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RESUMO 

 

O presente trabalho teve o interesse de analisar o processo de ocupação e as questões 
sociais do bairro de São Bento em Bayeux – PB. O trabalho compreendeu atividades 
que se destacaram pelos resultados obtidos. Levantar os aspectos históricos do bairro, 
atualizar a base cartográfica, escutar a comunidade, e reunir as informações possíveis 
sobre a área de estudo foram os principais objetivos desta pesquisa. A aplicação de 
entrevistas, o levantamento bibliográfico, a coleta de informações históricas junto aos 
órgãos competentes e as atividades de campo na área foram os procedimentos 
metodológicos adotados para o cumprimento dos objetivos propostos. O resgate da 
história do bairro que em muitos momentos se mistura com a do município foi uma 
tarefa complexa, mas gratificante, pois conseguimos reafirmar algumas argumentações 
a respeito da Ponte Sanhauá e da Avenida Liberdade, identificar a origem dos 
aglomerados que constituem São Bento e caracterizar a morfologia do perímetro urbano 
envolvido. A aplicação de alguns conceitos como favela e bairro foram proveitosos 
para entender as diferentes problemáticas que o bairro apresenta no que se refere aos 
equipamentos urbanos. O trabalho em si possibilitou um novo entendimento sobre o 
bairro de São Bento a partir das idéias apresentadas nesta análise que facilitou a 
caracterização urbana dos elementos socioespaciais que constituíram, ao longo do 
tempo a área aqui estudada. 
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ABSTRACT 
 

The present work had the interest of analyzing the occupation process and the social 
subjects of São Bento neighborhood in Bayeux - PB. The work understood activities 
that stood out for the obtained results. To lift the historical aspects of the neighborhood, 
to update the cartographic base, to listen to the community, and to gather the possible 
information on the study area was the principal objectives of this research. The 
application of interviews, the bibliographical rising, and the collection of historical 
information close to the competent organs and the field activities in the area were the 
methodological procedures adopted for the execution of the proposed objectives. The 
ransom of the history of the neighborhood that in many moments it is mixed with the 
one of the municipal district it was a task complex, but gratifying, because we got to 
reaffirm some arguments regarding Ponte Sanhauá and of the Avenida Liberdade, to 
identify the origin of the agglomerates that they constitute São Bento and to characterize 
the morphology of the involved urban perimeter. The application of some concepts as 
slum and neighborhood were profitable to understand the different problems that the 
neighborhood presents in what it refers to the urban equipments. The work in itself 
made possible a new understanding on São Bento neighborhood starting from the ideas 
presented here in this analysis that facilitated the urban characterization of the elements 
socioespaciais that they constituted, along the time the area studied. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho analisa o processo de ocupação e as questões sociais do bairro 

de São Bento, localizado no município de Bayeux na Paraíba. A ausência de bibliografia e 

de informações específicas sobre o bairro, colocou-nos diante de algumas dificuldades, 

mas que à medida do possível foram superadas a partir das leituras sobre a história da 

Paraíba, a respeito da urbanização brasileira, em especial aquelas que trataram da 

denominada urbanização periférica, e da coleta de dados e informações nas mais variadas 

instituições. 

 As discussões sobre teorias urbanas e sociais foram fundamentais para a 

realização da pesquisa em São Bento, pois mesmo sabendo que o senso comum ou o 

conhecimento popular são importantes no desenvolvimento do trabalho, a fundamentação 

teórica é a base para o trabalho de dissertação. 

 A vivência na área de estudo somada à participação em algumas atividades da 

comunidade local (obras sociais e trabalhos junto à Igreja Católica) foram os principais 

elementos impulsionadores para a escolha da área e do tema aqui trabalhado: a área de São 

Bento, na cidade de Bayeux.  Buscamos, inicialmente, referências bibliográficas que 

tratassem dos temas: processo de ocupação, espaço intra-urbano, conceito de bairro, 

pobreza urbana, favelas, entre outros. 

 O interesse por desenvolver esta pesquisa na área supracitada foi despertado 

também por alguns outros fatores tais como: a complexidade geográfica e social, o 

surgimento das mais novas ocupações na cidade (São Bento foi o primeiro aglomerado 

urbano de Bayeux), a elevada densidade demográfica e a falta de conscientização dos 

moradores locais sobre as questões ambientais em relação ao mangue, ambiente no qual 

estão inseridas as comunidades. Assim, a escolha do objeto da pesquisa surgiu a partir da 
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constatação dos diversos problemas urbanos existentes, entre eles, a deficiência do sistema 

de esgoto, a falta de planejamento urbano, o surgimento de novos aglomerados (favelas ou 

aglomerados subnormais) dentro do bairro, a carência dos serviços urbanos e das políticas 

públicas, a violência e o alto índice de analfabetismo. 

 Por falta de estudos específicos sobre a área objeto de análise – São Bento – o 

contato com a população local foi indispensável não só para coletarmos os dados 

necessários à análise daquela realidade espacial, mas também para resgatarmos um pouco 

da história do lugar. A partir das conversas informais foram recolhidas informações que 

serviram de base para dar encaminhamento à pesquisa e para a elaboração dos 

questionários. 

 Partimos do entendimento de que para analisarmos a realidade e as contradições 

manifestas no espaço, é imprescindível o resgate do processo de ocupação. Só assim, 

conseguimos entender as razões do processo de expansão urbana, do crescimento 

populacional e também das desigualdades espaciais. 

 Sabe-se que a urbanização brasileira a partir de 1950 deu-se atrelada aos 

denominados problemas urbanos, tais como: ausência de serviços de saneamento, de 

educação, de saúde, de segurança e de áreas de lazer, além da existência dos grandes 

depósitos de lixo. Devido à grande concentração de áreas urbanas na faixa litorânea, esses 

problemas se tornaram mais evidentes nesta porção do território brasileiro, correspondendo 

à faixa ocupada pelas médias e grandes cidades. 

 Vale salientar que as problemáticas urbanas existem desde a constituição das 

primeiras cidades, no entanto, ganham ritmo acelerado, a partir de meados do século XX, 

em São Paulo, quando aí surgem as primeiras favelas entre 1942 e 1945 (BONDUKI, 
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1998)1. Em grandes centros urbanos do Nordeste como Recife, Salvador e Fortaleza 

também teria havido uma considerável expansão das deficiências de infra-estrutura 

identificadas desde a década de 1960 (SANTOS, 2005). 

Na Paraíba, as cidades de João Pessoa e Campina Grande também receberam a 

partir da década de 1960 um grande fluxo migratório, provocando o crescimento acelerado 

e desordenado e ainda produzindo as primeiras favelas. Por conseguinte, as áreas vizinhas 

situadas no entorno das cidades foram se constituindo em focos de exclusão social. Dessa 

forma, as áreas ribeirinhas de São Bento na cidade de Bayeux foram ocupadas de forma 

desordenada, ou seja, sem nenhum planejamento urbano. Os moradores retiraram a 

madeira e aterraram as áreas para onde os rios recuavam na maré baixa. Assim, ano após 

ano, essas áreas foram ocupadas com habitações precárias, sem equipamentos urbanos e 

lançando esgotos e lixo nos rios Sanhauá e Paroeira. 

 A área de São Bento está localizada em área de mangue e é uma das duas únicas 

áreas de Bayeux que é banhada pelos dois rios que drenam a cidade, o rio Paroeira e o rio 

Sanhauá, a outra área é o bairro do SESI. Tal particularidade faz com que o número de 

moradores ribeirinhos seja maior em relação às outras áreas da cidade e consequentemente 

a emissão de lixo e esgotos também seja acentuada, acarretando problemas ambientais 

urbanos. 

 Procuramos analisar as condições de vida e de moradia da população residente em 

São Bento. O entendimento dessas deu-se a partir do levantamento empírico através de 

entrevistas e à luz do referencial teórico. A relação dos moradores com o ecossistema 

                                                   
1 Acrescente-se que o surgimento das primeiras favelas no Brasil deu-se na cidade do Rio de Janeiro no final 
do século XIX e início do século XX após a destruição dos cortiços. (CHALHOUB, 1999). 



 15 

estuariano2 que está ao seu redor, ou mesmo onde esses estão inseridos é também ponto de 

análise desta pesquisa. 

 O processo de ocupação provocou o surgimento de uma área bastante 

problemática, com uma infra-estrutura precária. Ao longo das visitas de campo realizadas 

nesta área de estudo presenciamos inúmeras ações públicas de instalação de equipamentos 

urbanos (escolas e postos de saúde, por exemplo) em áreas que deveriam ser de 

preservação. O funcionamento das referidas instituições é bastante precário, sendo uma das 

razões, a dificuldade de acesso pelas pessoas e automóveis, além da incidência de 

mosquitos, pois se localizam em becos e travessas sem pavimentação, em área de mangue.  

Ressalta-se que São Bento corresponde à área onde se originou a cidade, e ao 

mesmo tempo compreende as ocupações mais recentes. Isto é perceptível na sua paisagem, 

onde se observam habitações datadas de 1919, ao lado das ocupações mais recentes – 

habitações de alvenaria ou taipa – que surgem constantemente, de forma precária. 

A elaboração do conteúdo histórico foi o momento de maior dificuldade desta 

pesquisa. A falta de dados e relatos históricos sobre a povoação e urbanização da cidade de 

Bayeux dificultou muito a composição do texto. Somente com a realização de uma 

pesquisa em alguns arquivos do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGP), 

conseguimos reunir idéias e informações e assim construir o primeiro capítulo que ora  

apresentamos. 

A pesquisa documental foi realizada no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba 

(IHGP) e no Arquivo Histórico do Estado da Paraíba, ambos situados em João Pessoa. No 

IHGP conseguimos colher documentos sobre o antigo Engenho Barreiros, sobre a ponte 

Sanhauá e principalmente sobre o município de Bayeux. No Arquivo Histórico do Estado 

da Paraíba fomos auxiliados pelas bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq/UFPB) 
                                                   
2 O ecossistema Estuarino do rio Sanhauá é composto de manguezais e de solos indiscriminados de mangue e 
sua área compreende o entorno de cinco municípios: João Pessoa, Cabedelo, Lucena, Santa Rita e Bayeux . 
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da pesquisa: “A Rua e a Cidade: Geografia Histórica, Morfologia e Cotidiano no séc. XIX 

e início do séc. XX”. Com o somatório dessas informações foi possível reunir algumas 

idéias e rediscutir informações que já estavam postas a respeito da urbanização de Bayeux. 

 A finalização do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal da cidade de 

Bayeux em 2004 permitiu a concretização de algumas informações referentes aos dados 

populacionais e territoriais. No entanto, vale salientar que com exceção do Plano Diretor 

Municipal não houve outra colaboração da Prefeitura Municipal. A falta de documentos 

históricos, como o termo de criação do município em 1959, somente foi superada a partir 

da consulta em outros órgãos como a Assembléia Legislativa Estadual situada em João 

Pessoa. Outros documentos referentes à construção da ponte Sanhauá que liga Bayeux à 

capital e a história da própria avenida Liberdade não se encontram disponíveis em nenhum 

acervo municipal, ou melhor, nem acervo histórico propriamente dito, o Município possui. 

Assim, essa escassez de informações em muito dificultou a elaboração do primeiro capítulo 

aqui apresentado. Em alguns momentos nos sentimos montando um verdadeiro “quebra-

cabeça” de informações completamente soltas. A partir da orientação de alguns 

historiadores, como as professoras Ariane Sá e Josineide Bezerra, fomos construindo a 

história de ocupação do município e principalmente do bairro estudado. 

 Em paralelo à pesquisa bibliográfica foram realizadas outras tarefas, essenciais 

para a conclusão da construção do texto. Tarefas que envolveram mais de vinte visitas à 

área de pesquisa; a atualização e a análise da base cartográfica municipal aprovada pelo 

Plano de Desenvolvimento Municipal de Bayeux; a produção de fotografias da área de 

estudo; a realização de entrevistas e a visita a outros setores competentes como as 

secretarias municipais do Planejamento, Saúde e Educação, a Câmara de Vereadores, o 

Fórum Municipal, o Cartório Público, o Cartório Eleitoral e a Coordenação Municipal de 

Desenvolvimento Urbano, todos localizados em Bayeux – PB. 
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 A falta de referência bibliográfica sobre a área de estudo estimulou a realização de 

outras entrevistas e um maior contato com a população local, constituindo-se num dos 

principais instrumentos para a coleta de informações. 

As bibliotecas municipais, a Biblioteca Central da UFPB, a Biblioteca Setorial do 

Departamento de Geociências, a internet  (portais do Museu Cinco Pontas; do Ministério 

das Cidades, e do Governo do Estado da Paraíba) e o Instituto Histórico e Geográfico da 

Paraíba (IHGP) foram os principais locais onde foi realizada a pesquisa bibliográfica. 

Também foi necessário em alguns momentos buscar outros referenciais teóricos em 

bibliotecas setoriais dos cursos de Serviço Social, Sociologia e Ciências Sociais e realizar 

também contatos com professores de outros programas como o Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e o Programa de Pós-Graduação em História. 

