora da Penha”. 

Surgiu então um crocodilo, inimigo extremo das serpentes sendo travada uma luta 

de morte entre ambos, enquanto o viajante escapou incólume.  

 Em agradecimento foi erguida a segunda ermida em homenagem a 

Nossa Senhora da Penha por ordem do capitão Baltazar Abreu Cardoso no ano 

de 1635. 

 As histórias e lendas acerca da origem do Santuário e da devoção a 

Nossa Senhora da Penha contribuem para aumentar o valor histórico, cultural e 

místico do lugar. 

                                                   
20 Vale registrar que a primeira versão é a mais aceita entre os moradores, principalmente os que habitam o 

núcleo em torno da Praça Oswaldo Pessoa, para a igreja católica e pesquisadores (Melo 1985 e 
Rodriguez, 1992). 
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 Em meados do século XIX (02/07/1856) foram realizados os primeiros 

registros de posse das terras denominadas de sítio Aratú em nome de Victorino 

Pereira Maia e Dona Thereza Rosa de Lima. (ver Anexo I) A propriedade se 

estendia do rio Cornengue (Cabelo) ao riacho do Aratú21. Nesta época, quase 

toda a orla marítima paraibana estava ocupada por postos de pesca e sítios de 

coqueiros e cajueiros. Estas terras em sua maioria foram adquiridas através de 

doações – sesmarias – por serviços prestados ao El – Rei (RODRIGUEZ, 1994,   

p. 270). 

 Segundo COELHO NETO (1979), em 1906 existia na praia do Aratú uma 

grande aldeia de pescadores, localizada na propriedade do Comendador Santos 

Coelho, a capela e a estação de peregrinos devotos de Nossa Senhora da Penha. 

As choupanas dispostas em seqüência estendiam-se do maceió do rio Cabelo ao 

maceió do rio Aratú numa extensão de quilometro e meio22, destacando-se a casa 

do proprietário. 

As choupanas, em seqüência, vinham esbarrar nos oitões da secular 
casa grande. “O coqueiral verdejante, carregado de frutos, enchia a 
praia, a visão da qual, veleiros bordejam o dia inteiro” (COELHO NETO, 
1979). 

 

 A disposição das choupanas, conforme as descrições de Coelho Neto 

demonstravam claramente a relação de dominação exercida pelo grande 

proprietário sobre a comunidade, quando a pesca era o principal recurso 

econômico. “As casinhas eram razoavelmente espaçosas. Sala da frente e 

cozinha enormes. Meu avô dono das terras permitia esses excessos” (COELHO 

NETO, 1979). 

 As casas eram construídas em seqüência e próximas uma das outras, 

revelando também os laços de reciprocidade e vizinhança entre os pescadores. O 

peixe e a farinha constituíam a base da alimentação. O excedente da pesca e da 

pequena produção agrícola eram trocados por outros gêneros alimentícios nos 

mercados próximos. 

                                                   
21 Tavares, João de Lyra. Apontamentos para a história territorial da Paraíba. Mossoró .Edição Mossoroense 

p.750-751. 
22 Coelho Neto, Antonio dos Santos (Santos Tigre) Memórias Praieiras, 1979. (cf. Aguiar e Melo 1985, p.127 

e p.128). 
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 A pesca realizada pela comunidade é artesanal, porque grande parte dos 

conhecimentos e das práticas utilizadas são tradicionais, marcadas pela 

solidariedade familiar. A pesca era uma referência para as relações sociais entre 

os moradores que, além da pesca, viviam da agricultura de subsistência. Além do 

pequeno roçado, destinado à subsistência como feijão, milho, mandioca, etc., 

existiam pequenas criações de aves, constituindo uma forma de assegurar a 

permanência no local. 

 Os pescadores eram a força de trabalho disponível e os proprietários de 

terra dominavam a pesca, a principal atividade econômica do litoral. A relação de 

produção se caracterizava pela existência de proprietários e não-proprietários. As 

relações de trabalho não eram assalariadas. Os proprietários dos instrumentos de 

pesca detinham 50% da produção pelo empréstimo dos instrumentos de trabalho 

(rede, barco, etc.). E quando participavam diretamente da pesca, obtinham 25% a 

mais, totalizando 75% da produção, restando 25% para ser dividido entre os 

demais pescadores.  

 A comercialização do pescado era feita in natura, através de um 

intermediário, denominado “pombeiro”, que, na maioria das vezes, polarizava a 

venda do produto, determinando o preço ou comprando fiado ou a baixo custo. 

Como o pescador não possuía local para comercializar ou estocar a produção se 

submetia aos interesses dos pombeiros, que era o intermediário entre o pescador 

e o consumidor nas feiras-livres e nos mercados de peixe. 

 Os proprietários financiavam a produção fornecendo as condições 

necessárias para o desenvolvimento da atividade como barcos, instrumentos de 

pesca, gelo e isopor para o armazenamento, óleo diesel, alimentos, etc.  

 As condições de vida da comunidade eram precárias, inexistindo 

saneamento, transporte, iluminação. O abastecimento de água era feito através 

do rio Cabelo. 

 Dentre as manifestações lúdico-religiosas e lúdico-folclóricas, 

destacavam-se as festas religiosas de Nossa. Senhora da Penha, São João e 

São Pedro, as novenas e os terços do mês maio. As danças praticadas pela 

comunidade são típicas do litoral como coco de roda e ciranda. As festas eram 

realizadas à beira-mar e no entorno do Santuário.  
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2.2  A Organização Sócio-Espacial da Comunidade  

 

 Na década de 1960, após a morte do Comendador Santos Coelho, a 

propriedade da família foi dividida entre os herdeiros, que venderam parte de suas 

terras aos atuais proprietários que dominam a área. Estes novos proprietários de 

acordo com seus interesses transferiram os antigos moradores da beira mar para 

áreas mais afastadas da praia, em razão da valorização das terras litorâneas 

(XAVIER et al., 1982). 

 Segundo informações obtidas com antigos moradores, essa transferência 

ocorreu em 1965 e ocasionou a fragmentação da Comunidade da Penha e a 

formação de três núcleos distintos: o aglomerado da Praça Oswaldo Pessoa, o 

aglomerado da Beira Mar e o aglomerado da Vila dos Pescadores. 

 O Aglomerado da Beira Mar, localizado entre as associações de lazer, 

AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil) e AFRAFEP (Associação dos 

Fiscais de Renda e Agentes Fiscais do Estado da Paraíba), é formado por 

residências de uso misto, como os bares, mercearias e quartos para alugar 

localizados na própria residência. Durante o verão, a população da área triplica 

com a chegada de barraqueiros de vários bairros de João Pessoa e até de outras 

cidades para comercializar seus produtos, são as ocupações sazonais.   

 A situação dos moradores do Aglomerado da beira mar é bastante 

precária, as construções são simples e não dispõem de infra-estrutura básica, as 

ruas não pavimentadas, a comunidade não dispõe de saneamento básico e o 

abastecimento de água é proveniente de um poço da CAGEPA localizado na 

Praça Oswaldo Pessoa. A escola, o posto de saúde e o posto policial que no 

passado se localizavam a beira mar foram transferidos há mais de 40 anos, junto 

com alguns moradores para o entorno da Praça Oswaldo Pessoa.  
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Figura 19 – Vista Parcial do Aglomerado da 
Beira Mar. Arquivo: Aldo Gomes, 2006. 

 

Figura 20 – Residência de um dos 
proprietários de terras na Penha. Arquivo: 
Alzení Gomes, 2006. 

 

 Contrastando com a situação de pobreza da área, encontram-se também 

a Beira mar as mansões dos proprietários de terras da Penha (Ver figura 20) e as 

associações de lazer como AFRAFEP e AABB. 

  

Figura 21 – Balneário da AFRAFEP. 
Arquivo: Alzení Gomes, 2006. 

Figura 22 – Balneário da AABB. 
Arquivo: Alzení Gomes, 2004. 