Assim, os procedimentos metodológicos utilizados compreenderam várias etapas 

do trabalho que consistiram em atividades coordenadas e conciliadas com as 

recomendações da orientadora e com as necessidades que surgiram a cada dia da pesquisa. 

Inicialmente foi realizada uma busca de bibliografias específicas que se adequassem às 

necessidades do trabalho. Com a realização das disciplinas obrigatórias e optativas foi 

possível compor um referencial bibliográfico, bem como iniciar a redação dos textos que 

se constituiriam em capítulos. 

Com a falta de informações precisas sobre algumas questões sociais do bairro, 

sentiu-se a necessidade imediata da realização de entrevistas que pudessem gerar novas 

idéias sobre as temáticas tratadas. Como afirma Carvalho (1991), a entrevista deve partir 

de uma abordagem que estabeleça uma nova relação do vivido com a sua interpretação 

científica: 

É o resultado de estudos e pesquisas na área do serviço social, visando 
uma nova reconceituação e uma nova metodologia, fugindo ao tradicional 
funcionalismo, visto que pretende dar conta à ordem do vivido tal como 
ele se apresenta na sua vivência. (Carvalho, 1991, p. 05). 
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 As áreas periféricas do bairro foram o objetivo inicial das entrevistas que visaram 

o foco principal da pobreza e da desigualdade social. As falas da população mais carente de 

serviços públicos e de qualidade de vida contribuíram com suas experiências de vida para 

uma nova e desafiadora visão geográfica da realidade social vivida por eles. 

 As entrevistas foram aplicadas em duas etapas: a primeira realizada em dezembro 

de 2004, com a ajuda de estudantes da escola estadual Tancredo Neves (todos moradores 

dos respectivos aglomerados). Os questionários serviram de suporte para buscar 

informações referentes ao tipo de moradia (própria ou alugada), à forma de ocupação (casa 

ou terreno), ao tempo de residência e à quantidade dos equipamentos urbanos existentes. 

Foi uma experiência inesquecível realizada com todos os cuidados acadêmicos, ou seja, os 

alunos passaram uma semana na sala de aula recebendo instruções de como aplicar uma 

entrevista ou questionário de pesquisa e realizaram uma atividade prática com os 

professores do turno da noite. 

 A vivência deles na área de estudo e suas respectivas práticas socioespaciais 

facilitaram a realização das entrevistas e a coleta das informações que contribuíram para o 

desenvolvimento do trabalho dissertativo aqui apresentado. Por isso, a pesquisa oral foi um 

instrumento de apoio importante, possibilitando um primeiro conhecimento da área, da 

vida dos moradores e também facilitando um maior contato com eles. 

 Uma das maiores dificuldades enfrentadas foi o resgate da história do bairro. 

Diante da ausência de bibliografia específica e de dados, decidimos fazer essa 

recomposição histórica através da memória dos habitantes. Contudo foi difícil encontrar 

moradores que tivessem vivenciado o período anterior à emancipação municipal. 

Encontramos, mas não foram muitos, pois alguns deles, na época, eram crianças e nada 

lembravam sobre o referido período. Sobre a história de período anteriores, dos séculos 
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XVI, XVII, XVIII e XIX, recompomos o que foi possível a partir das leituras sobre a 

história da Paraíba e de João Pessoa, município vizinho. Assim, todas as informações 

colhidas a partir da História Oral datam do início do século XX e com mais precisão após a 

década de 1950. Dessa forma, as informações obtidas a partir do relato dos moradores 

foram essenciais para a análise sociespacial do bairro de São Bento. 

 A escolha dos entrevistados foi sendo alterada e uniformizada à medida que 

iniciamos o contato com a comunidade local. Como bem esclarece Alberti (2004): “A 

escolha dos entrevistados, por mais criteriosa e justificada que seja durante a formulação 

do projeto de pesquisa, só é plenamente fundamentada no momento de realização das 

entrevistas”. Desse modo à medida que fomos ouvido a população local reformulamos as 

nossas idéias de análise da área de estudo. 

 As entrevistas foram realizadas em São Bento, em duas etapas, totalizando o 

número de 125 residências visitadas de um universo de 1813, segundo o PDDM-BY 

(2004)3 o que corresponde a aproximadamente 7% dos domicílios do bairro. Alertamos 

para o fato de que por se tratar de uma pesquisa qualitativa, não calculamos nenhum valor 

amostral, por isso o dado é meramente ilustrativo. Na primeira etapa como já dissemos 

anteriormente, as entrevistas foram realizadas, na maioria, com a ajuda de alunos que 

estudam e moram em São Bento. Na segunda etapa tentamos identificar as lideranças e os 

principais representantes dos moradores de todo o perímetro urbano de São Bento, além 

daqueles com maior idade, por conhecerem melhor a história do lugar. 

 No decorrer das entrevistas, podemos identificar as pessoas de maior 

representatividade em São Bento e em seus respectivos aglomerados e segmentos sociais. 

Entre eles destacamos: Marina Antônia do Nascimento de 60 anos que preside o Clube das 

Mães da Nova Liberdade; Agenor Martins da Silva de 73 anos, responsável pelo imóvel 
                                                   
3 Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Bayeux. Concluído e aprovado no ano de 2004, mas só 
entra em vigor a partir de janeiro de 2005. 
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onde funciona a colônia de pescadores Arnaldo Luz; Severino Ramos da Silva (49 anos) 

que é considerado pela comunidade local como o principal pescador de São Bento; Cecília 

Izabel da Cunha Carneiro de 60 anos, que é ministra do batismo segundo a fé católica; 

Antônio Fernandes Neto de 59 anos, que foi um dos principais comerciantes da feirinha do 

bairro nas décadas de 1970 e 1980 e Ninoza Pontes Rodrigues, que é coordenadora da 

comunidade católica de São Bento. 

 A escolha dos entrevistados foi estabelecida a partir de alguns critérios: a maior 

idade, a representação social e política na comunidade local e principalmente sua 

disponibilidade de tempo, já que a realização das entrevistas por questão de segurança foi 

feita durante o dia (manhã ou tarde). 

 Vale destacar que a pesquisa não é quantitativa. Assim, a referência numérica 

serve simplesmente para que o leitor conheça o contingente pesquisado. 

 Essas visitas foram realizadas a pé ou de bicicleta, devido às dificuldades de 

acesso e por permitirem um olhar mais atento àquela realidade. O contato com os 

moradores locais e a produção de imagens através das fotografias facilitaram o 

complemento das informações para preencher o texto que foi desenvolvido. 

 Os representantes comunitários envolvidos, os moradores mais antigos, e os 

representantes junto ao poder público (vereadores, membros do Conselho Tutelar e 

funcionários de secretarias municipais) foram, em primeira instância, as pessoas 

consultadas e entrevistadas. Tal escolha deu-se por entendermos que eles têm informações 

e um maior conhecimento da realidade local e por representarem também diferentes 

posições sociais, portanto diferentes olhares. 

 Como já foi mencionado, para o resgate histórico, foi indispensável a realização 

das entrevistas. Esse contato direto com os moradores permitiu identificar as razões 
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históricas da ocupação da área e entender como se deu o surgimento de moradias que 

constituem as favelas e outros tipos de ocupações irregulares que ali se encontram. 

 O contato maior com essa realidade nos pôs como necessário a abordagem de um 

tema até então não elucidado: a pobreza. Muito embora esse não seja um tema específico 

da Geografia, percebemos que o mesmo ali se fazia latente. Dessa forma, buscamos em 

áreas do conhecimento como Serviço Social e Sociologia, abordagens teóricas que 

pudessem melhor fundamentar as nossas observações sobre a pobreza. 

 Acrescentamos que os exercícios de escrever textos e apresentar seminários nas 

disciplinas oferecidas no decorrer do curso de mestrado propiciaram um significativo 

avanço para a elaboração da pesquisa e o início da redação da dissertação. 

 A atualização do material cartográfico foi outra importante etapa da pesquisa, pois 

alguns mapas temáticos do município de Bayeux que já existiam foram atualizados e 

outros foram por nós elaborados. 

 Assim, o nosso trabalho está estruturado em três capítulos. No primeiro 

analisamos o processo de ocupação de Bayeux e particularmente do bairro de São Bento. 

No segundo descrevemos a morfologia e a estrutura interna do bairro, bem como 

apresentamos as várias formas de ocupação e habitação e no terceiro pesquisamos as 

relações sociais, as atividades econômicas e o desenvolvimento da pobreza local. 
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1 A HISTORICIDADE E A CONSTITUIÇÃO DO BAIRRO DE SÃO BENTO EM 

BAYEUX – PB 

 
Este capítulo resgata o processo de formação e o início da urbanização da cidade 

de Bayeux, especialmente do bairro de São Bento. Atualmente apresenta uma população de 

9.453 habitantes, correspondente a 10,83% da população total desse município que é de 

92.728 (PDDM-BY)4, que compõe o recorte de estudo desta pesquisa. A área territorial do 

município é de 27,5 Km², o que gera uma população relativa de 3.371,92 Hab./Km², sendo 

assim a maior densidade demográfica da Paraíba, de acordo com o IBGE5. Ainda segundo 

esse órgão, Bayeux é um município de população 100% urbana. 

A cidade de Bayeux localiza-se na mesorregião da Mata Paraibana, mais 

especificamente na microrregião de João Pessoa, possuindo as seguintes coordenadas 

geográficas: 07º 07’ 30” lat. S e 34º 55’ 56” long. W. O município tem como limites a leste 

e a sudeste a capital do estado, João Pessoa, e ao norte e a noroeste, o município de Santa 

Rita. Quanto à sua hidrografia, Bayeux é banhado pelos rios Paroeira, Paraíba, Sanhauá e 

do Meio e pelos riachos Tambaí, Preto e Marés, também faz parte de seu território a Lagoa 

do Sapo, os açudes Xem-Xem e Mumbaba e as ilhas do Cabo, Tabu e Verde (ANDRADE, 

1976). 

Historicamente, a ocupação das terras que hoje compõem o município de Bayeux 

remonta ao processo de fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves em 1585, que 

mais tarde passaria a ser chamada de Felipéia de Nossa Senhora das Neves (MELLO, 

2002), constituindo hoje a capital do estado, João Pessoa. Assim, com a colonização da 

Capitania da Paraíba, a área desse município veio a se constituir como passagem para o 

interior da capitania, quando foi aberto um caminho em meio à vegetação de mangue e à 

                                                   
4 Dados apresentados no Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Bayeux (2004). 
5 Informação obtida no site: www.ibge.gov.br/cid@des – versão 2005 (acesso: 20/09/2005). 
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vegetação artificial6 ali existente. Nessa estrada, temos as origens do que hoje é a avenida 

Liberdade, principal artéria da cidade. Foi nesse corredor que as primeiras habitações 

tomaram forma, como suporte à ocupação do lugar. 

 Inicialmente a ocupação ocorreu simultaneamente no trecho da estrada que ligava a 

ponte Sanhauá ao interior do estado, ou seja, a capital da capitania ao então município de 

Santa Rita.  

                                                   
6 Faz parte das áreas intensamente antropizadas, onde as lavouras, as culturas herbáceas ou arbóreas, 
substituíram a vegetação original (SUDEMA, 2004, p. 94). Essas áreas não são constituídas de vegetação de 
mangue, devido à altitude do relevo, onde não há atuação do processo das marés. 
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Mapa 01 – Localização do município de Bayeux 
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A cidade de Bayeux possui duas unidades geomorfológicas distintas e cada uma 

delas sofreu de forma particular um processo específico de ocupação e urbanização (mapa 

02). Ao sul, localiza-se o baixo planalto costeiro – tabuleiro, com os aglomerados urbanos 

do Jardim Aeroporto, do Alto da Boa Vista, de Mário Andreazza e do Rio do Meio. Ao 

norte, tem-se a planície flúvio-marinha e a área de manguezal, ou seja, a porção mais 

habitada do município, com os bairros de Tambay, Imaculada, Brasília, Centro, SESI e São 

Bento de acordo com o PDDM-BY, 2004. 

Segundo informações obtidas na Prefeitura Municipal, mais de 70% da população 

está situada na parte baixa de Bayeux, ou seja, na região de planície, na área norte, que é 

cortada pela avenida Liberdade (principal acesso à capital João Pessoa) e pela BR 101 que 

liga várias cidades e inclusive é eixo viário Paraíba-Pernambuco-Rio Grande do Norte. 

Esta unidade geomorfológica foi a primeira a ser ocupada e consequentemente urbanizada, 

foi também a que sofreu o maior incremento populacional nas décadas posteriores a 1950, 

por isso São Bento, primeiro bairro da cidade, tornou-se escolha de nossa pesquisa. As 

problemáticas espaciais que lá identificamos, em meio ao “inchaço urbano” foram aspectos 

essenciais para entender como se deu a constituição urbana de São Bento e como esse 

elemento se refletiu nas questões sociais que analisaremos mais adiante. 