 

 O aglomerado da Praça Oswaldo Pessoa localiza-se na porção mais 

elevada da Penha, à cerca de 30 metros de altitude, onde a concentração de 

romeiros e turistas é intensa. Na Praça, encontram-se o Santuário de Nossa 

Senhora da Penha, as unidades residenciais, o cemitério local, as ruínas do 

antigo convento, destacando-se ainda uma grande árvore remanescente da Mata 

Atlântica denominada de Oiti, a balaustrada, o Cruzeiro e a escadaria de acesso à 
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praia. Todo esse conjunto foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico da Paraíba (IPHAEP) em 26 de agosto de 1980.  

 
Figura 23 – Cruzeiro da Penha, localizado 
próximo a escadaria. Construído na década 
de 1950, foi tombado em 1980 pelo 
IPHAEP, mas, encontra-se em estado de 
abandono, numa área de difícil acesso. 
Arquivo: Aldo Gomes, 2006. 

Figura 24 – Escadaria de acesso da 
Beira-Mar ao Santuário da Penha. Os 
romeiros pagam promessas subindo os 
150 degraus de joelhos. Arquivo: Paulo 
Rener, 2005. 

 

 Na Praça Oswaldo Pessoa encontra-se também bares, restaurantes, 

mercadinhos, pequenos pontos de venda de artigos religiosos e regionais, a 

escola municipal e o antigo posto de saúde, hoje denominado de USF (Unidade 

de Saúde da Família), a associação dos moradores e uma igreja evangélica. 

 

 
Figura 25 – Aglomerado da Praça Oswaldo Pessoa, 
destacando-se o Oitizeiro; árvore remanescente da mata 
atlântica e as residências de uso misto. Arquivo: Alzení Gomes, 
2006. 
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 Na Avenida Nossa Senhora da Penha que liga o Santuário à Rodovia PB 

008 encontram-se instalados alguns equipamentos e serviços como: restaurante , 

Complexo de lazer Mar e Sol, o prédio dos correios e o posto policial que 

funcionam no mesmo terreno. No entorno dessa avenida encontra-se uma área 

de expansão recente representada pelos loteamentos e construções de 

residências permanentes e de veraneio.  

 

Figura 26 – Complexo de lazer Mar e Sol. 
Arquivo: Alzení Gomes, 2005. 

 

Figura 27 – Loteamento Nossa Senhora da Penha
Arquivo: Alzení Gomes, 2006.  

 

 O aglomerado formado pela Vila dos Pescadores, conhecida como Vila 

Bela Vista é formada por famílias de pescadores que também foram transferidos 

da beira-mar pelos proprietários de terras que prometeram regularizar a posse de 

suas terras, o que até hoje não ocorreu.  

 A situação dos moradores da Vila dos Pescadores é semelhante a dos 

moradores da Praça Oswaldo Pessoa e da Comunidade da Beira Mar, eles detém 

a posse das terras que moram, mas, não possuem os títulos de propriedade das 

terras. 

 As terras que compõem o atual bairro da Penha, como foram 

mencionadas anteriormente, pertenciam ao Comendador Santos Coelho segundo 

relatos de antigos moradores. Atualmente a propriedade encontra-se dividida 

entre o Senhor Otacílio da Silveira responsável pelas transferências dos antigos 

moradores da Beira mar e o Senhor Waldir César de Olinda Campelo, este último 
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loteou parte de suas terras formando o loteamento Jardim Nossa Senhora da 

Penha (1971)23 e o loteamento denominado de Meia Garrafa. 

 No início da década de 1930, o governo do estado adquiriu as fazendas 

Mangabeira e Penha, com objetivo de explorar a cobertura vegetal como lenha 

para o suprimento de uma central de geração de energia elétrica, instalada na Ilha 

do Bispo. “Essas fazendas constituem a base fundiária do loteamento destinado à 

instalação do Pólo Cabo Branco” (BARBOSA, 2005, p. 65). 

 Conforme a Lei nº. 1574 de 04 de setembro de 1998, aprovada pela 

Câmara Municipal de João Pessoa que delimita e nomeia os bairros da cidade, o 

Aglomerado da Vila dos Pescadores localizado a margem da PB 008, está 

incluído no bairro do Costa do Sol. Mas, os moradores da Vila preservam uma 

relação de pertença com a comunidade de Nossa Senhora da Penha, atualmente 

denominada de bairro de Nossa Senhora da Penha.  

O bairro é um espaço que está ligado à existência do indivíduo, lugar 
que ele mantém suas lembranças e a sensação de pertencer a um 
lugar. Por isso, a noção de bairro varia de indivíduo para indivíduo, 
mesmo que estes ocupem o mesmo bairro. Essa identidade faz nascer 
à idéia histórica de bairro como um espaço ocupado por um grupo 
social que apresenta uma essência em comum de valores sociais e 
subjetivos. Atualmente a construção de bairro nasce da necessidade 
urbana e de crescimento da cidade. O bairro deixa de ser lugar de 
formação de grupos sociais que mantém vínculos e identidades em 
comuns, para se transformar em um espaço transitório, de passagem e 
de descanso (SILVA, 2006, p.42 e 43) 

 

 
Figura 28 – Aglomerado da Vila dos Pescadores. Arquivo: 
Alzení Gomes, 2005. 

                                                   
23 A base fundiária original desse loteamento era a propriedade Nossa Senhora da Penha e o antigo Sítio 

Aratú (Cf. Barbosa, 2005, p.65). 
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 A Vila dos Pescadores foi analisada como integrante da Comunidade da 

Penha, visto que além do vínculo com o lugar, eles dependem da infra-estrutura 

embora precária do bairro da Penha. O bairro do Costa do Sol não dispõe de 

escola, posto médico, igreja, mercado público, posto de polícia e transporte 

público, ou seja, não possui a infra–estrutura mínima de um bairro e as 

comunidades que formam o Costa do Sol como Jacarapé I, II e III e a Vila dos 

Pescadores têm que se deslocarem para os bairros vizinhos como Penha e 

Mangabeira.  

 A situação de dependência dos moradores da Comunidade de Nossa 

Senhora da Penha em relação aos proprietários de terras continua quase a 

mesma de quarenta anos atrás, visto que muitos moradores demonstram não 

conhecer seus reais direitos. Desse modo, os moradores chegam a perder parte 

dos terrenos doados devido a pressões diretas e indiretas por parte dos herdeiros 

de Santos Coelho que por repetidas vezes cercaram o acesso à beira mar 

impedindo a livre circulação dos moradores e dos usuários da praia da Penha, 

segundo pesquisas in loco (2004/2005) e relatos anteriores de Silva (1992, 2004), 

Panet (1986) e Xavier et al. (1982). 

 Os direitos que cabem aos moradores de acordo com o discurso dos que 

se intitulam proprietários, é o de posse, visto que não pagavam imposto da terra, 

quem pagava eram os proprietários. Mas, os posseiros só poderiam ser privados 

de parte de suas terras através de mandato judicial e não da maneira como vem 

acontecendo, com os proprietários cercando e invadindo seus terrenos sem 

qualquer aviso prévio (XAVIER et al., 1982). 

 A comunidade da Penha possui uma identidade que lhe é própria, 

baseada nas origens, na forma de ocupação e produção espaciais. Essa 

comunidade abriga o Santuário da Penha, patrimônio religioso, cultural e turístico 

e uma das mais belas paisagens da beira mar - vista do mirante do santuário –   

balaustrada construída no topo da falésia – a praia e o estuário do rio Cabelo e 

principalmente uma gente que sonha e luta para permanecer nas áreas que 

ocupam há mais de quarenta anos. 

 

 



 78 

3  O TURISMO E AS TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-ESPACIAIS NA 

COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA 

 

 Com a implantação da infra-estrutura básica do Complexo Turístico Costa 

do Sol, atual Pólo Turístico Cabo Branco, o litoral sul passa a ser valorizado de 

forma gradativa. Grandes extensões de terras vêm sendo loteadas, aumentando a 

pressão de grandes especuladores imobiliários e proprietários sobre os antigos 

moradores, que são freqüentemente ameaçados de despejo por não possuírem o 

título de posse das terras, a exemplo do que vem ocorrendo com os moradores 

das praias de Nossa Senhora da Penha, do Arraial e Jacarapé desde o início da 

década de 1990. 

 

3.1  O Projeto Costa do Sol e valorização da praia da Penha enquanto 

espaço de lazer e turismo. 