 A outra unidade geomorfológica é distinta em vários aspectos da parte baixa da 

cidade, primeiramente, sua composição é denominada de baixo planalto costeiro ou 

tabuleiro, possuindo altitudes superiores a 40 metros. Consequentemente as chuvas 

orográficas e as temperaturas baixas são mais comuns. O seu processo de urbanização foi 

retardatário em relação à outra porção da cidade, tendo atingido seu ápice de crescimento 

apenas no final da década de 1980. Hoje ainda possui inúmeros terrenos que são alvo da 

especulação imobiliária, caso contrário da outra unidade, onde não há mais especulação 
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imobiliária de terrenos e loteamentos. No mapa a seguir tem-se a localização das 

respectivas unidades geomorfológicas dos municípios de Bayeux. 

Mapa 02 – Bayeux: unidades geomorfológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Pequeno resgate da história de Bayeux 

 

Nos primórdios do período colonial, Bayeux chamava-se Boa Vista. Isso porque, 

segundo Oliveira (1999), ao sul do município, no seu tabuleiro, era possível ter uma visão 

privilegiada do estuário do Rio Paraíba. No entanto, ainda de acordo com esse autor, com a 

instalação do Engenho Barreiros, em 1634, Boa Vista passou a ser denominada de 

Produção: Everaldo Virgínio Martins Júnior 
Fonte: Levantamento aerofotogramétrico de 1998.  
Atualização: Através de base georreferenciada por Richarde Marques e Everaldo Júnior no programa ArcView 
GIS 3.2. 
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Barreiras. Essa designação perdurou até o século XX, quando o então povoado, 

pertencente ao município de Santa Rita, recebeu o nome de Bayeux, em 2 de junho de 

1944, em homenagem à primeira cidade francesa libertada da ocupação alemã, quando da 

Segunda Guerra Mundial. 

Através da Lei Municipal nº 48, de dezembro de 1948, o povoado foi elevado à 

categoria de distrito, o qual foi emancipado em 20 de julho de 1959, através da Lei 2.148, 

assinada pelo então governador em exercício, Pedro Gondim. A instalação efetiva do 

município ocorreu em 15 de dezembro do mesmo ano, quando ele foi formalmente 

desmembrado de Santa Rita. 

Neste capítulo, pretendemos fazer um breve resgate da história de Bayeux, 

procurando contribuir, mesmo que modestamente, com a ampliação da historiografia 

existente sobre o município, em relação ao qual reconhecemos que há carência de uma 

discussão mais sistematizada sobre sua história. Ao mesmo tempo, nossas anotações 

estarão voltadas à busca de um entendimento do processo de ocupação e de urbanização do 

bairro de São Bento. Entendemos que só podemos compreender esses processos a partir do 

resgate histórico, pois independente das diferenças todos os espaços urbanos passaram por 

profundas transformações com a vinda da modernidade com o consequente crescimento 

destes aglomerados. 

Somente compreendendo a urbanização como um movimento contínuo, que 
nestes últimos dois séculos vem redefinindo o papel e o sentido que teve e tem a 
cidade na História, poder-se-á indagar sobre o bairro, porque a cidade e o bairro 
são fenômenos pré-modernos, que, ao serem enredados na urbanização 
capitalista, correspondem a uma certa espacialização do processo social da 
modernidade (SEABRA, 2003, p. 6-7). 

 

 Essas continuidades foram ao longo do tempo modelando o espaço urbano mundial, 

claro que de modo diferente em cada caso particular, mas a história juntamente com seus 

períodos configura novas unidades de vida e uma delas foi o bairro. Ao investigar os 
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principais acontecimentos de São Bento foi possível verificar as mudanças nos hábitos e 

costumes e na própria morfologia urbana da área. 

 No próximo item analisaremos os principais aspectos que contribuíram para a atual 

configuração do espaço urbano de São Bento, marcada por vários momentos que estão 

inseridos na história do Estado e que modelaram o bairro e consequentemente a cidade de 

Bayeux. 

 

 

1.2 Da origem, das primeiras ocupações e do princípio da urbanização 

 

Ainda neste capítulo apresentamos alguns indicadores sociais que auxiliarão na 

apresentação da realidade estudada. Como já fora referido, o povoado que deu origem à 

cidade de Bayeux foi denominado pela primeira vez com o nome de Boa Vista. No início 

do século XVII, recebeu o nome de Barreiras, devido à existência de um engenho chamado 

“Barreiros”, que era propriedade de Domingos Carneiro (OLIVEIRA, 1999). Coriolano de 

Medeiros faz uma referência a Barreiras, no Dicionário Corográfico do Estado da Paraíba 

(1950), do qual transcrevemos o trecho, abaixo. 

 

Grande povoação pertencente ao município de Santa Rita e ao da capital, 
ligando-se a esta por uma ponte sobre o Sanhauá. Distende-se ao longo da 
rodovia do interior [avenida Liberdade], já em parte pavimentada a 
paralelepípedos, no trecho entre a margem esquerda do Sanhauá e a cidade de 
Santa Rita. A povoação com suas transversais, as suas vilas, os seus pomares, é 
muito aprazível e conta população superior a 3.000 habitantes. Possui uma 
capela de São Sebastião, aulas públicas primárias, uma estação expurgo de 
sementes, iluminação elétrica. Notam-se as seguintes seções: Baralho, Boa Vista, 
Parada da ferrovia Conde D’eu e Tambaí. Ocupa a península formada pelos rios 
Paraíba ao norte e do Meio, Marés e Sanhauá a leste e sul. O nome da povoação 
veio do engenho Barreiros, que ali existiu e na invasão holandesa pertencia a 
Domingos Carneiro (MEDEIROS, 1950, p.32). 
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Podemos dizer que são escassas as informações sobre os primeiros anos de 

ocupação do então povoado de Boa Vista. A partir de nossa pesquisa historiográfica, 

baseada em autores como Almeida (1975), Andrade (1976), Maia (1978), Joffily (1983) ou 

Oliveira (1999), destacamos que ainda não há clareza quanto às primeiras ocupações: se 

ocorreram desde a data de fundação de Filipéia, ainda em 1585, quando o engenho real do 

Tibiri foi montado, “em colina localizada à esquerda da atual estrada João Pessoa – Santa 

Rita”, como afirma Mello (2002, p. 31); ou, efetivamente, quando as primeiras sesmarias 

foram concedidas, nos vales do rio Paraíba, no século XVII, sob uma colonização que 

inicialmente se desenvolveu no litoral. 

Percebemos uma considerável lacuna historiográfica em relação ao espaço que 

hoje constitui o município de Bayeux. Isso porque, entre os séculos XVI e XIX, para além 

dos registros sobre o Engenho Barreiros, não há referências mais específicas acerca dessa 

área, no que diz respeito, por exemplo, ao número de habitantes, às atividades econômicas 

locais ou à dinâmica cotidiana que marcava o lugar.   

O resgate da história local passa, necessariamente, pela história do que hoje vêm a 

ser os municípios de João Pessoa e de Santa Rita – aquele, a primeira ocupação da 

Capitania da Paraíba, de onde partiu o seu processo de interiorização; este, emancipado da 

Paraíba em 1890, tendo a atual Bayeux como uma de suas povoações. 

Foi através deste resgate que recuperamos informações sobre a atual cidade de 

Bayeux, a partir de documentações referentes quanto à ponte sobre o rio Sanhauá, que a 

interliga à capital; a Colônia de Pescadores, edificada em 1925; ou a Colônia Getúlio 

Vargas, um leprosário construído em 1941. Considerando-se essas datas, as referidas 

colônias estavam ainda localizadas no município de Santa Rita. 

De acordo com Maia (1978), por volta do ano de 1697, Teodosio de Oliveira Ledo 

teria usado o percurso que hoje coincide com a avenida Liberdade, com o objetivo de 
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desbravar as áreas do interior da capitania, entre elas a que corresponde hoje ao município 

de Campina Grande. A imagem abaixo foi produzida por Wilson Seixas e descreve as 

chamadas trilhas que teriam sido usadas por Teodosio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01. Imagem de mapa da Paraíba produzido em 1970. A imagem representa um 
mapa produzido por Wilson Seixas do acervo do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba 
(IHGP) datado de 1978. 

 

A área circulada no mapa, de vermelho, corresponde ao povoado da Boa Vista, a 

então estrada de terra serviu como marco das primeiras ocupações do interior do Estado 

que se deram a partir do litoral. 

Através da imagem acima, visualiza-se a localização do povoado que deu origem 

à cidade de Bayeux. Assim, destacamos que um dos marcos estruturais da história de 

Bayeux é a ponte sobre o rio Sanhauá, edificada no sopé da então rua da Ponte7. Essa ponte 

                                                   
7 A atual Rua da República corresponde à antiga Estrada Nova construída em 1877, substituindo a trilha que 
saía do descampado ao lado do Palácio do Governo e ia até a Rua da Ponte, assim chamada pelos antigos por 
ela terminar frente à Ponte do Sanhauá. Ainda no período imperial a rua passou a ser conhecida como Rua da 
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foi construída para permitir a comunicação entre a cidade da Parahyba do Norte, e o 

interior da Capitania. Oliveira (Ibid) comenta que em 1634 havia registros de que já existia 

uma ponte de madeira construída pelos colonos que habitavam a Capitania da Paraíba, os 

quais se deslocavam para áreas do interior, a oeste. 

Em pesquisa feita no Arquivo Histórico da Paraíba, encontramos um documento na 

caixa 09, datado de 23 de novembro de 1829, assinado pelo Sr. Gabriel Getulio Monteiro 

de Mendonça, o qual solicita a construção de uma nova ponte. Os recursos que foram 

destinados a este fim tiveram liberação imediata em 1840 (MAIA, 1978). No entanto, 

encontramos relatos de que em 1859, na visita de D. Pedro II à Paraíba, o imperador teria 

se deslocado para a cidade de Pilar utilizando-se da ponte Índio Piragibe, atual Sanhauá, 

onde o próprio imperador teria feito comentários sobre a mesma: “Não tem 80 braças – 

projeto Lowden – esteios da ponte já carcomidos, estado estragado carecendo a ponte de 

reconstrução” (ALMEIDA, 1975, p. 84). 

 Em Almeida, a preocupação do imperador com o estado da ponte é citada de forma 

clara: 

Ademais, observando o estado precário em que se encontrava a ponte do 
Sanhauá e percebendo sua grande importância, uma vez que por ela tinha vasão 
todo o tráfego em demanda do interior da Paraíba, D. Pedro II ordenou ao 
presidente da província que se mandasse com urgência fazer um plano e 
proceder orçamento, que lhe deveriam ser remetido a corte (1975, op. cit, p. 84-
85). 

 

Em 1864, segundo o documento nº 237, caixa 44, de 17 de agosto de 1864, foi 

concedida a ordem de pagamento para o processo de reconstrução da ponte sobre o 

Sanhauá, contudo, encontramos um relato do Jornal “O Tempo”, de 1865 que se refere 

ainda ao estado deplorável da ponte Sanhauá, conforme periódico: 

                                                                                                                                                          
Imperatriz e somente com a Proclamação da República a rua passou a ser chamada de Rua da República 
(VIANNA & MAIA, 2005, p. 23). 
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Além dos grandes estragos que as enchurradas teem causado no empedramento 
desta ponte, uma outra calamidade está prejudicando a sua duração de modo 
gravíssimo. Os pescadores do rio, à (...) terem melhores lances, (...) parte do sul, 
varias (...) mesmo dessa inocente industria um resultado vantajoso aos seus 
interesses. Como, porém, o proveito particular não deve sobrepujar a utilidade 
pública, chamamos as vistas do Sr. presidente da província para a ruína que os 
pescadores estão causando à ponte, à fim de que se designe de dar as 
providências que entender conveniente, á bem da conservação daquela obra; do 
contrário teremos de ver, muito em breve, o transito público cortado pela incúria 
de quem deve olhar para estas coisas [ANEXO 1: Gazetilha, Jornais 
microfilmados de 1865, rolo 03, Fonte: NDIHR]. 
 

Portanto, segundo a notícia do jornal, além das enxurradas, os pescadores também 

estavam degradando a ponte Sanhauá. Não se sabe ao certo se estes pescadores eram de 

Boa Vista, o que se tem certeza é que já naquele momento havia rumores da proibição do 

trânsito de pedestres por causa do estado em que a ponte se encontrava. 

O historiador José Joffily (1983, p. 73) comenta sobre o “desastroso” e confuso 

processo de reconstrução da ponte Sanhauá, citando o seguinte relato de um engenheiro: 

“[...] ainda hoje a gente tem raiva ao contemplar as dezenas e dezenas de estacas de 

concreto armado surgindo tristemente do fundo do Paraíba, com palafitas em ruínas”. 