 

 O Pólo Turístico do Cabo Branco, situado numa área de 560 hectares no 

litoral sul de João Pessoa entre a praia da Penha e o Rio Cuiá, começou a ser 

implantado em 1989, como com obras de terraplanagem, pavimentação, água, 

esgoto, energia elétrica e telefonia sob a denominação de Projeto Costa do Sol 

(Plantur-PB, 1991). 

 A área escolhida para a implantação desse projeto não estava urbanizada 

até o final da década de 1980, apesar da proximidade do centro da cidade e das 

praias urbanas como Tambaú e Cabo Branco. O que contribuiu para a escolha foi 

a disponibilidade de terrenos, a proximidade com a orla marítima e a paisagem 

privilegiada. No entanto, as comunidades tradicionais existentes na área como 

Penha e Jacarapé I, II e III não foram levadas em consideração. 

 O objetivo da implantação Projeto Costa do Sol, atual Pólo Cabo Branco, 

foi de proporcionar uma alternativa para o desenvolvimento sócio-econômico do 

Estado, através do aproveitamento das potencialidades existentes no litoral sul de 

João Pessoa. O Pólo Cabo Branco é um loteamento, onde serão implantados 

equipamentos de usos hoteleiro e residencial e outros equipamentos turísticos 

como bares, restaurantes, parques temáticos, etc. 
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 O Projeto Costa do Sol foi embargado pelo IBAMA em 14 de março de 

1991, conforme documento em anexo. O embargo foi motivado pelo 

desmatamento de aproximadamente 46,08 hectares remanescentes de Mata 

Atlântica, sem autorização prévia, pelo corte de falésia, causando erosão do Cabo 

Branco, pelo aterro do mangue na foz do Jacarapé, além da retirada irregular de 

areia e barro. 

 A suspensão do embargo só ocorreu em 07 de junho de 1996, após a 

aprovação de um projeto para recuperação de áreas degradadas e mudanças na 

planta de zoneamento de uso do solo do Costa do Sol, já denominado de Pólo 

Cabo Branco. O que se observa na paisagem da área é que as intervenções mais 

importantes ficaram apenas no projeto. Isso também pode ser comprovado 

através da análise da planta do Plano Diretor, conforme Rocha (2003). 

 
Figura 29 – Zoneamento do uso do solo do Projeto Costa do Sol. Planta 
Geral de Urbanização. Fonte: Governo do Estado – PBTUR 1989. 

 

 

Figura 30 – Planta de Zoneamento do Pólo Turístico Cabo Branco, 
Prodetur-PB, 1999. 
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 Após a urbanização inicial do Pólo Cabo Branco, foram construídas vias 

de acessos como a perimetral leste-oeste, com 4,2 km ligando o Pólo à BR 230, 

acesso ao aeroporto Castro Pinto e acessos às praias da Penha e Seixas com 6,6 

km de vias em pista dupla na principal e 14,4 km de vias secundárias, interligando 

diversas zonas urbanizadas do Pólo Turístico (PRODETUR-PB, 1996). 

 As transformações sócio-espaciais na área em estudo se intensificaram 

com início das obras de integração do anel viário Costa do Sol à rodovia PB-008, 

no final da década de 1990, cujo objetivo era interligar as praias urbanas ao litoral 

norte e sul do Estado. A rodovia PB-008 foi construída em três etapas: Pólo 

Turístico – Jacumã, Jacumã –Tambaba , Tambaba – Acaú, totalizando 47,5 km 

de extensão. Construída com recursos do PRODETUR, através de contratos com 

a PBTUR-DER, a rodovia foi concluída e inaugurada em 2001.  

 A PB-008 denominada de Avenida Ministro Abelardo Jurema, é no 

discurso oficial e privado considerada como uma obra estruturante para o 

desenvolvimento do turismo. A PB-008 interliga-se às BR’s 101 e 230 e com os 

bairros de Mangabeira, José Américo, Bancários e Centro através do 

prolongamento da Av. Hilton Souto Maior (antiga estrada da Penha, reestruturada 

na década de 1990). Através da Avenida Panorâmica, a PB 008 interliga-se ao 

Altiplano , ao Cabo Branco e a Av. Litorânea.  

 
Figura 31 – Rodovia Ministro Abelardo 
Jurema (PB-008): Portal do turismo do 
litoral sul. Arquivo: Paulo Rener, 2006. 

 

Figura 32 – Av. Hilton Souto Maior– Perimetral 
Leste/oeste interligação da PB 008 a BR 230. A 
placa de sinalização indica os atrativos 
turísticos do litoral sul: Ponta do Seixas, praia 
da Penha e Costa das Piscina. Arquivo: Alzení 
Gomes, 2006. 
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 A construção da PB-008, funcionalizou todo o litoral sul para o turismo e o 

lazer, atraindo investimentos como pousadas, hotéis, bares e restaurantes, 

principalmente no município do Conde. Ao longo dessa rodovia foram implantados 

postos de combustíveis, lojas de conveniências, churrascarias, loteamentos, 

chácaras de veraneio. A PB – 008 atravessa quatro municípios paraibanos: João 

Pessoa, Conde, Alhandra e Pitimbú, interligando as praias do litoral sul ao Pólo 

Turístico e também ao litoral norte.(Ver figura 33) 
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Figura 33 – Principais vias de acesso ao litoral paraibano, 
destacando-se a PB-008. Fonte: Prodetur. Mapa ilustrativo, sem 
escala. 

 

 A ocupação e uso do solo da Penha até a década de 1970 compreendiam 

formas de uso rural e urbano, representadas pelas atividades da pesca e 

agricultura familiar e atividades comerciais voltadas para o atendimento dos 

usuários da praia da Penha e romeiros. 

 Os grandes proprietários de terras dominavam a atividade exclusivamente 

pesqueira e o pescador era a única força de trabalho na área. O parcelamento 

das terras, a especulação imobiliária e o crescente fluxo turístico na área, 

provocaram transformações nas formas de utilização do solo da Penha, que não 

mais se constitui de uma grande aldeia de pescadores, o espaço passou a refletir 

os diferentes interesses de cada proprietário, levando a comunidade pesqueira a 

buscar em outras atividades, formas de assegurar o sustento da família. 

 A partir da década de 1990, as gerações mais jovens foram abandonando 

a pesca artesanal e a agricultura, distanciando-se das atividades que, até uma 

década atrás, era a base de sustentação da família. Diante dos desafios e 

dificuldades da pesca, os pais incentivaram os filhos a freqüentar a escola e a 

procurar empregos nos centros urbanos mais próximos.  

 A atividade da pesca diminuiu drasticamente a sua rentabilidade devido à 

concorrência com pescadores externos. Esses dispõem de freezer para 

armazenar a produção e barcos a motor que permite a pesca em alto-mar. Outro 

problema foi o afastamento dos pescadores da beira-mar após a fragmentação da 

comunidade em três núcleos. 

 Na tentativa de melhorar as condições de pesca na praia da Penha, os 

pescadores da região resolveram se organizar e criaram na década de 1990 a 

Associação de Pescadores da Praia da Penha. A associação passou a contar 

com a assessoria da PRAC e da FAC, adquiriram freezer para armazenar o 

pescado, balança e outros equipamentos indispensáveis para a pesca e 

comercialização do produto. Foram realizados, também, convênios com hospitais, 

creches, além de contratos com bares e restaurantes de João Pessoa. 

 Dentre os principais produtos pescados na Penha, destacavam-se 

cavalinha, guarajuba, abaquara, pescado e tainha. A extinta SUDENE financiou a 
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pesca da lagosta, estimulada pelo uso de barcos a motor obedecendo às mesmas 

relações de produção e por se tratar de um produto de grande valor de 

exportação, sua comercialização era assegurada por um atravessador.  

 A pesca era realizada entre os meses de maio e janeiro. O período de 

defeso24 ocorria entre os meses de fevereiro e abril, quando os pescadores 

cadastrados na associação recebiam salário para manter o sustento da família, 

até a pesca ser liberada. 

 A Associação de Pescadores da Penha está cadastrada na Colônia de 

Tambaú, uma espécie de associação geral que agrega as zonas litorâneas de 

João Pessoa como Bessa, Tambaú, Penha, Monsenhor Magno e Paratibe, desde 

o ano 2000. 