A figura 02 mostra a imagem da ponte no período em que foi reconstruída em 1920. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02 – Ponte Sanhauá em 1920. No primeiro plano visualiza-se a linha 
férrea, a qual existe até hoje. Ao centro destaca-se a ponte com a presença de 
alguns transeuntes. Ao fundo vê-se o manguezal e poucas habitações no 
então povoado de Barreiras. [Fonte: Arquivo Histórico da Paraíba, 1920]. 
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 A ponte ainda existe, no entanto só funciona para trânsito de pedestres e ciclistas. A 

linha férrea que se vê no canto inferior da imagem já foi trocada por outros trilhos, mas 

ainda passa pelo mesmo local que fica próxima à rua da República. 

 
Figura 03 – Ponte Sanhauá em 2006. Nesta foto temos uma visão 
semipanorâmica da ponte Sanhauá, ao fundo algumas residências do Baralho. 
Foto: Martins Júnior, abril de 2006. 

  

 Na figura 03 tem-se a imagem atual da ponte e a linha férrea. É visível perceber 

que as ocupações irregulares ocupam lugar de destaque na margem oeste (Bayeux) do 

rio Sanhauá. 

Na figura 04, tem-se a rua da República no ano de 1920. Ao fundo imagens da 

vegetação de mangue e do rio Sanhauá. A rua da República foi até o início da década de 

1990 o principal acesso para quem vinha de Bayeux, Santa Rita e também do interior do 

estado para o Centro de João Pessoa. 
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Figura 04 – Rua da Imperatriz em 1920. Com detalhe de sua balaustrada, hoje 
desaparecida. (Fonte: IHGP, Arquivo Histórico da Paraíba, 1920). 
 

 Na figura 05, pode-se observar ao fundo o manguezal existente no município de 

Bayeux e algumas ocupações que correspondem ao Baralho que é um dos aglomerados 

urbanos de São Bento. Apesar do movimento visualizado na imagem, os comerciantes 

reclamam que as vendas caíram muito, pois com a expansão do comércio em Bayeux, que 

aconteceu nos últimos anos, não era mais viável para vários moradores realizar compras 

nesta área do Centro da capital. 
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Figura 05 – Rua da República em 2004. Vista do alto do Centro de João 
Pessoa. Ao fundo tem-se Bayeux e os manguezais ao seu redor. Foto: Ana 
Carolina Vianna, dezembro de 2004. 
A ocupação inicial da atual cidade de Bayeux partiu da margem esquerda do rio 

Sanhauá (margem oposta ao local de origem da atual João Pessoa), onde está localizada a 

referida ponte (OLIVEIRA, 1999). Contudo, as edificações mais antigas que ainda se 

encontram na cidade são datadas do final do século XIX, ou seja, não há exemplares atuais 

de moradias anteriores a este período. A completa destruição das edificações anteriores ao 

século XIX deve-se não só à ausência de ações para a preservação da memória do lugar, 

bem como à precariedade das edificações. Pois, na verdade, os primeiros moradores da 

cidade eram pessoas pobres, colonos que vinham de outras regiões e construíam as casas 

de taipa, barro e palha, material que não resistiria ao tempo e às condições climáticas. 

Somente a partir do fim do século XIX iniciam-se as construções de alvenaria. 

As casas mais antigas, do final do séc. XIX e início do séc. XX, às quais nos 

referimos anteriormente, apresentam quintais extensos, sem recuo frontal tendo algumas 

delas recuo lateral, características do padrão arquitetônico da época (figuras 06 e 07). 

   

       

       

 

 

 

 

 

                   Figura 06 - Casa datada de 1919. Casa também situada na avenida 
Liberdade (São Bento – Bayeux – PB). Esta moradia constitui a mais antiga 
residência ainda conservada da porção central de São Bento. Foto: Martins 
Júnior, 2004. 
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 Via de regra, o interior dessas casas já foi reformado várias vezes, no entanto, a 

fachada conserva a mesma estrutura da década de 1920. O proprietário de uma delas, o 

Senhor Adão Dias Paredes, ocupa a residência desde 1920, data de sua construção. Em 

entrevista realizada com ele foi relatado que antes desta casa existia outra, de taipa, que foi 

derrubada para a construção daquela que perdura até hoje. 

O modo de vida das pessoas também foi se transformando de acordo com as  

estrutura das casas, ou seja, era mais comum segundo o Senhor Adão Paredes quando não 

havia muros de cimento e sim cercas de varas de mangue e de goiabeira, a  criação de 

galinhas na frente da casa. Com o passar dos tempos, tornou-se cada vez mais comum à 

construção de muros na frente das casas e a criação de animais passou para os quintais 

como se observa ainda hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Casa datada de 1920. Situada na avenida Liberdade (São Bento 
– Bayeux). Sua construção é datada de 1920. Foto: Martins Júnior, 2004. 
 

 
A fachada da casa localizada na avenida Liberdade (figura 08) revela a data de sua 

construção que é de 1919. Hoje nela funciona uma panificadora e sua estrutura interna já 

foi reformada pelos moradores que ali residiram. A falta de uma política para designação, 

em Bayeux, das construções históricas dificulta a conservação desses edificações, sendo as 
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mesmas constantemente reformadas ou destruídas, o que dificulta o registro da história da 

cidade. 

 
Figura 08 – Fachada de casa datada de 1919, situada no Baralho. 
Martins Júnior, janeiro de 2006. 
 
Como já afirmamos anteriormente, a principal via foi a Abdon Milanez, 

posteriormente surgiram as ruas São João, Santa Rita e Alexandrino de Santana 

(OLIVEIRA, 1999). Em entrevista realizada no final de 2004 com a Senhora Célia 

Almeida, antiga moradora e coordenadora do grupo da Legião de Maria da Igreja Católica 

local, que também tem o nome de São Bento, foi constatado que até a década de 1940, 

estas ruas constituíam as únicas pavimentadas de São Bento, compreendendo uma estrutura 

urbana ainda muito deficiente, onde só havia água de poço e a energia elétrica era 

fornecida através de cabos que vinham de João Pessoa. 

 O antigo Porto do Capim localiza-se próximo à ponte do rio Sanhauá e foi 

considerado importante para a ocupação de São Bento. A proximidade em relação ao porto 

permitia que moradores do Baralho trabalhassem nas mais diferentes atividades portuárias 

do Capim. A Senhora Célia Almeida nos falou que vários moradores de São Bento 
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trabalharam por volta das décadas de 1940 e 1950 no antigo Porto do Capim e também no 

centro de João Pessoa. 

A construção da colônia de pescadores, em 1925, deu ao então povoado de 

Barreiras algumas funções que se destacaram no âmbito administrativo estadual. Esta 

colônia serviu inicialmente para garantir uma melhoria na qualidade de vida daqueles que 

dependiam da pesca. A disputa por áreas de pesca entre os pescadores gerou sérios 

problemas e ocasionou a morte de alguns homens. Com o intuito de dar suporte às  viúvas 

dos pescadores mortos, foi criada a Colônia de Pescadores Arnaldo Luz que chegou a ter 

800 pescadores cadastrados (OLIVEIRA, 1999). 

Apesar do esforço de procurarmos recuperar a história local8, frisamos que as 

informações que buscávamos passaram a ser mais bem definidas quando o período 

enfocado foi aquele em que o povoado de Barreiras foi elevado à categoria de distrito, em 

1948. Até entendemos que seja assim, na medida em que, naquele momento, a área de 

Bayeux passou a ser, pela primeira vez, um território formalmente delimitado, com uma 

fronteira definida, mesmo que sem autonomia. 

A avenida Liberdade, a principal via da cidade, cortando o seu espaço intra-

urbano de leste a oeste, foi inicialmente chamada de rodovia do interior (MEDEIROS, 

1950), denominação que perdurou até o ano de 1944, quando o então distrito de Barreiras 

recebeu o nome de Bayeux. Não se sabe exatamente quando a rodovia do interior recebeu 

o nome de rua Abdon Milanêz, O que percebemos é que se tornou ao longo do tempo a 

principal via de acesso por terra a João Pessoa, considerando-se o roteiro de quem vinha do 

interior do Estado. Assim, tornou-se um local apropriado para a instalação de uma parcela 

                                                   
8 Esse esforço foi realizado junto à Prefeitura Municipal de Bayeux, onde, infelizmente, não localizamos nenhum 
documento referente à elevação do povoado à categoria de distrito, nem tampouco à categoria de município, formalizada 
em 1959, através da Lei Estadual nº. 2.148/1959. Nesse momento, Bayeux passou a se constituir como um território com 
autonomia político-administrativa, uma vez que passou a ser uma unidade local do governo da Paraíba, em uma época em 
que o estado apresentava 88 municípios. 
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das populações migrantes dali advindas. “O movimento intenso de colonos, exploradores, 

negociantes e criadores, que demandavam ou deixavam a capital, foi apresentando 

motivações para que pessoas ali se estabelecessem”, afirma Andrade (1976, p. 121). 

 Lembramos que a denominação de Bayeux foi dada em homenagem à cidade 

francesa localizada na região da Baixa Normandia, que foi invadida por Hitler durante a 

Segunda Guerra Mundial, e libertada pelas forças Aliadas em 07 de junho de 1944. “No 

dia 08 de junho, dia seguinte, a NBC de Nova York, captou a notícia transmitida pela 

emissora de Berlim, que dizia: ‘URGENTE’ – ‘Os alemães perderam a cidade de Bayeux, 

dista de Caem 24 quilômetros”, segundo registra Oliveira (1999, p. 15-16). 

 Dessa forma, foi nesse contexto, diante da reação Aliada às forças alemãs, com o 

início da libertação francesa, que se atribuiu o nome de Bayeux àquele que era um povoado 

de Santa Rita, o qual, anos mais tarde, veio a ser distrito e, finalmente, município, dotado, 

pois, de autonomia político-administrativa, tal como legalmente o são os municípios 

brasileiros. 

 O fato de ter sido dado o nome de Bayeux ao povoado de Barreiras repercutiu, na 

época, nacionalmente. Quanto a esse fato, comenta Oliveira (Id.): “e o interventor Dr. Rui 

Carneiro, indicou a Vila Barreiras, daí a notícia correu o Brasil, todos grandes jornais 

publicaram e engrandeceram a terra paraibana pela homenagem”. 

Esse dia foi proclamado feriado, com trens e ônibus especiais transportando 
estudantes e famílias vindos de João Pessoa, para participarem da grande 
comemoração. De Santa Rita, veio também uma grande passeata juntar-se aos 
bayeuxenses nesse momento histórico. Durante a solenidade o Cônsul da França, o 
Dr. Celestim Marius Malzac, ficou muito emocionado ao ouvir os alunos da escola 
reunida Joana D’arc, entoarem “La Marseillaise” exaltando seus ricos versos de 
bravura e amor patriótico (OLIVEIRA, 1999, p. 20). 
 

O que percebemos é que a denominação Bayeux nos dias atuais não tem tanta 

repercussão como na década de 1940, quando recebeu esse nome ainda sendo distrito de 

Santa Rita. O que é notório é a constituição da pobreza local que vem se desenvolvendo 
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desde os primórdios, ao qual se configurava na instalação dos primeiros casebres ao longo 

da antiga rodovia do interior. 

Podemos afirmar que essas ocupações irregulares caracterizam hoje a paisagem da 

ponte. Essas ocupações surgiram ao longo da então rodovia do interior, hoje avenida 

Liberdade. Sobre as ocupações, Rodrigues (2003, p. 43) diz: “essas ocupações são também 

como as favelas, irregulares do ponto de vista jurídico da propriedade da terra”, ou seja, 

surgem a partir da necessidade de habitação e da impossibilidade de acesso à terra urbana 

e/ou à moradia, e que aqui se deram principalmente em função do êxodo rural, 

especialmente com a expulsão do trabalhador da zona canavieira. 

 Outro marco na história de Bayeux é a Colônia Getúlio Vargas, conhecida como 

“leprosário”. Esta foi criada no dia 12 de julho de 1941, para atender às vítimas de 

hanseníase, que vinham de todo o Estado. O local de instalação, hoje situado ao sul do 

conjunto Mario Andreazza9 permitiu verificar o quanto era acentuado o preconceito para 

com os doentes de lepra: “O objetivo do governo, era edificar um hospital, afastado da 

comunidade, para atender os portadores de hanseníase, doença na época considerada 

transmissível” (OLIVEIRA, ibid, p. 29). 

  Na época da sua construção, o local onde foi instalada a colônia era uma área não 

ocupada, cercada de mata atlântica secundária por todos os lados. Atualmente, essa área 

corresponde ao Parque Estadual Mata do Xem-Xem, criado através do Decreto Estadual nº 

21.262/2002 (SUDEMA, 2004). No mapa da próxima página podemos visualizar o 

resquício de Mata Atlântica e algumas pequenas atividades agrícolas que se desenvolvem 

principalmente nos limites naturais do município. 

                                                   
9 Conjunto de residências populares criado pelo Governo do Estado na década de 1980. Inicialmente 
denominado Mutirão, hoje constitui um dos mais populosos aglomerados urbanos da cidade e já existe um 
projeto da Prefeitura local, em tramitação, para torná-lo oficialmente bairro. 



 41 

 Como fora referido anteriormente, Bayeux antes de se tornar um município 

independente, pertencia ao município de Santa Rita. A lei estadual nº 318 de 07 de janeiro 

de 1949 estabeleceu uma oficialização em relação aos limites intermunicipais e 

interdistritais do estado da Paraíba. Assim, segundo o próprio documento, ficou 

estabelecido que os limites seriam o rio Paraíba ao norte, o riacho Tambaí a oeste e o rio 

Sanhauá e o riacho Marés a leste e sudeste respectivamente. 

         

Mapa 03. Bayeux – limites municipais e uso do solo 

Ce ntr o

r io Paro

eir
a

rio Paraíba

rio Sanh
auár ia

ch
o 

Ta
mbaí

r ia
ch

o  
M

ar
é

s

SANTA RITA

N

0 5 K i l o m e t e r s H i d r o g r a f i a

M a t a  A t l â n t i c a

M a n g u e

C a n a - d e - a ç ú c a r

C o q u e i r o s

B R  1 0 1

L i n h a  f é r r e a

Á r e a  d e s o c u p a d a

C u l t i v o s

B A Y E U X

H i d r o g r a f i a

P o n t e  S a n h a u á

A v e n i d a  L i b e r d a d e

L i n h a  f é r r e a

 

 

 

 

A partir da década de 1940 e no decorrer dos anos de 1950 e 1960, a atividade 

industrial deu à cidade novas feições espaciais, ou seja, a paisagem urbana começou a 

JOÃO PESSOA 

Produção: Everaldo Virgínio Martins Júnior 
Fonte: Levantamento aerofotogramétrico de 1998 (Prefeitura Municipal). 
Atualização: Através de base georreferenciada por Richarde Marques e Martins Júnior no 
programa ArcView GIS 3.2. 
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mudar significativamente, constituindo-se de modo mais intenso e, consequentemente a 

população cresceu de forma mais acentuada. As atividades e os equipamentos tipicamente 

urbanos começaram a se disseminar ao longo de suas faixas territoriais, a exemplo do 

comércio local, da instalação de novos equipamentos urbanos como agências bancárias e 

unidades de saúde, das novas escolas e da pavimentação de ruas. 

A cidade de Bayeux constituiu-se como um importante escoador econômico de 

João Pessoa para o interior do estado. Durante as décadas de 1970 e 1980, uma parcela 

considerável dos moradores que se instalaram na parte baixa da cidade acabou ocupando 

terrenos de mangue que são patrimônio da União. Dessa forma, constituíram o cordão 

periférico do município, local onde estão concentrados os principais problemas urbanos e 

sociais, inclusive os do bairro de São Bento, tais como: falta de saneamento, ausência de 

segurança pública e difícil acessibilidade. 

 Um estudo realizado pela Fundação José Américo constatou, em 1980, que 80% 

das habitações ainda eram de taipa, identificando um nível de miséria incomparável, na 

época, com qualquer outra região do estado. A deficiência de equipamentos urbanos e a 

presença de vilas precárias predominavam como realidade urbana da cidade, entre o final 

da década de 1970 e início da década de 1980. (DROULERS e RODRIGUEZ, 1981) 

 A descrição da história da cidade de Bayeux até aqui realizada nos elucidou a 

origem de muitos dos seus problemas urbanos. No entanto, muito há que ainda ser 

desvendado. As dificuldades ainda são evidentes, visto que há algumas lacunas como a 

data correta da primeira edificação da ponte Sanhauá e onde esteve localizada a primeira 

moradia de São Bento. 

A ausência de dados históricos no próprio município que deveriam estar 

disponíveis no acervo das Secretarias de Educação, Saúde, Planejamento e 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente também dificultou, de certa forma, a tentativa 
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de contribuirmos com o resgate do processo histórico de constituição da cidade de Bayeux. 

Uma história tão rica, mas ainda não sistematizada em um acervo ou na própria Biblioteca 

Municipal faz com que pesquisas como esta tenham inúmeras dificuldades. 

Somente realizando pesquisa em outras fontes em João Pessoa, Santa Rita e 

Recife, fomos conseguindo “amarrar” um leque de informações e estruturar de forma mais 

coerente o processo de ocupação da cidade desde o século XVII. Tal reconstituição explica 

os fundamentos da sua atual constituição urbana e por sua vez da área de São Bento e que 

compreende várias problemáticas urbanas: ocupações irregulares, favelas, falta de 

saneamento básico, dificuldade de acessibilidade nas subáreas, concentração da pobreza e 

de seus respectivos indicadores, entre outras questões. 

Nos itens a seguir, pretendemos descrever os principais aspectos que pontuam o 

processo de ocupação naquilo que se refere às atividades econômicas. 
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1. 3 A área de São Bento: pequena descrição 

 

Para entender as espacialidades intra-urbanas de São Bento é preciso inicialmente 

visualizar como se deu o seu processo de ocupação e como ele tem implicações na 

problemática atual. Em primeiro lugar precisamos ressaltar que segundo o IBGE (2000) e a 

própria Câmara de Vereadores do município, São Bento não é um bairro oficializado, no 

entanto, resgatemos alguns conceitos geográficos para justificar a denominação de bairro 

usada no título deste trabalho e na pesquisa até aqui realizada. A apreensão do conceito de 

bairro deu-se a partir de leituras de trabalhos que trataram de outros estudos de caso e que 

também enfrentaram desafios com os quais nos identificamos, como é o caso do bairro do 

Limão em São Paulo. Vale ainda destacar a importância do estudo da professora Odette 

Seabra, pois sua tese de livre docência muito contribuiu para a reflexão teórica sobre o 

conceito de bairro. 

A área de São Bento foi a primeira região do município de Bayeux a ser habitada. 

Vários fatores evidenciam isto: o maior número de casas e de construções mais antigas da 

cidade estão ali localizadas assim como os moradores mais antigos e a ponte histórica de 

Sanhauá, as informações coletadas em órgãos competentes como o 1º Cartório de registro 

civil e na SAELPA (Sociedade de Energia Elétrica da Paraíba) e na CAGEPA (Companhia 

de Águas e Esgotos da Paraíba) confirmam que as primeiras instalações se deram nesta 

porção que fica a leste do centro da cidade, a qual é denominada São Bento. 

O bairro foi identificado neste estudo como um espaço de representação 
que chegou a ser uma unidade de vida quase completa. O quase era a sua 
reprodução, era a abertura lógica e necessária estabelecida fora do bairro, 
a porta de entrada e de saída para aquele pequeno universo que sempre se 
refazia (SEABRA, 2003, p. 20). 

  

A dinâmica, ou seja, o refazer das particularidades tão comuns em São Bento faz 

daquele espaço um local de intensa transformação e a constituição de “uma unidade de 
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vida” como diz Seabra (2003). Assim, o bairro configura-se não somente pelos elementos 

da infra-estrutura urbana, mas também pelas relações humanas que aí se desenvolvem e se 

transformam constantemente, e que por sua vez foram configuradas pela história local. 

O bairro é um espaço com características em comum que o distingue dos outros 

lugares da mesma cidade. Estas particularidades refletem-se muito mais no âmbito social e 

se desenvolvem a partir do cotidiano ali existente. É importante sempre lembrar que o 

específico é o termo que nos dá condição para delimitar um determinado bairro, ou seja, 

como diz Seabra (2003) “o bairro é um fenômeno da vida traduzindo uma espacialidade 

específica” (p. 37), aquilo que caracteriza aquela área é típica dela, sendo uma 

“espacialidade específica”. 

Desta forma, é importante destacar as especificidades e particularidades do bairro 

de São Bento: as suas casas mais antigas, os costumes que permanecem, mostram que São 

Bento não é um bairro recente, mas que foi construído desde o período que antecedeu à 

própria emancipação de Bayeux, mas precisamente na década de 1950. (figuras 09 e 10). 

A pesca, os jogos de futebol, as missas e os parques de diversão remontam ao 

passado que constituiu São Bento como área urbana. Estes elementos socioespaciais 

revelam através da história que a “tradição” expressada no cotidiano configuraram o modo 

de vida do bairro, tanto no que se refere às problemáticas quanto às condições que a 

comunidade local apresentou para a permanência na área. Estes aspectos serão avaliados 

de modo mais sucinto nos capítulos posteriores. 
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Figura 09 – Antiga Rua Ábdon Milanêz. Hoje constitui o trecho inicial da 
avenida Liberdade. Ao fundo temos a rua da República em João Pessoa. 
(OLIVEIRA, 1999). 

 
 

 
Figura 10 – Construção antiga no Baralho. Esta construção localiza-se na margem 
esquerda do Rio Sanhauá, próxima à antiga ponte do mesmo nome no trecho Bayeux 
– João Pessoa. 

 

Segundo Oliveira (1999), a casa retratada na figura 10 vendia café no início do 

século passado àqueles que transitavam pela ponte. Essas imagens correspondem a 

algumas moradias do Baralho, área que por sua vez constituiu o principal foco de ocupação 

do bairro. 
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Segundo o Plano Diretor Municipal de Bayeux (2004), esta área seria dividida em 

dois bairros, o de São Bento e o do Baralho, no entanto a oficialização como bairro 

segundo o IBGE (2000), ainda não existe, apesar do projeto já estar tramitando na 

prefeitura e na câmara de vereadores. Sobre essa compartimentação da área entendemos 

que a mesma não respeita nem a história do lugar nem os traços culturais das populações 

do Baralho e de São Bento. Além disso, essa separação não corresponde à realidade dos 

seus moradores, pois considerável parte dos jovens e até dos adultos do Baralho estuda em 

São Bento, já que é aí que estão localizadas as escolas da 2ª fase do ensino fundamental. 

Da mesma forma, no que diz respeito à religião, no Baralho encontram-se uma capela da 

Igreja Católica, um local de reunião de uma Igreja Evangélica e outro ponto de reunião dos 

seguidores de Umbanda. Contudo, a Igreja Católica e três igrejas evangélicas: a 

Presbiteriana, a Assembléia de Deus e a Universal do Reino de Deus estão em São Bento. 

A imagem 11 revela que, de forma muito discreta, São Bento ainda preserva alguns 

traços da história de Bayeux, tanto no aspecto arquitetônico como cultural. 

 

 

Figura 11 – Residência da Rua Santa Rita em São Bento – Bayeux. Esta casa foi 
totalmente reconstruída, mas a sua formação original data do final do século XIX. 
Martins Júnior, dezembro de 2004. 
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 Nas várias visitas de campo, realizadas na área de estudo, pudemos observar que a 

área periférica ou marginal de São Bento é o local onde se concentram os maiores 

problemas sociais: a falta de saneamento básico (esgoto), o alto índice de desocupados 

(desempregados e subempregados temporários), o elevado índice de violência, a 

concentração de lixo em alguns terrenos baldios e a falta de assistência pública (saúde, 

educação, alimentação e trabalho). 

 

 

1. 4 As atividades econômicas 

 

Ao longo do tempo, e à medida que mais moradores iam se instalando na área que 

hoje compreende o bairro de São Bento, as atividades econômicas foram se desenvolvendo 

de acordo com o momento histórico que o país vivia. Os relatos mais antigos de alguns 

moradores e a bibliografia consultada apresentaram como principais atividades econômicas 

de São Bento, aquelas que serviam para a própria subsistência, como a agricultura familiar 

e a pesca. As obras de Andrade (1976) e Oliveira (1999) justificam a nossa afirmativa 

segundo as quais, a agricultura familiar e a pesca foram as primeiras atividades econômicas 

identificadas no distrito de Barreiras, desde o período do Engenho Barreiros em 1634. 

Além destas, a “ocorrência de recursos minerais como caulim, argila ferruginosa, argila 

comum e areia prateada” (ANDRADE, 1976, p. 121) permitiram o surgimento de 

pequenas olarias: 

Surgiram aos poucos pequenas olarias, que preparavam a base de uma pasta de 
argila, secada ao sol, em que entravam proporções mais ou menos elevadas de 
areia, como também faziam tijolos a base de pasta cozida ao fogo. Estas olarias 
pertenciam ao Sr. João Pereira de Lima, que tinha um depósito de material de 
construção no antigo Porto do Capim em João Pessoa (OLIVEIRA, 1999, p. 57). 
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Porém, foi a cana-de-açúcar que se destacou até a década de 1920 no distrito de 

Barreiras. A partir da década de 1930, segundo Oliveira (1999) existia uma pequena usina 

de cana-de-açúcar de trabalho familiar que fabricava apenas aguardente, uma casa de 

farinha e também uma extração de expurgo de semente. Esses estabelecimentos 

demonstram que à medida que o distrito de Barreiras crescia em número de moradores, as 

suas atividades econômicas também ganhavam mais dinamismo na sua estrutura interna. 

Isto pode ser explicado pela idéia da demanda local que naturalmente instituiu outras 

atividades que dariam suporte às necessidades ali existentes. 