 As dificuldades da pesca artesanal foram agravadas pela concorrência 

com a pesca predatória que vem se intensificando em todo o litoral nordestino. Na 

Paraíba, o poder público estadual iniciou há cerca de dois anos a instalação de 

um terminal pesqueiro no Porto de Cabedelo. Este terminal vem causando 

prejuízos às pequenas comunidades de pescadores que, não tendo como 

competir com as grandes empresas, foram induzidas a abandonar a pesca. A 

Associação de Pescadores da Comunidade da Beira mar encontra-se desativada 

e os barcos encontram-se abandonados na praia (Ver figuras 34 e 35). 

 As famílias são atraídas pelas atividades de veraneio e turismo, que 

representam possibilidades de ganho mais fácil exercendo funções como 

caseiros, pequenos comerciantes e vendedores ambulantes. Porém, o trabalho 

temporário é uma das características dessas funções. Outros se tornam 

funcionários públicos e/ou prestadores de serviços em escolas do bairro, no 

cemitério, no posto de saúde ou na limpeza urbana da comunidade e entorno. 

                                                   
24 Defeso é o período de proibição da pesca para a reprodução da espécie (corresponde a época 

da desova e a fase de crescimento de algumas espécies).. Atualmente esse período se estende 
de 01/01 a 30/04 
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Figura 34 – A Associação dos Pescadores da 
Comunidade à Beira-Mar, atualmente 
desativada. Arquivo: Alzení Gomes, 2006. 

 
Figura 35 – Barcos abandonados à Beira-Mar. 
Arquivo: Alzení Gomes, 2006. 

 A descoberta da Penha como área de lazer e turismo ocasionou a 

efetivação da atividade comercial, voltada para o atendimento dos usuários e 

turistas principalmente na década de 1980, quando os banhistas e freqüentadores 

das praias de Tambaú e Cabo Branco foram “expulsos” pela especulação 

imobiliária e construção de moradias permanentes na área após a instalação do 

Projeto Cura na década de 1970. 

 A especulação imobiliária é outro fator determinante das transformações 

do uso do solo na Penha e entorno apresentada sob a forma de loteamentos, 

associações de lazer, condomínios residenciais, chácaras e casas de veraneio. 

 Atualmente, a Penha apresenta diferentes usos do solo. Os equipamentos 

comerciais são instalados na própria residência, representando ocupações de uso 

misto. O morador-comerciante aproveita a parte da casa como terraço e sala, 

para instalação de mercearias, mercadinhos e bares (Ver mapa 05, p. 88). 

 Conforme Xavier et al. (1982), Silva (1992) e pesquisas diretas realizadas 

na área, diversos comerciantes, oriundos de diversos bairros da cidade, de 

comunidades vizinhas e até de estados vizinhos, constroem barracas à beira mar 

que, servem de moradia e comércio, entre os meses de setembro e dezembro, 

períodos de maior fluxo de romeiros, veranistas, turistas, e banhistas.  

 Em razão da ausência de hotéis ou pousadas, os moradores da Praça 

Oswaldo Pessoa e do Aglomerado da Beira-Mar se desdobram para atender aos 

visitantes, alugando parte de suas residências para romeiros e turistas populares. 

A quantificação deste tipo de residência não é fácil uma vez que a maioria dos 

proprietários, temendo uma eventual tributação, afirmam que se trata de uma 

habitação convencional. 
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 O uso turístico e recreativo é representado pelos balneários da AABB e 

AFRAFEP, localizados à beira-mar, oferecendo aos sócios de João Pessoa e de 

outras cidades lazer e hospedagens nos finais de semana ou períodos de férias.  

 Na Avenida Nossa Senhora da Penha, nova área de expansão do bairro, 

foram instalados alguns equipamentos, como o Complexo de Lazer Mar e Sol e 

um restaurante, contribuindo para intensificar o lazer e o turismo no local. 

 As principais vias de acesso ao bairro da Penha são: a Avenida 

Desembargador Hilton Souto Maior – antiga estrada da Penha – esta possui um 

valor histórico e cultural, porque foi o primeiro acesso a Penha. A Avenida 

Panorâmica ou João Cyrilo, ligação entre a Ponta do Cabo Branco e o anel viário 

do Costa do Sol, ponto inicial da PB-008 ou Rodovia Estadual Ministro Abelardo 

Jurema, que dá acesso às praias do litoral sul do Estado, e a Avenida. Nossa 

Senhora da Penha - acesso ao Santuário e ao bairro da Penha 

 Porém, a acessibilidade entre os três núcleos que formam a Comunidade 

de Nossa Senhora da Penha ainda é precária, principalmente entre a Vila dos 

Pescadores e o Aglomerado à Beira-mar. 

  Um dos problemas enfrentados há bastante tempo pela população da 

Penha e comunidades do entorno são os precários serviços de transporte 

coletivo. A comunidade é servida por duas empresas de transportes (Marcos da 

Silva e Transnacional) e quatro linhas de ônibus (Penha 207, Penha 2307, Penha 

3207 Penha 508). A linha Penha 207 funciona somente nos finais de semana e 

feriados.  

 Essas linhas não obedecem a um horário regular e, frequentemente, 

atrasam até duas horas. Somente aos domingos e durante a festa da Penha, 

quando aumenta o fluxo de pessoas, as empresas disponibilizam ônibus extras e 

as linhas tornam-se mais regulares. Essa situação comprova que a oferta de 

serviços está voltada para atender à demanda de lazer e turismo em detrimento 

da comunidade. 

 Os únicos acessos entre a Comunidade à beira-mar e a da Praça 

Oswaldo Pessoa é a escadaria do Santuário e um acesso recentemente 

pavimentado, para atender os freqüentadores dos clubes sociais que se dirigem 

para a área em automóveis particulares, através da PB-008 Uma das 

reivindicações da comunidade é a construção de acessos entre a praia do Seixas 

e a praia da Penha e entre a Penha a Vila dos Pescadores. 
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Figura 36 – Estrada que liga a PB-008 à Praia da Penha. 

Arquivo: Alzení Gomes, 2005. 

 Os equipamentos públicos existentes são: a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Antônio dos Santos Coelho, a Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Benedita Targino Maranhão, a Unidade de Saúde da 

Família (antigo posto de saúde), o Posto Policial e os Correios. 

 A escola de ensino médio, Benedita Targino Maranhão, uma das antigas 

reivindicações da comunidade ainda não está em funcionamento, apesar de 

construída há mais de três anos. Os moradores da comunidade e adjacências, ao 

concluírem o ensino fundamental têm que se deslocar até as escolas do bairro de 

Mangabeira ou para o Centro de João Pessoa. 

 O uso religioso é representado pelo Santuário de Nossa Senhora da 

Penha. A atividade religiosa tem sido responsável pelo surgimento de outros usos 

como o turístico religioso e cultural, intensificando o comércio de produtos 

religiosos, principalmente durante as festas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 05 – USO DO SOLO NO BAIRRO DA PENHA: EQUIPAMENTOS 

URBANOS E TURÍSTICOS 
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 De acordo com os mapas de zoneamento do Plano Diretor de João 

Pessoa (Ver figura 37), atualizados em 2003, no bairro da Penha, a comunidade à 

beira-mar está inserida na Zona de Restrições Adicionais da Orla Marítima. Já as 

Comunidades da Praça Oswaldo Pessoa e da Vila dos Pescadores estão 
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localizadas na área de restrições do Parque Cabo Branco como Zona Especial de 

Preservação Natural.  

 

 

Figura 37 – Zonas de Restrições Adicionais do Plano Diretor. Fonte: 

PMJP/SEPLAN, 2003. 

 O uso do solo na praia da Penha está condicionado às determinações do 

IPHAEP, órgão responsável pela aprovação de qualquer intervenção na área: 
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A Praia da Penha, de acordo com a Lei complementar nº12 de 
16/12/1976, é considerada como área de Preservação Especial e tem o 
IPHAEP (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 
Paraíba) como órgão responsável por sua preservação. Em 13/05/1982, 
foi criado o Parque Estadual do Cabo Branco através do Decreto 9482 
da Constituição do Estado da Paraíba e a Praia da Penha por estar 
incluída na área do Parque, é regida pelas mesmas leis que englobam o 
Altiplano Cabo Branco e a Praia do Seixas (PINHEIRO, 1996 p.44). 

 

 
Figura 38 – Estuário do Rio Cabelo. Arquivo: Alzení Gomes, 1992. 

 

Figura 39 – Desvio do Maceió do rio Cabelo 
para a expansão da AFRAFEP. Arquivo: 
Alzení Gomes, 1996. 

Figura 40 – Ocupação irregular do leito do 
rio Cabelo pela AFRAFEP: Arquivo Alzení 
Gomes, 2006. 

 

 Apesar das leis de restrições do uso do solo da área e entorno, várias 

intervenções foram realizadas no curso do rio Cabelo desde a década de 1980, 

como a construção do Conjunto Mangabeira e a infra-estrutura do Pólo Cabo 

Branco. Em 1996, o maceió do Cabelo foi desviado para atender às necessidades 

da iniciativa privada (associação de lazer), conforme registram as figuras 38 -39 e 

40. 
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3.2 A Festa de Nossa Senhora da Penha: espetacularização e estranhamento 

 

 A cultura, forma de comunicação do individuo e do grupo com o universo, 

é uma herança, mas também um reaprendizado das relações profundas entre o 

homem e o seu meio (SANTOS, 1996, p. 261): 

Quando descobrimos que há diversas culturas ao invés de apenas uma 
e conseqüentemente na hora que reconhecemos o fim de um monopólio 
cultural, seja ele ilusório ou real, somos ameaçados com a destruição 
de nossa própria descoberta, subitamente torna-se possível que 
existam outros que nós somos um “outro” entre outros (RICOUER, In: 
GIDDENS, 1991). 

 

 Nas culturas tradicionais o passado é honrado e os símbolos valorizados 

porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um modo de 

integrar a monitorização da ação com a organização tempo espacial da 

comunidade. É uma maneira de lidar com o espaço-tempo que insere qualquer 

atividade ou experiência particular dentro da continuidade do passado, presente e 

futuro estruturado nas práticas sociais recorrentes. 

 A tradição não é estática, porque tem que ser reinventada a cada nova 

geração, conforme assume sua herança cultural dos precedentes (resistência). 

Para compreender a tradição como distinta de outros modos de organização e a 

experiência, é preciso penetrar no espaço – tempo através escrita, Santos (1996). 

 As cidades, segundo Santos (1996), tendem a abrigar ao mesmo tempo 

uma cultura de massa e uma cultura popular que colaboram e se atritam, 

interferem e se excluem, somam-se e se subtraem, num jogo dialético sem fim. A 

cultura popular tem raízes na terra em que se vive, simboliza o homem e seu 

entorno, encarna a vontade de enfrentar o futuro sem romper com o lugar e de ali 

obter a continuidade através da mudança. A cultura de massa por ser 

hegemônica é freqüentemente um emoliente da consciência e responde 

afirmativamente à vontade de uniformização e indiferença. 

 A relação existente entre a cultura e o turismo destaca-se , quando o 

turismo se apropria das manifestações culturais de um lugar como o artesanato, 
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as festas, o folclore, as comidas típicas, transformando-os em objetos de 

consumo. 

 Por sua vez, a cultura também se apropria do turismo no que diz respeito 

à formatação das expressões culturais para o desenvolvimento do turismo. Surge 

ai, então, um turismo especial voltado para a cultura. 

 Segundo Coriolano (2002, p.59), “falar de cultura litorânea e dos impactos 

culturais do turismo significa compreender as diferenças culturais e as práticas 

sociais entre turistas e residentes”. A atividade turística faz com que a população 

local reinvente seu cotidiano e nessa reinvenção, a lógica da atividade turística se 

sobrepõe às tradições locais e a própria identidade da comunidade, impactada 

por novos valores, símbolos, referências. 

 Nas comunidades litorâneas conforme relatos de Coriolano (2002) e 

Luchiari (1999), as festas folclóricas como danças do coco, bumba meu boi dentre 

outras que eram realizadas como lazer local, obedecendo a um ritual, passam por 

um processo de estilização, sendo muitas vezes transformadas e apresentadas 

como show, espetáculo. Essas modificações segundo as autoras não implica 

necessariamente extinção, Luchiari chama esse processo de hibridismo (1999).  

 Dessa forma, o turismo reinventa e cria novas funções, recupera antigas 

práticas e bens culturais através do folclore e monta atrações turísticas para o 

lugar. 

 A produção da festa traz consigo a forma de valor de uso. Neste sentido, 

a festa sintetiza a totalidade da vida de cada comunidade, a sua organização 

econômica e suas estruturas culturais, as suas relações políticas e as propostas 

de mudanças (CANCLINI, 1983). 

 Nessa perspectiva, percebe-se uma forma de definição da produção 

espacial, que determina as relações de sociabilidade na necessidade de haver a 

festa como identificação entre a religiosidade, a reprodução e o irrisório 

(GONTIJO, 2004). 

 O processo da espacialidade da festa produz elementos que possibilitam 

a compreensão da produção urbana e a ampliação (re)produtiva do espaço, 

concretizando uma nova organização espaço-social. Henri Lefebvre (1991b), 

coloca em evidência a degenerescência simultânea do “Estilo e da Festa” na 
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sociedade na qual o cotidiano se estabeleceu. Para Lefebvre “o estilo se degrada 

em cultura cotidiana (de massa) e é arrastado para a fragmentação e 

decomposição. A festa não desaparece totalmente da cotidianidade: festivais, 

encontros, festins, são agradáveis miniaturas do que já foram” (LEFEBVRE, 

1991b, p.43). 

 Em contraposição às festas, temos na ocorrência da sociedade da 

espetacularização, os espaços se apresentando como formas de parcelamentos 

de uma indústria espacial, reproduzida na metrópole como fonte de exclusão 

sócio-cultural. 

 Segundo Debord (1995), o mundo presente e ausente que o espetáculo 

faz ver é o mundo da mercadoria, dominando o vivido e o mundo da mercadoria 

dominado é assim mostrado como ele é, pois seu movimento é idêntico ao 

afastamento dos homens entre si e em relação a tudo que produzem. 

 Para Debord (1995, p.112) 

O espetáculo tende a banalização na medida em que se torna sempre 
mais idêntico a si mesmo, aproximando-se ao Maximo da monotonia 
imóvel Essa monotonia resulta do processo de estandardização da 
produção em série que tornou o gosto, a moda, os hábitos de trabalho, 
os estilos de vida muito similares. 

 

 Ao tornar-se consumidora das mesmas mercadorias, uma sociedade 

sofre o que Stuart Hall (1995) chama de homogeneização cultural, ou seja, 

fenômeno que torna as sociedades consumidoras do mesmo mercado de estilos, 

lugares e imagens. 

 As festas populares passaram a ser instrumentos de dominação e 

autopromoção para empresários, políticos, comerciantes e o poder público que 

passam a organizar a festa que antes era da população (institucionalização da 

festa). Os exemplos mais conhecidos são as festas juninas, e as festas da 

padroeira, a exemplo da Festa de Nossa Senhora das Neves padroeira da cidade 

de João Pessoa realizada entre 27de julho e 05 de agosto e a Festa de Nossa 

Senhora da Penha, realizada todos os anos no mês de novembro, dentre outras.  

 O que era espontâneo e reproduzia uma centralidade espontânea passa a 

ser apropriado pelos poderes constituídos e através de propagandas e do 
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marketing aparece como patrocinadores ou promotores da festa, divulgando e 

vendendo a imagem da festa como objeto de lazer e consumo através de 

calendários de eventos e revistas promocionais.  

 O problema, segundo Lefebvre, é restituir a festa transformando a vida 

cotidiana.  

A cidade foi um espaço ocupado ao mesmo tempo pelo trabalho 
produtivo, pelas obras, pelas festas. Que ela reencontre essa função 
para além das funções, na sociedade urbana metamorfoseada 
(LEFEBVRE, 1991 e 1969, p.119).25. 

 

 A Festa de Nossa Senhora da Penha tem origem na romaria, isto é, uma 

peregrinação festiva de grupos em visita ao santuário, para pedir graças, para 

pagar promessas em agradecimento aos benefícios alcançados.  