 Na tentativa de melhor entendermos as mudanças econômicas na área de São 

Bento foi necessário conhecermos um pouco do histórico econômico da região Nordeste, 

entendendo que o caso de São Bento não é isolado do ponto de vista histórico. Guimarães 

Neto (1989), na sua análise sobre as transformações econômicas no Nordeste brasileiro no 

período 1960-1989, estabelece três períodos históricos que se assemelham ao ocorrido em 

São Bento. 

 O primeiro período compreendido entre 1961 e 1967 caracterizou-se pelo 

crescimento da economia nordestina, associado à criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) quando se instalaram novas indústrias na 

região. O segundo período ocorre entre 1967 e 1973 e foi o momento do crescimento na 

construção civil, do surgimento de novos segmentos produtivos, no entanto ficou claro que 

não houve melhoria na realidade social, pois problemas como o desemprego e a 

periferização das áreas circunvizinhas se multiplicaram com a instalação destas indústrias. 

O terceiro e último período, delimitado entre 1973 e 1989 foi responsável por novas 

articulações comerciais, e pela integração produtiva com o Centro-Sul, ocorrendo assim o 

que foi denominado de descentralização nacional da indústria (GUIMARÃES NETO, 

1989). 
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 A leitura de Guimarães Neto (1989) permitiu-nos entender que a instalação das 

indústrias em Bayeux não se deu com o propósito de amenizar os problemas sociais que já 

eram intensos, mas apenas de implementar o modelo econômico pensado para o Nordeste. 

Foi também no período compreendido entre 1961 e 1967 que aumentou o número de 

indústrias instaladas em Bayeux. Já entre o final da década de 1960 e o início da década de 

1970, novos segmentos produtivos passaram a fazer parte do cotidiano bayeuxense. Estes 

por sua vez, sofreram na década de 1980 novas transformações associadas ao período 

anterior. 

 O quadro seguinte demonstra a mudança dos incrementos da população 

economicamente ativa no Nordeste, ou seja, a distribuição da mão-de-obra por setores da 

economia. 

Quadro 01. Nordeste: Incremento líquido da população economicamente ativa entre 
1950 e 1980, segundo atividades econômicas 

 
Incremento líquido da população economicamente ativa 

1950/60 1960/70 1970/80 1970/80 

 

Atividades econômicas 

Em 1000 

pessoas 

 

% 

Em 1000 

pessoas 

 

% 

Em 1000 

pessoas 

 

% 

Em 1000 

pessoas 

 

% 

1. Agropecuária 721 51,8 350 27,8 410 14,6 760 18,7 

2. Atividades 
predominantemente urbanas 

672 48,2 909 72,2 2.401 85,4 3.310 81,3 

2.1 Indústria 84 6,0 349 27,7 878 31,2 1.227 30,1 

2.2 Terciário 588 42,2 560 44,5 1.523 54,2 2.083 51,2 

3. TOTAL 1.393 100,0 1.259 100,0 2.811 100,0 4.070 100,0 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico de 1950, 1960 e 1970. 
SUDENE: Indicadores sociais do Nordeste (1970/1980). IN: Guimarães Neto, 1986, p. 228. 

 
 

 O quadro acima mostra de forma clara que as atividades econômicas no Nordeste 

somente tiveram mudanças significativas a partir da década de 1970, quando o setor 
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industrial passou a superar o incremento das atividades tipicamente agrícolas. É preciso 

ressaltar que havendo mudanças no tipo de atividade econômica também ocorreram 

variações no processo de urbanização. Se até meados da década de 1960 a paisagem em 

São Bento apresentava feições do campo, predominando o trabalhador da agricultura 

familiar, a partir do início da década de 1970, o “pobre urbano” começa a ocupar espaço na 

estrutura social da cidade e do bairro. 

Assim, entendemos que o processo de transformação da economia nordestina e em 

especial da de Bayeux não se condiciona apenas às questões do crescimento econômico, 

mas também à estrutura política dos estados nordestinos, centrada em modelos 

conservadores. Sabendo-se que Bayeux como povoação existia desde o tempo que tinha o 

nome de Boa Vista por volta do século XVI, e que somente na década de 1950 vai sofrer 

modificações mais expressivas na sua estrutura socioespacial, concluímos ser do processo 

de industrialização que por sua vez acelerou a instalação de equipamentos urbanos. 

A partir da década de 1950 começa o processo de industrialização do ainda 

distrito de Bayeux. Oliveira (1999), comenta que a primeira indústria foi a fábrica de 

tecidos Tibiri, que foi instalada em 1951. A partir da década de 1960, o referido processo 

entrou em fase de aceleração, destacando-se os seguintes gêneros industriais: “fábricas de 

sisal, de doce em conserva, de água sanitária, de massas e biscoitos, de sucos de frutas, e 

olarias” (ANDRADE, 1976, p. 122). 

Vale salientar a instalação de outras importantes indústrias na cidade como a 

Fibras Duras do Nordeste S/A (FIDUSA) e a CIRLA – Ind. Com. Repres. Ltda. (1952), 

que já efetuavam exportações para países como a Suécia, a Tchecoslováquia e a Holanda. 

No mesmo período é instalada a SAMBRA, logo depois, a Companhia Industrial do Sisal 

S/A (CISAL). Em 1961, a Indústria Sisaleira do Brasil S/A (Sibrasil) e, mais tarde, a 

Fibrasa e a BRASCORDA (ANDRADE 1976 e OLIVEIRA, 1999). 
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Segundo o PDDM-BY (2004), Bayeux conta hoje com mais de 20 indústrias, 

destacando-se pela produção e arrecadação, a Fibrasa, CISAL, Cipatex, Ferplas, Ind. de 

algodão ortopédico Ltda., Alfa, Martins Gesso Ind. Com. Ltda., Cambuci S/A (Penalty). 

Dessas apenas a Alfa e a CISAL estão localizadas em São Bento. 

Identificamos que particularmente no bairro de São Bento, em Bayeux, a 

influência da indústria foi indireta, pois as mudanças regionais e político-administrativas 

foram mais atuantes. Após o trabalho de campo, constatamos que a área em estudo possui 

03 indústrias: Alfa – pré-moldados de concreto, Fortex e CISAL. Em entrevista com o 

operário da CISAL, João Soares, morador de outro bairro da cidade, o SESI, vizinho a São 

Bento, fomos informados que uma parcela muita pequena do total de trabalhadores desta 

indústria (que possui mais de 500 funcionários) é moradora do próprio local, ou seja, a 

idéia de que a instalação de indústrias em determinado local favorece a população do lugar 

não se legitima em São Bento. Assim, a indústria acaba sendo uma atividade que apenas ali 

se localiza, exercendo pouca influência nas relações econômicas internas. Contudo, nas 

proximidades dessas instalações industriais surgiram as ocupações irregulares, como é o 

caso da Vila São Paulo, próxima a Fortex; a Comunidade São Pedro, na margem esquerda 

do rio Sanhauá próxima ao muro da CISAL; e do Porto da Oficina, ao lado da Alfa. 

O desenvolvimento do comércio deu-se quase que concomitante ao processo de 

industrialização. Mesmo assim, ainda na década de 1960 e início da década de 1970 

algumas atividades comerciais eram deficientes: “seu comércio faz compras em João 

Pessoa, onde é processado o movimento bancário. Os impostos federais são recolhidos em 

Santa Rita e os estaduais, na coletaria local”. (ANDRADE, 1976, p. 122). Posteriormente 

algumas dessas ocupações receberam infra-estrutura como água encanada e iluminação 
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pública, no entanto, outras como o Viveiro ainda se caracterizam pela falta dos 

equipamentos urbanos, sendo denominados de aglomerados subnormais10. 

 A partir da década de 1990, a instalação de novas empresas na cidade caracterizou 

de forma mais dinâmica um novo tipo de mercado consumidor e menos dependente da 

capital, no que se refere às farmácias, casas de construção, locadoras de vídeo, lojas de 

calçados, casas lotéricas, oficinas de automóveis, papelarias e outros estabelecimentos 

comerciais. Todo esse crescimento do setor comercial não diz respeito só a Bayeux, mas 

também ao mercado consumidor de Santa Rita e João Pessoa. 

 Em São Bento, vem destacando-se, desde o início deste século, a presença de dois 

postos de combustíveis que possuem lojas de conveniência e um deles situado na Avenida 

Liberdade, no acesso para a subárea do Baralho, já abastece com gás natural desde o início 

deste ano. Também a ampliação do Lojão Megaferro que, segundo sua gerência ocasionou 

a contratação de mais de vinte funcionários moradores do bairro.  

 Por volta de 2002, cerca de 147 estabelecimentos de serviços existiam em São 

Bento (Silva, 2002), correspondendo a mais de 18% do total de estabelecimentos do 

município. Estes serviços ou estabelecimentos comerciais pertencem aos mais variados 

ramos como: alimentação, diversão, prestação de serviços em educação, manutenção e 

conservação, entre outros. 

 Algumas dessas empresas vêm se destacando no município como: a fábrica e o 

lojão Penalty, o Lojão da Econômica, Almeida Construção, Tambay Motor (General 

Motors), Rede Filmes, Novo Rumo, farmácias da Rede Med e da Pague Menos. Além 

disso, encontramos agências dos correios, a instalação do primeiro posto veicular de gás 

natural do entorno urbano de João Pessoa, uma faculdade particular com cursos de 

                                                   
10 Denomina-se aglomerado subnormal ao conjunto constituído por um mínimo de 51 domicílios, ocupado 
até período recente, em terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostos, em geral, de forma 
desordenada e densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais. (IBGE, 2000, p. 18). 



 54 

Pedagogia e de Administração, além de outros estabelecimentos ao longo do trecho da BR 

101, que corta a cidade, como transportadoras, uma revendedora de ônibus e caminhões, 

madeireiras, lojas que vendem fertilizantes, adubos, rações e vacinas para animais. 

 Outros estabelecimentos comerciais que são prestadores de serviços também vêm 

mudando recentemente a dinâmica socioeconômica do bairro. São as churrascarias, 

pizzarias, salões de beleza, frigoríficos, padarias, escolas particulares de ensino infantil, 

madeireiras, farmácias e casas de informática com serviço de acesso à internet. 

 Se até a década de 1950 as atividades primárias predominavam em Bayeux, foi a 

partir da expansão industrial, nas décadas seguintes, que o município passou a intensificar 

as atividades secundárias (indústrias) e, consequentemente, terciárias (comércio e 

serviços). No entanto, as questões sociais só vieram a se agravar, à proporção que a 

população cresceu nos períodos subseqüentes. 

No próximo item descreveremos como se deu o crescimento populacional da 

cidade e particularmente da área de São Bento. Os dados estão estruturados a partir da 

bibliografia já citada anteriormente e de dados do IBGE (1960, 1970, 1980, 1991 e 2000), 

IDEME (2004) e PDDM-BY (2004). 

 

 

1. 5 O incremento populacional de Bayeux 

 

 Vários fatores favoreceram o crescimento populacional da cidade de Bayeux, a 

partir do processo de ocupação e urbanização. A partir de agora descreveremos os 

principais fatores responsáveis por esses processos nos diferentes períodos. 

 Do final do século XVII até o início do século XX, não há relatos oficiais do 

número de habitantes de Boa Vista, posteriormente de Barreiras. O que se sabe é apenas da 
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existência do engenho Barreiros e de alguns moradores ao longo da estrada que ligava João 

Pessoa ao interior do Estado, a qual foi denominada de rodovia do interior até o início do 

século XX (ANDRADE, 1976), Rua Abdon Milanêz até 1944 (OLIVEIRA, 1999) e desde 

1944, é chamada de Avenida Liberdade.  

Somente em 1940 iremos encontrar informações referentes a sua população que era 

de aproximadamente 3.000 habitantes (Prefeitura Municipal de Bayeux, 2004), ou seja, no 

que se refere a todo o período anterior, não temos dados exatos sobre a população local. 

Usando a descrição de Coriolano de Medeiros, Andrade (1976, p. 122) reconhece que 

Barreiras possuía um “considerável agregado de casas”. 

 Em 1941 quando foi inaugurada a já mencionada Colônia Getúlio Vargas e com a 

instalação da energia elétrica no povoado, houve um incremento na ocupação por 

migrantes que vieram ali se instalar (OLIVEIRA, 1999). 

 No ano de 1944, quando o referido povoado foi elevado à categoria de distrito e 

recebeu o nome de Bayeux, sua população era estimada em torno de 5.000 habitantes, 

ocorrendo simultaneamente o início do aumento do adensamento populacional. O 

crescimento que se dava em torno de 4,02% ao ano (IBGE, 1960 e 1970) perdurou até o 

final da década de 1980. 

 Entre o final da década de 1940 e início da década de 1950, a população alcança o 

número de aproximadamente 9.000 habitantes (OLIVEIRA, 1999), ou seja, em menos de 

seis anos ela cresce quase 100%. Assim entendemos que o aglomerado foi ocupado a partir 

deste período de forma intensa, o que por sua vez ocasionou a mudança da sua estrutura. 