 Por peregrinação entende-se geralmente, um itinerário ou uma caminhada 

difícil a um lugar sagrado que seja símbolo e manifestação do sagrado. 

Peregrinação exige penitência, testemunho de fé e ação de graças por ter 

chegado ao lugar sagrado (WERNET, 1997). 

 A princípio as peregrinações eram espontâneas e em pequenos grupos, 

aos poucos passaram a romarias programadas e a seguirem rituais como 

procissões, missas, orações e cânticos.  

 A peregrinação como esforço, cansaço cedeu lugar a uma viagem de 

caráter religioso, como conseqüência da modernidade. Essas viagens ou 

excursões religiosas são organizadas por empresas turísticas que oferecem um 

“bem religioso” como um bem turístico. Este bem “turístico religioso” é vendido em 

pacotes com preços acessíveis (WERNET, 1997). As peregrinações para as 

empresas é uma excursão, uma viagem que produz lucro. Nesse sentido, há um 

esvaziamento da dimensão simbólica, porque as peregrinações religiosas 

transformaram-se em turismo religioso.  

 O turismo religioso ocorre quando o sagrado migra como estrutura de 

percepção para o cotidiano, para as atividades festivas, o consumo, o lazer e 

                                                   
25 Lefebvre em O direito a cidade (1969) e A vida cotidiana no mundo moderno (1991),mostra a 

importância do resgate do sentido da festa no cotidiano das comunidades, hoje transformadas 
em espetáculos para o consumo. 
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enfim, os turistas passam a viver eventos não mais vinculados a tradição cristã, 

mas, como experiências inusitadas, espiritual e consumista ao mesmo tempo 

(SILVEIRA 2004). 

  Na definição oficial, segundo a Conferência Mundial de Roma, realizada 

no ano de 1960, o turismo religioso é compreendido como uma atividade que 

movimenta peregrinos em viagens pelos mistérios da fé ou devoção a algum 

santo. Na prática, são viagens organizadas para os locais sagrados, festas 

religiosas que são celebradas periodicamente, espetáculos e representações 

teatrais de cunho religioso dentre outras.  

  

Figura 41 – Roteiro da 100ª Romaria da 
Penha 27/11/2005. Arquivo: Alzení Gomes, 
2005. 

Figura 42 – Programação da 242ª Festa da 
Penha de 23 a 27/11/2005. Arquivo: Paulo 
Rener, 27/11/2005. 

 

              Atualmente a festa da Penha não pertence à Comunidade da Penha 

ou aos romeiros, mas foi institucionalizada e refuncionalizada, para atender aos 

interesses do capital constando nos calendários de eventos religiosos e turísticos 

da cidade de João Pessoa e do estado da Paraíba. 

 A Romaria da Penha é realizada sempre no último domingo de novembro 

e o ponto de partida é a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, Paróquia da qual o 

Santuário da Penha fazia parte. Atualmente, o Santuário pertence à Paróquia 
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Nossa Senhora de Guadalupe, no Cabo Branco. Os romeiros percorrem 

aproximadamente 14 quilômetros, partindo da Avenida João Machado, no Centro 

de João Pessoa em direção a Avenida Pedro II, trevo da Cidade Universitária, 

principal do bairro dos Bancários, contornam a entrada do bairro de Mangabeira, 

seguindo pela Avenida Hilton Souto Maior (antiga estrada da Penha), 

atravessando a PB 008 até o acesso ao Santuário da Penha. Após a caminhada, 

uma celebração encerra a festa religiosa de Nossa Senhora da Penha. Segundo 

os dados dos organizadores da festa e da polícia militar cerca de 150 mil pessoas 

participaram da romaria em 2005 (Jornal Correio da Paraíba, 28/11/2005). 

 

Figura 43 – Romaria da Penha – praia 
da Penha – PB, 1989. Arquivo: José 
Nilton da Silva. 

Figura 44 – Romaria de Nossa Senhora 
da Penha, realizada em 27/11/2005. 
Arquivo: Alzení Gomes. 

 

 O Santuário tem 242 anos de fundação e há mais de 100 anos pessoas 

de diversas localidades participam da Romaria e da Festa em homenagem a 

Nossa Senhora da Penha. 

O Santuário da Penha está completando 242 anos, sendo que a 
Romaria é realizada a mais de 100 anos. Antigamente, a imagem de 
Nossa Senhora era conduzida nos braços dos romeiros, mas com o 
crescimento da celebração religiosa, esta passou a ser levada sobre um 
veículo aberto (O Norte On-line: 26/11/2005). 
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Figura 45 – A imagem da Padroeira 
conduzida pelos romeiros até o 
Santuário. Arquivo: O Norte On-line. 
Acesso em: 25/11/2005. 

   
Figura 46 – A imagem da Padroeira conduzida 
em carro aberto durante a Romaria da Penha. 
Arquivo: Alzení Gomes, 27/11/2005. 

 

O cotidiano do lugar se modifica durante os três dias de festa religiosa e 

profana em homenagem a Nossa Senhora da Penha. A Praça Oswaldo Pessoa e 

o aglomerado da Beira Mar se transformam em áreas de comércio informal e 

como o fluxo de pessoas é intenso, os vendedores ambulantes fazem de tudo 

para chamar a atenção dos visitantes, oferecendo roupas, produtos importados, 

mas, especialmente lembranças da festa como santinhos, terços, camisetas com 

imagem da padroeira etc. (Ver figuras 47 e 48). 

Figura 47 – Ocupação da Praça Oswaldo 
Pessoa por vendedores ambulantes durante a 
Festa da Padroeira. Arquivo: Alzení Gomes 
2004 
 

Figura 48 –  Barracas de camelôs instaladas na 
área próxima ao aglomerado da Beira Mar, 
durante a Festa da Padroeira. Arquivo Alzení 
Gomes 2004 

 

 O lugar que antes era vivido pelos moradores com tranqüilidade é 

apropriado por “barraqueiros”, provenientes de vários lugares, que pagam 

impostos à Prefeitura para poder comercializar seus produtos e disputam as ruas 
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principais com os moradores que aguardam o período da festa para reforçar o 

orçamento familiar, vendendo produtos artesanais confeccionados pelos artesãos 

da comunidade 26. 

  Apesar de se tratar de uma festa religiosa, o lado profano cresce em 

proporção considerável. A tradicional festa de Nossa Senhora da Penha, 

incorporou novos comportamentos, vinculados ao consumo, que em nada se 

relacionam com a festa original. Hoje, a festa é cercada de representações 

sagradas e profanas que incidem no modo de ver e de compreender o mundo da 

comunidade local, modificando-o. 

 

 
Figura 49 – A espetacularização da festa de 

Nossa Senhora da Penha, presença de 
barracas , caminhão de entrega de bebidas e 

a montagem do Palco para apresentações 
de bandas. Arquivo: Paulo Rener, 2005. 

 
Figura 50 –  Parque de diversões: Uma 
opção de lazer para os filhos dos 
moradores da Penha e para os visitantes. 
Arquivo: Paulo Rener, 2005. 

 

  A festa da Penha, mesmo com todas as mudanças, ainda representa um 

momento de devoção diversão e lazer, segundo os depoimentos de romeiros e 

pessoas dos diversos bairros que participam todos os anos da referida festa, a 

exemplo de Dona Luzia, dentre outros entrevistados durante a festa realizada em 

2005. 
Embora também ocorram coisas desagradáveis como brigas, roubos e 
bebedeiras, esta é uma festa popular muito animada e bonita. Por isso, 
apesar de todas as dificuldades venho todos os anos participar da 
romaria com a família, depois passamos o dia na praia e voltamos para 
casa no final da tarde (Depoimento de Dona Luzia em 27 /11/2005). 