Essa ocupação vai ocorrer mais efetivamente na área da planície flúvio-marinha (parte 

baixa da cidade), onde está situado o bairro de São Bento. 

 Logo após a sua emancipação política em 1959, o município alcança índices de 

crescimento populacional que se destacam a nível estadual. O gráfico 01 representa este 
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crescimento a partir dos dados coletados no censo do IBGE, demonstrando de forma clara 

que no período entre 1960 e 1980, a população apresenta um crescimento de mais 330%, 

ou seja, em vinte anos, período que sucede a emancipação política, a população que era de 

17.338 hab. passou para 58.921 (IBGE, 1960, 1970 e 1980). 

 Gráfico 01: Crescimento populacional do município de 
Bayeux (1960-2005). 
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                Fonte: IBGE (Censo Demográfico): 1960, 1970, 1980, 1996 e 2000. 

 

As razões para este crescimento foram as instalações e a modernização das 

indústrias, todas elas localizadas na parte baixa da cidade, o que atraiu muitos 

trabalhadores do interior do Estado. Outro fator importante foi a localização das usinas em 

Santa Rita, pois pela proximidade e pelos custos com moradia, os trabalhadores optaram 

por morar em Bayeux e não em João Pessoa. A falta de oportunidade na capital, tanto de 

moradia como de emprego, incentivava de forma indireta a ocupação nas áreas ribeirinhas 

de Bayeux ocorrida por volta da década de 1980. 

Já no final da década de 1980, a população era estimada em mais de 80.000 hab. 

(IBGE, 1991). Apesar da população continuar crescendo, hoje o seu ritmo é inferior aos 

dos períodos anteriores. É nesse período que a porção sul do município recebe maior 
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número de moradores, principalmente através do projeto de moradia Mutirão, que hoje se 

denomina conjunto Mario Andreazza, ao qual já nos referimos anteriormente. 

 Para avaliarmos o crescimento populacional do município de Bayeux, foi 

necessário estabelecer períodos de ocupação de acordo com os dados quantitativos que se 

referem ao número de habitantes. Esses períodos acompanharam a lógica dos 

recenseamentos realizados pelo IBGE desde sua emancipação em 1959. Desde 1960, o 

município figura no Censo Demográfico do IBGE, ressaltando que no ano de 1996, este 

órgão realizou uma contagem da população, por este motivo o gráfico 02 representa a 

evolução do crescimento populacional a cada dez anos com exceção do último período que 

vem desde a contagem da população antes do censo de 2000. Pode-se perceber que a linha 

gráfica tem ascendência até o final da década de 1980 e a partir da década de 1990 a linha 

começa a decair. 

No último censo realizado pelo IBGE no ano de 2000, a população de Bayeux não 

havia ultrapassado o número de 90.000 hab. Segundo o IDEME (2004), em meados de 

2004 a referida população era de menos de 95.000 hab., ou seja, aquele vertiginoso 

crescimento já não mais se visualiza. Com certeza, a falta de espaço na parte baixa da 

cidade, área mais passível de ser ocupada, foi um dos principais motivos para que esse 

crescimento tivesse diminuído. 

Gráfico 02. Evolução do crescimento populacional de Bayeux 
(nº hab. p/ano) 

              Fonte: IBGE (Censo Demográfico): 1960, 1970, 1980, 1996 e 2000. 
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 Após identificar e analisar o incremento populacional da cidade de Bayeux foi 

necessário resgatar dados a respeito da população de São Bento que é o nosso caso 

particular de estudo. Na verdade, não existia nenhum dado quantitativo a respeito do bairro 

antes do PDDM-BY (2004), no entanto, após a finalização do relatório de diagnóstico da 

cidade, foi possível estabelecer uma observação e descrição dos elementos que compõem o 

bairro. No próximo item tem-se a análise mais detalhada dos aspectos populacionais de 

São Bento e consequentemente dos seus aglomerados. 

Outro fato que nos chamou atenção, refere-se aos índices da população urbana da 

cidade, ou seja, desde sua emancipação no ano de 1959, a população urbana em Bayeux é 

maioria absoluta em relação à população rural. Isso confirma a afirmação de que Bayeux e 

São Bento se constituíram a partir do processo de urbanização ocorrido no Estado. O 

quadro 02 mostra a evolução do crescimento dos moradores no espaço rural e no urbano. 

Quadro 02. Relação do crescimento da população urbana e da rural. 

ANOS POP. RURAL POP. URBANA TOTAL 

1970 828 34.636 35.464 

1980 443 58.474 58.917 

1991 278 77.047 77.325 

1996 211 83.958 84.169 

2000 124 87.174 87.298 

2006 0 92.728 92.728 

Fonte: Censos demográficos de 1970, 1980, 1991. Contagem da população, 1996 e 2006. 

 
 
 Conforme mostra o quadro 02, o número de moradores rurais de Bayeux sempre 

foi pouco expressivo em relação à população urbana. Em São Bento, os primeiros casebres 

surgem como residências rurais, no entanto, logo com o surgimento da estrada que dá 

acesso à ponte Sanhauá começa o processo de urbanização. O censo de 1960 não separa a 

população rural e da urbana. 
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1. 6 A população de São Bento 

 

 Para melhor entendermos como se deu o processo de ocupação de São Bento e 

ainda saber como se deu o crescimento populacional dessa localidade, realizamos um total 

de 137 entrevistas divididas em duas etapas, a primeira realizada em dezembro de 2004, 

aplicados em 87 residências e a segunda em abril de 2006 que atingiu mais 50 residências. 

No próximo capítulo trataremos, com mais precisão dos outros resultados das entrevistas, 

pois neste momento serão analisados os dados quantitativos, referente ao número de 

pessoas ali residentes. 

Estas entrevistas foram divididas em duas etapas, na qual a primeira teve o intuito 

de identificar nos aglomerados do bairro, em que período histórico houve um incremento 

maior da população e na segunda, quais as problemáticas urbanas mais evidentes, etapa 

que será mais bem tratada nos capítulos seguintes.  

Vale salientar que dentro do universo de quase dez mil moradores do bairro, o valor 

de 137 não nos dá com segurança de forma oficial as informações que necessitávamos, no 

entanto, estas foram realizadas em pontos diferenciados e sempre em todos os contatos, 

nos preocupávamos em dialogar com os respectivos moradores numa visão em conjunto. 

Em vários momentos indagávamos o entrevistado com perguntas como: o seu vizinho 

concorda com esta reivindicação? Todos nessa rua reclamam do mesmo problema? Existe 

envolvimento político de alguém desta comunidade com algum partido ou grupo político 

regional? Assim, foi possível e viável estabelecer uma noção geral que nos permitiu 

entender o problema em conjunto, mas sabemos que para a extensão desse trabalho é 

necessário uma coleta mais ampla das informações que até aqui obtivemos. 

A partir dessa idéia geral, configuramos alguns gráficos que nos propiciaram 

identificar o processo de ocupação e de migração da área de São Bento, a partir dos dados 
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obtidos com a aplicação dos questionários. Os resultados mostram (gráfico 03) que de 

acordo com as entrevistas, cerca de 44 das 137 famílias consultadas ocuparam São Bento 

na década de 1980, ou seja, torna-a o período de maior incremento populacional, seguido 

das décadas de 1990 e de 1970. 

Gráfico 03. Período de ocupação dos entrevistados na área de 
São Bento. 
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           Fonte: entrevistas realizadas em dezembro de 2004 e janeiro de 2006. 
 
 Vale salientar que as entrevistas foram realizadas em sua maioria nas subáreas mais 

problemáticas de São Bento e que foram as últimas a serem ocupadas, o que foi feito com 

o intuito de identificar as causas que levaram esses moradores a ali se instalarem. Assim 

constatou-se que das 137 famílias consultadas, 104 passaram a residir na sua respectiva 

área desde o processo de emancipação até o presente momento.  

Num primeiro momento a porção central do bairro foi ocupada de forma mais 

intensa. E a porção periférica, mais ribeirinha (terras de domínio da União) foi sendo 

posteriormente ocupada, uma vez que essas pessoas não tinham condições de adquirir 

terrenos que já estavam demarcados e apropriados, a ocupação ocorreu na porção 

periférica de São Bento. 
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Gráfico 04. Região de origem dos moradores da área de São Bento. 

 
 

 

 

 

 

 
 
Fonte: entrevistas realizadas em dezembro de 2004. 
  

 

 Através do gráfico 04, percebemos que o maior número de moradores de algumas 

subáreas de São Bento é oriundo das regiões da Mata Paraibana, Agreste e Brejo da 

Paraíba, regiões caracterizadas pela monocultura canavieira. Em seguida, destacam-se a 

procedência do próprio município de Bayeux e a do Sertão Paraibano. A primeira revela 

que esses habitantes, por falta de acesso à terra urbana, foram ocupando as áreas 

ribeirinhas e de mangue, terras de domínio da União. A segunda, retrata o grande fluxo 

migratório Sertão – Capital do Estado e que por sua vez provocou o aumento do entorno da 

cidade primaz do Estado (João Pessoa), com a qual se limita Bayeux. 

Percebemos então, a partir da pesquisa realizada, que o processo de ocupação e o 

crescimento populacional da cidade ocorridos principalmente por uma população migrante 

de baixa renda, desprovida do acesso à terra e à habitação, provocaram por sua vez o 

surgimento de favelas, ocupações irregulares, loteamentos periféricos e aglomerados 

subnormais que serão melhor tratados no capítulo seguinte.  

36

17

9
7

17

Mata Paraibana,
Agreste e Brejo

Bayeux

Área periférica de João
Pessoa

Sertão Paraibano

Outros estados



 62 

Ao fazermos esse resgate histórico, verificamos como se deu o processo de 

ocupação da área de São Bento. Tal registro explica a origem da condição da população 

local, bem como de seus problemas sociais.  

A constatação da concentração de pobreza em São Bento nos revelou as principais 

necessidades das pessoas que ali vivem. Por isso tornou-se parte integrante desta pesquisa 

entender como se deu a dinâmica das questões sociais a partir do processo de ocupação de 

Bayeux e em especial de São Bento. 

Nos próximos capítulos vamos analisar mais detalhadamente o processo de 

urbanização da área de São Bento, identificando suas respectivas subáreas e procurando 

explicar como se dão as suas desigualdades espaciais que formam o cinturão de miséria 

dessa área. 
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2 ESTRUTURA E MORFOLOGIA URBANA DO BAIRRO DE SÃO BENTO 

 

Após realizarmos o resgate do processo de urbanização da cidade de Bayeux, 

passaremos a analisar a estrutura intra-urbana (ou espaço intra-urbano) do bairro de São 

Bento. Serão destacados, os aglomerados e as ocupações irregulares, a produção da 

moradia, os tipos de ocupação, as deficiências dos equipamentos urbanos e a relação do 

bairro de São Bento com o mangue. 

A urbanização é um fenômeno complexo que está estritamente ligado à constituição 

e ao crescimento das cidades. Após a Revolução Industrial, a urbanização ganha forma 

mais ampla e atinge patamares de crescimento jamais visto em toda a história. 

Consequentemente a urbanização também chega nos países pobres e em especial nas áreas 

antes inóspitas. O bairro de São Bento, inserido na cidade de Bayeux é um exemplo desse 

processo que tanto se desenvolveu aqui no Brasil. Para Santos (2005) 

a urbanização é o fenômeno da difusão do trabalho intelectual na rede 
urbana, alcançando não apenas as grandes cidades, as também as cidades 
médias e os centros locais, parece ser geral, isto é, em escala de todo 
território (p. 53). 
 

O bairro de São Bento é um dos mais populosos bairros da cidade de Bayeux com 

uma população de 9.453 habitantes, o que corresponde a aproximadamente 11% de todo 

quantitativo municipal. O número acentuado de moradores em uma área com menos de 01 

Km², vem ao longo do tempo ocasionando diversos problemas que analisaremos nesse 

capítulo. 

Com o crescimento urbano em geral, áreas como São Bento cresceram e se 

tornaram complexas, assim tornou-se necessário o nosso aprofundamento teórico da 

expressão bairro para nos referirmos a esta área. Para a Geografia, a denominação bairro 

está ligada à idéia de pessoas e de comunidade e suas conseqüentes relações intra-urbanas. 

Como afirma Carlos (2001), “o bairro como nível de prática socioespacial se revela no 
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plano do vivido (envolvendo a categoria habitante), que mostra a condição da vida 

material, ganha sentido na vida cotidiana, expressando as condições da reprodução espacial 

no mundo moderno” (p. 244). 