 Apesar da maioria da população do bairro afirmar ser devota de Nossa 

Senhora da Penha, percebe-se que poucos moradores participam das atividades 
                                                   
26 Em 2005, a prefeitura resolveu disciplinar o uso do solo para o comércio temporário da festa,  

estabelecendo  o entorno da igreja para as barracas dos moradores e o entorno da escadaria e 
a beira mar para os comerciantes de outros lugares. 
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religiosas e das festas, seja pela falta de interesse, seja pelas atividades que 

desempenham no horário das celebrações religiosas. Na realidade, o que ocorre 

é um choque de territorialidade entre os moradores e os visitantes, com seus 

hábitos e culturas diferentes, gerando um estranhamento. Esse processo também 

é vivenciado pelos visitantes, conforme aponta Nogué i Font (1992 p.57): 

Se trata de hecho, del dualismo ancestral entre el espacio cotidiano y no 
cotidiano, entre espacio conocido y desconocido entre espacio utilizado 
y no utilizado, un dualismo tan propio del viajero (…). Se trata de una 
experiencia que se asienta y el punto de destino. Entre ambos pilares se 
da una interacción espacial que no siempre es analizada en su 
globalidad. 

 

 Também, a festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores realizada no 

mês junho se liga às tradições do lugar, como um espaço carregado de 

significações inseridas na cultura popular. É uma resistência, uma vez que reúne 

pescadores de outras localidades como Tambaú, Manaíra e Bessa, cujos 

pescadores não mais habitam à beira mar.  

 Além da novena, os pescadores organizam uma grande procissão 

marítima, realizada todos os anos no dia 29 de junho, em homenagem a São 

Pedro, atraindo um grande número de pessoas de vários bairros de João Pessoa.  

 
Figura 51 – Procissão marítima de São Pedro, saindo da praia da 
Penha em direção a Tambaú. Arquivo: Paulo Rener, 29/06/2005. 

 
 Antes da procissão marítima, a imagem de São Pedro, padroeiro dos 

pescadores é conduzida pelas ruas do aglomerado da Beira Mar, seguindo 

depois, em procissão marítima, até a praia de Tambaú onde turistas e devotos 

aguardam a chegada, para participarem de uma celebração em homenagem a São Pedro. 
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 As transformações ocorridas na área em decorrência do aumento do fluxo 

de pessoas e da urbanização turística, contribuíram para modificar o espaço do 

sagrado. O Santuário, a Capela das velas e o Cemitério tiveram suas estruturas 

alteradas para a construção de um novo Santuário, de arquitetura pós-moderna, 

com amplas instalações e janelas laterais em vidro, constituindo um verdadeiro mirante.  

 A construção do novo santuário se iniciou em 1999 e passou a ser 

utilizado para as celebrações em 2001, apesar das obras ainda não estarem 

totalmente concluídas conforme relatos do pároco responsável. As interferências 

mais significativas podem ser observadas nas figuras 52, 53,54 e 55: 

Figura 52 – Antiga capela das velas. 
Arquivo: Alzení Gomes, 1992. 

Figura 53 – Monumento de desagravo à 
profanação do Santuário, ocorrido na década de 
1970. Arquivo: Alzení Gomes, 1992. 

 A antiga capela das velas e o monumento construído em reparação a 

profanação do santuário e o roubo da imagem da padroeira, ocorrido na década 

de 1970, foram demolidos em1999 e no local foi erguido o novo santuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54 – Vista parcial do novo e do antigo 
santuário que perdeu parte do seu alpendre com 
a construção do novo Arquivo Paulo Rener, 
2005. 

 
Figura 55 – Vista parcial do Cemitério da 
Penha, cujo terreno também foi reduzido com a 
construção do novo santuário. Arquivo: Paulo 
Rener, 2005. 
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 O antigo santuário perdeu parte do alpendre (figura 54) e o cemitério teve 

seu espaço reduzido, o muro que o separava da capela das velas, hoje serve de 

complementação da parede lateral do novo santuário (figura 55). 

 Outras transformações previstas para o bairro estão relacionadas à 

urbanização da Praça Oswaldo Pessoa27 , uma antiga reivindicação dos 

moradores, visto que a área não dispõe de nenhum equipamento que a identifique 

como praça (ver figura 56). 

 Trata-se na verdade de um largo localizado no entorno do santuário, de 

chão batido, utilizado como terminal de ônibus de passageiros, de romeiros e 

estacionamento improvisados para os freqüentadores da missa dominical, da 

praia e das associações de lazer. Dessa forma, a comunidade aos domingos, 

feriados e dias de festa é privada do espaço cotidiano do entorno de sua casa. A 

reestruturação da Praça Oswaldo Pessoa deverá ocorrer até novembro de 2006 e 

a inauguração será durante a 243ª Festa de Nossa Senhora Penha. 

 A única área de lazer da comunidade, o campo de futebol também de 

chão batido, é ocupada todos os domingos pela manhã e durante o período de 

festas como estacionamento de ônibus de romeiros e carros particulares (ver 

figura 57).  

Figura 56 – Vista parcial da Praça Oswaldo 
Pessoa, foto realizada em um domingo 
após a missa. Arquivo Alzení Gomes, 2006. 

Figura 57 – Vista parcial do campo de 
futebol da Penha, também utilizado como 
estacionamento por romeiros e turistas. 
Arquivo: Alzení Gomes, 2006  

                                                   
27 Desde a década de 1970, vários projetos de urbanização foram propostos para área pela 

prefeitura de João Pessoa, mas não foram postos em prática. 
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 Nessa área ocupada pelo campo de futebol são instalados durante a festa 

da Penha os trios elétricos e o palco principal, uma espécie de tenda que também 

é utilizado para celebração da missa de encerramento da festa religiosa após a 

chegada da romaria ao santuário. Em decorrência disso, fica explicita a inter-

relação do espaço do sagrado com o espaço profano.  

 Dentre as manifestações populares realizadas na praia da Penha também 

ocorre o tradicional Forró da Penha. Realizado toda segunda feira das 13 às 23 

horas, o forró a princípio era uma forma de lazer da comunidade, que passava os 

finais de semana trabalhando nos bares localizados a beira mar, hoje é ponto de 

encontro de trabalhadores de vários bairros da periferia da cidade que tem folga 

na segunda feira. Segundo os organizadores, cerca de 600 pessoas participam 

dessa festa, incluindo turistas que vêm para conhecer o lugar. 

 

 
Figura 58 –  Propaganda, sobre o tradicional forró da Penha.  

Arquivo: Alzení Gomes, 2006. 

 

 A princípio os moradores cantavam e dançavam, hoje contratam grupos 

de forró eletrônico, estilizados. O que era lazer para comunidade passou a ser 

comercializado. Os organizadores vendem o ingresso ao preço popular de um 

real e o lucro vem das bebidas e comidas consumidas nas dez horas de forró. 
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3.3 A segregação sócio-espacial e as estratégias de resistência da 

comunidade 

 

 A segregação sócio-espacial das comunidades litorâneas, a exemplo da 

Comunidade de Nossa Senhora da Penha pode ser evidenciada em três fases, 

desde a formação das colônias de pesca ao longo do litoral nordestino até aos 

dias atuais.  

 Até a década de 1960, a segregação estava relacionada ao padrão de 

moradia. Os pescadores habitavam caiçaras e os grandes proprietários de terras 

ostentavam o seu poder através de grandes habitações: “As choupanas em 

seqüências vinham esbarrar nos oitões da secular casa grande” (COELHO NETO, 

1979). 

Figura 59 – Predomínio de casas de taipa e 
palha no aglomerado da Beira-mar. Arquivo: 
Alzení Gomes, 1992. 

Figura 60 – Residência de proprietário 
fundiário localizada a beira mar na praia da 
Penha. Arquivo: Alzení Gomes, 1992. 

 

 No final da década de 1960 a comunidade fragmentou-se em três núcleos 

distintos, sendo segregada para atender os interesses dos proprietários de terras. 

Os três núcleos passaram por grandes dificuldades. A Comunidade da Vila dos 

Pescadores foi prejudicada pela falta de acesso, escola, segurança, saúde, água 

e energia, bem como pela distância em relação ao local de trabalho, a beira-mar.  

 Os moradores do aglomerado da Praça Oswaldo Pessoa eram obrigados 

a utilizar a escadaria por ser o único acesso para obter água do rio Cabelo para o 

consumo familiar.  
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 A Comunidade à Beira-mar, também enfrentou dificuldades como a 

transferência da escola, do posto de saúde e do posto policial para a Praça 

Oswaldo Pessoa. O espaço de vida foi segregado por cercas implantadas pelos 

proprietários e clubes sociais que se instalaram na área na década de 1970 e os 

moradores passaram a ser constantemente ameaçados de despejo. 

 

 
Figura 61 – Vista parcial do acesso à beira mar. Destacam-
se a cerca que impede a livre circulação, a falta de infra-
estrutura e a residência do Dr. Otacílio Silveira. Arquivo: 
Paulo Rener, 2005. 

 

 Os moradores que aceitaram ser transferidos do Aglomerado da Beira-

Mar para a Praça Oswaldo Pessoa e para a Vila dos Pescadores, na década de 

1960 acreditando no acordo feito com o proprietário de terras Otacílio Silveira de 

que obteriam a posse dos terrenos, na realidade, não obtiveram a regularização 

fundiária das áreas que ocupam há mais de quarenta anos. 

 A partir da década de 1970, afirma-se a segregação pelo padrão centro-

periferia. No final da década de 1980, com a implantação da infra-estrutura 

turística no litoral sul, verificou-se a valorização das terras, aumentando a pressão 

de especuladores e proprietários sobre os antigos moradores do Aglomerado da 

Beira Mar.  

 Conforme pesquisa realizada in loco e reportagens de jornais da época, 

por mais de cinco anos os moradores da beira mar foram ameaçados de despejo 
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de maneira arbitrária, uma vez que essas terras pertencem à Marinha, segundo 

relato dos advogados contratados pela comunidade e pela definição do 

zoneamento costeiro do projeto orla. Na realidade, os que se dizem “proprietários” 

não possuem legalmente o registro do imóvel. 

 A situação dos moradores da beira-mar complicou-se quando um dos 

“proprietários“, no intuito de especular, tentou remover a comunidade. Mas, de 

acordo com a defensoria pública, a área ocupada pela Comunidade pertence à 

Marinha28. 

 Na década de 1990, a Comunidade da Beira-Mar resistiu a um mandato 

judicial de despejo. Para lutar pelo direito a posse da terra, organizaram-se 

através da Associação dos Moradores e procuraram um defensor público. Em 

seguida, construíram um Posto da Defensoria Pública na Comunidade para 

facilitar os trabalhos e poderem acompanhar o processo. 

 A Campanha intitulada “SOS Praia da Penha” foi uma estratégia adotada 

pela comunidade para chamar a atenção dos turistas, usuários e do poder público 

municipal e estadual para o problema fundiário, obtendo alguns resultados. A 

comunidade tomou conhecimento de que as terras que ocupam há mais de 

cinqüenta anos pertencem a União, são terrenos da Marinha e passaram a lutar 

por melhores condições de vida (Ver reportagens em anexo). 

 As cercas e muros nas associações de lazer, casas de veraneio, 

condomínios fechados, prédios de apartamentos encontrados atualmente na área 

de estudo e seu entorno indicam um novo padrão de segregação que vem se 

processando no país desde a década de 1980 e se consolidado nos dias atuais. 

São os enclaves fortificados, conforme Caldeira (2000, p. 211). 

  

 

 

                                                   
28 A lei 9.636, de 15 de maio de 1998 (Art. 2º e 3º), discorre que os terrenos de Marinha se estendem da 
posição da linha da preamar-média, de 1831, até a distância de 33 metros medidos horizontalmente para a 
parte da terra. Eles são considerados bens imóveis da União. Situam-se no continente, na costa marítima, 
nas margens dos rios e lagoas, bem como contornando ilhas, aonde se faça sentir a influência das marés. Os 
acrescidos de marinha são aqueles formados, de modo natural ou artificialmente, para o lado do mar ou dos 
rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinha (Projeto Orla, 2002). 
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CONCLUSÃO 

 

 Com a expansão urbana e turística de João Pessoa em direção ao litoral 

sul, as praias da Penha e do Seixas são integradas ao tecido urbano, 

principalmente, em razão da infra-estrutura do Pólo Turístico Cabo Branco.  

 A praia da Penha não mais se constitui de uma pacata vila de 

pescadores. Ao ser integrada à área urbana de João Pessoa, a Comunidade de 

Nossa Senhora da Penha vem passando por profundas modificações em sua 

organização sócio-espacial, decorrentes de novas formas de apropriação e uso 

deste espaço, em especial, o turismo e as atividades de lazer.  

 A comunidade foi submetida aos novos valores ideológicos que legitimam 

a cultura dominante, perdendo parte de seus autênticos valores culturais. As 

festas comemorativas, as danças como ciranda, coco de roda, dentre outras, 

perderam parte de sua significação, sendo lembradas e comentadas apenas 

pelos moradores mais velhos.  

 A tentativa de se resgatar os valores culturais dessa comunidade é 

utilizada pelos discursos do poder público para atrair turistas e visitantes, o que 

demonstra na realidade tratar-se como bem afirmou Henri Lefebvre de um 

simulacro. 

 Outro problema verificado envolve a falta de interesse dos pescadores em 

continuar com a tradicional atividade da pesca e se organizar em associações e 

cooperativas de pesca. A comunidade foi induzida a buscar outras formas de 

sobrevivência, a exemplo do comércio informal para atender às exigências dos 

usuários e turistas populares que freqüentam a área nos fins de semana, na alta 

estação e nos períodos de festas. 

 O processo de valorização das terras foi acelerado pela especulação 

imobiliária, principalmente, após a implantação da infra-estrutura do Pólo Turístico 

Cabo Branco, intensificando a segregação sócio-espacial.  
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 As comunidades litorâneas são “empurradas” para áreas afastadas do 

seu território original, a beira-mar, tornando-se segregadas, pela falta ou 

precariedade de acessos ao local de trabalho, das manifestações religiosas e das 

festas. É o caso da Vila dos Pescadores cujos moradores têm que se deslocar a 

pé ou de bicicleta até a beira-mar para realizar a atividade da pesca e a Praça 

Oswaldo Pessoa para freqüentar a escola e a igreja. 

 A dificuldade de acesso também ocorre entre os três aglomerados que 

formam a comunidade de Nossa Senhora da Penha.  

 A presença de muro e cercas separando os moradores da beira mar das 

áreas ocupadas pelos proprietários de terras, associações de lazer, verificados na 

área em estudo, bem como construção de condomínios fechados e o pólo 

turístico localizado no entorno constituem um novo padrão de segregação que 

são os enclaves fortificados. 

 A segregação também se faz presente no discurso oficial, cujo 

planejamento reservou a praia da Penha como área destinada ao turismo popular. 

O Pólo Turístico Cabo Branco prevê o disciplinamento urbano da Praia do Seixas 

até os limites com o município do Conde (rio Cuiá). 

 No litoral sul de João Pessoa, as Avenidas Hilton Souto Maior e Ministro 

Abelardo Jurema (PB-008) contribuíram para a refuncionalização da área, 

atraindo loteamentos abertos e fechados, residências permanentes e para 

veraneio, pousadas, hotéis, restaurantes, churrascarias, associações de lazer, 

dentre outros, estimulando a especulação imobiliária. 

 A pesquisa constatou que a área apresenta-se bastante degradada, 

apesar de se tratar de um espaço “protegido” pelas Constituições Federal e 

Estadual, bem como pela legislação ambiental. Os Estudos de Impactos 

Ambientais (EIA) e os Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) dos projetos 

turísticos e urbanísticos implementados na área são questionáveis quanto à 

preservação do meio ambiente, visto que os órgãos executores não cumprem na 

íntegra as restrições contidas nestes relatórios. 

 Um evidente exemplo de agressão ao meio ambiente, foi o desvio do 

riacho Cabelo para a construção do anel viário do Projeto Costa do Sol em 1989 e 
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o desvio do maceió do rio Cabelo para expansão da área recreativa da AFRAFEP 

em 1996. 

 A atividade turística, de lazer ou qualquer outra atividade quando mal 

estruturada causa degradação e descaracterização ambiental, degeneração de 

culturas locais, causando prejuízo ao meio ambiente, à comunidade local e à 

própria atividade turística, uma vez que, nenhum turista será atraído para 

ambientes degradados ou descaracterizados.  

 Faz-se necessário, portanto, que se repense o imediatismo do 

planejamento turístico que visa somente ao lucro, desconsiderando a integração 

entre o ambiente, a comunidade e a atividade turística. 
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