 É portanto, a comunidade ali inserida que constitui o bairro como unidade do 

espaço urbano, cujas transformações se dão mais pelas questões intra-urbanas do que pelas 

relações com o exterior. A vida no bairro produz as transformações e a sua própria 

dinâmica. Explica Carlos, (2001): 

Na escala do micro, o bairro – do ponto de vista da realização da vida – 
configura-se como prática socioespacial. Nessa dimensão concreta, ocorre a 
produção de laços de solidariedade e união dos habitantes, criados nas relações 
de vizinhança, que colocam em evidência a prática do habitante (espaço e tempo 
do lazer e da vida privada, bem como espaço e tempo do trabalho), iluminando 
usos, particularmente aquele que se estabelece fora do mundo do trabalho e da 
vida privada. (p. 244). 

  

 O bairro é a prática socioespacial do dia a dia da comunidade, ou seja, o termo faz 

menção ao conjunto de relações que fazem parte da dinâmica espacial dos moradores 

locais. Eles convivem todos os dias com as mais variadas questões e problemáticas ali 

existentes, por isso são os elementos que compõem e configuram a unidade de vida ali 

estabelecida. 

Assim, o processo histórico é imprescindível para se entender a conformação e a 

dinâmica do bairro. Nas palavras de Seabra (2003): 

Mobilizando o conceito de bairro tornou-se possível iluminar certos processos 
dos quais ele não podia se separar porque vinham dele. O conceito de bairro 
ampliou-se neste estudo e também se realizou numa síntese que o supera, na 
generalização do urbano como modo de vida. A urbanização analisada e descrita 
a partir do bairro mostrou ser um processo no qual se produzem e se aprofundam 
as separações entre os diferentes momentos da vida social; mostrou as 
autonomias entre o vivido, o percebido e o concebido. Mostrou também, sob 
alguns aspectos, que, mesmo antes de se terem configurado assim tão 
autonomamente aquelas esferas, houve um longo percurso na história urbana, 
diferenciado quanto aos seus conteúdos, e não coincidentes no tempo histórico, 
porém, certos e determinados (p. 56). 
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No processo histórico, como já abordamos anteriormente, a história da ocupação da 

cidade de Bayeux iniciou-se em São Bento e depois se expandiu pela região que hoje 

compreende o município de Bayeux. Como primeiro bairro da cidade e, por muito tempo, 

única porta de entrada para quem vinha da cidade de João Pessoa em direção ao interior do 

estado, São Bento expressa importante memória histórica para o município de Bayeux, 

visto que ali foram erguidas as primeiras habitações ocupadas pelos primitivos moradores 

do lugar e que mais adiante se constituiu em bairro.  

Neste tópico analisaremos os aspectos mais atuais que colaboram na constituição 

urbana do bairro, bem como os aspectos mais característicos e particulares do entorno que 

compreende a respectiva área de pesquisa. Assim, iremos ressaltar as espacialidades intra-

urbanas que constituem São Bento como bairro. 

 

 

2.1 O espaço intra-urbano de São Bento 

 

O espaço urbano apresenta-se como elemento de estruturas espaciais variadas que 

podem ser regionais, nacionais, continentais e até planetária (VILLAÇA, 2001). No 

entanto, dentro deste espaço se manifestam as principais evidências da dinâmica do 

processo de urbanização, daí o nome de “intra”, ou seja, dentro, inserido e ao mesmo 

tempo específico de um lugar do espaço regional.  

Entender o espaço intra-urbano de São Bento é uma atividade que estimula a 

análise dos conflitos sociais e das relações com os núcleos urbanos vizinhos. Por se tratar 
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de uma área periférica11, São Bento apresenta uma dinâmica urbana que está inteiramente 

associada a questões como pobreza e favelização. 

Nos últimos anos, nos estudos sobre o espaço urbano, a preocupação com os 

problemas que se desenvolvem “dentro” deste espaço, vem sendo denominado de “espaço 

intra-urbano” e desenvolvida de forma pouco relevante desde a década de 1930 

(VILLAÇA, 2001). 

Muito embora tenhamos tomado como principal referência teórica a obra de Flávio 

Villaça, sabe-se que a sua análise fundamenta-se na metrópole, portanto bastante distinta 

da realidade de São Bento em Bayeux que se caracteriza por ser um bairro periférico, 

adensado e pobre de uma cidade com mais de 90 mil habitantes (IBGE, 2000). 

A tabela a seguir apresenta as respectivas ruas dos aglomerados de São Bento. 

Quadro 03. Aglomerados e respectivas ruas e avenidas 

Aglomerados Ruas e avenidas 

Baralho Av. Liberdade 
Vila São Paulo Travessa São Paulo e Vila São José 
Vila São Pedro Travessa São Pedro 
Nova Liberdade Av. Nova Liberdade 
Porto da Oficina Av. Antônio Venâncio, R. Tenente 

Severino e R. Capitão João Paredes. 
Rabo da Besta O seu acesso se dá através de um beco no 

final da rua Elvira Marsicano 
Jardim Dom Adauto R. Adauto de Carvalho e R. Manoel Goes 

Viveiro Travessa sem nome cujo acesso se dá 
através da R. Sanhauá do bairro do SESI e 

da Travessa Adauto de Carvalho 
Centro de São Bento Av. Liberdade, R. Santa Rita, R. São João, 

R. Idalina Leite, R. São José, R. Manoel 
Santos Leal, R. Alexandrino de Santana, 

Av. Balbino de Mendonça, R. Maria 
Nazareth, R. Renildo Francisco Velho, R. 
Elvira Marsicano e R. Arnaud de Oliveira 

Lima. 

                                                   
11 A área periférica de São Bento compreende os limites territoriais do bairro. Estes limites foram 
estabelecidos por fatores naturais, tais como os rios Paroeira e Sanhauá. Ali se instalaram inúmeras famílias 
de baixa renda na busca por moradia e melhores condições de vida. 
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 Nos próximos itens procuraremos analisar os aspectos mais específicos que se 

manifestam no espaço intra-urbano de São Bento, o que significa apreender os elementos 

que constituíram a configuração atual do seu espaço. Assim, analisaremos algumas 

expressões que o bairro demonstra na sua morfologia, constituída no decorrer do seu 

crescimento desigual, exemplificado com o surgimento de aglomerados e ocupações 

subnormais que hoje caracterizam a área como um reflexo da ampliação urbana de Bayeux. 

 

 

2.2 Favelas, ocupações irregulares e outras formas de ocupação em São Bento 

 

O interesse deste capítulo é analisar a morfologia urbana de São Bento. O estudo da 

morfologia do bairro permitirá mapear e caracterizar a estrutura urbana ali existente. 

É comum atribuir às áreas mais pobres e afastadas do bairro ou da própria cidade o 

nome de “favela” ou “periferia”. No entanto, sabe-se que na geografia existem definições e 

inúmeras discussões sobre este tema. O bairro de São Bento constitui, como já afirmamos 

em momento anterior no texto, uma área importante para a memória local, por conter em 

sua história e na sua paisagem as marcas do processo histórico do município de Bayeux. 

Como as primeiras moradias foram erguidas às margens da Avenida Liberdade, os 

demais aglomerados foram surgindo nas regiões mais afastadas em relação ao Centro de 

Bayeux e da via principal como é o caso de São Bento. O bairro tornou-se cada vez mais 

complexo com o seu crescimento que foi intenso a partir da década de 1970. 

Esse crescimento deu-se principalmente pelo forte fluxo migratório proveniente de 

várias regiões do interior paraibano. Ao entrevistarmos os moradores de São Bento, 

verificamos que um considerável contingente veio para Bayeux para conseguir trabalho e 

consequentemente ter melhores condições de vida. 
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No processo de urbanização, segundo Lefebvre (2004), as transformações sociais, 

estruturais e tecnológicas mudaram a maneira de viver do habitante urbano, intensificando 

sua dinâmica e acelerando as suas constantes mudanças. “A cidade, ou o que dela resta, ou 

o que ela se torna, serve mais que nunca à formação de capital, isto é, à formação, à 

realização, à distribuição da mais-valia. (LEFEBVRE, 2004, p. 43)”. Assim, é a partir do 

intenso crescimento das cidades e das conseqüentes transformações de acordo com a lógica 

do capital que surgem as periferias12.  

As periferias, portanto, seriam os locais mais problemáticos da cidade, onde os 

indivíduos por falta de espaço e de condições para adquirirem terrenos ou imóveis para 

residir, acabam ocupando áreas marginais em relação ao centro. Hoje, contudo, não 

podemos nos restringir às definições do termo, pois como nos alerta Santos (1979), as 

transformações ocorreram e continuam ocorrendo de forma tão intensa que a realidade se 

transforma, exigindo novas definições. 

Sabemos que a complexidade, a dinâmica e a diversificação das áreas urbanas 

multiplicaram as áreas periféricas e as tornaram também complexas, surgindo assim novos 

termos a elas agregados, como “subúrbio”, “hiperperiferia”, “aglomerado subnormal” e 

“favela”. 

 Aglomerados Subnormal é um termo criado pelo IBGE e refere-se à delimitação 

de moradias carentes de infra-estrutura e serviços públicos essenciais: “É um conjunto 

constituído por um mínimo de 51 domicílios, ocupado até período recente, em terreno de 

propriedade alheia (pública ou particular), dispostos, em geral, de forma desordenada e 

densa, e carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais” (IBGE, 2000, p. 18). 

                                                   
12 Aqui nos referimos às periferias pobres. Sabemos que periferias ricas também são produzidas nas cidades, 
mas normalmente estas não apresentam a problemática das primeiras e nem são locais onde a pobreza se 
manifesta. 
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Há nessa definição uma determinação numérica para caracterizar o aglomerado 

subnormal, que corresponde ao mínimo de 51 domicílios. Assim, 50 domicílios 

encontrados na mesma situação não corresponderiam a um aglomerado subnormal, 

segundo o IBGE. Neste caso, entendemos que algumas configurações espaciais das cidades 

brasileiras em situações similares àquelas da citação, ficam fora dessa classificação, o que 

pode levar a uma falsa leitura da realidade, e, por conseguinte da análise das áreas pobres 

das cidades. 

Normalmente, entende-se por subúrbios, a área marginal em relação ao centro da 

cidade, e que possuem maior valorização de terrenos do que as periferias. Na verdade, o 

entendimento desse termo deve ser associado ao processo de suburbanização. 

Para DEMATTEIS (1998), a suburbanização pode ser entendida como um processo 

de urbanização que alcança áreas rurais, ou seja, o que ele também chama de novas 

periferias. O subúrbio representa um conjunto de modificações na nova estrutura urbana 

das periferias, no entanto, a produção desses espaços, seja no âmbito sócio-econômico seja 

no político-administrativo se deu de modo diferenciado. 

 Sabe-se que a expansão urbana e as transformações na indústria criaram nas 

cidades, novas dinâmicas que representam avanço tecnológico e expansão periférica. A 

descentralização das áreas centrais ocorre pela necessidade de novos centros na cidade que 

não pára de crescer. Esse processo favorece o surgimento ou o aumento das periferias 

acarretando mais problemáticas na nova infra-estrutura das áreas urbanas. Por isto em 

todas ocupações ocorridas na faixa periférica do bairro de São Bento não há nenhuma 

evidência prática de subúrbio, ou seja, as áreas não eram rurais e não possuíam infra-

estrutura adequada. 

 Já as favelas compreendem a estrutura mais complexa dentro da lógica urbana, 

lugar onde estão as maiores problemáticas sociais e onde a pobreza aflora de modo 
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contundente. Como diz Santos (1989): “Favela é um habitat clandestino, geralmente se 

constitui em terrenos públicos ou abandonados” (p. 191). Rodrigues (2003), define favela 

como: “[...] uma ocupação juridicamente ilegal de terras. Terras sem uso, em geral do 

Poder Público são ocupadas pelas famílias sem terras e sem teto [...]” (p. 36). Ou seja, ela 

se constitui no conjunto de habitações de pessoas pobres que não possuem moradia ou que 

vêm do interior do estado ou de outras áreas sem condição de adquirir casa própria e que 

seus domicílios estão em áreas não apropriadas, caso ocorrido em São Bento. 

Após o surgimento das primeiras ocupações em São Bento, ocorreram vendas e 

trocas dos terrenos em áreas de mangue com pessoas que vinham de outros lugares na 

esperança de não pagar mais aluguel. Os entrevistados consultados em abril deste ano 

relataram que já haviam comprado o terreno ou a casa edificada de outra pessoa. 

Nos estudos sobre periferias, além do que foi exposto, também encontramos o 

termo “hiperperiferia” que se refere às áreas mais problemáticas que a própria periferia, 

sintoma este da complexidade existente no atual processo de urbanização. A hiperperiferia 

compõe áreas de periferia que, ao lado das características mais típicas destes locais: pior 

acesso à infra-estrutura, menor renda da população, maiores percursos para o trabalho, etc., 

apresentam condições adicionais de exclusão urbana (MARQUES & TORRES, 1999, p. 

52). 

No quadro abaixo a partir da discussão realizada intitulamos os aglomerados de São 

Bento, segundo o tipo de ocupação. 

Quadro 04. Aglomerados, segundo o tipo de ocupação 

Aglomerados Tipo de ocupação 
Baralho Extensão da porção central de São Bento 

Vila São Paulo favela 
Vila São Pedro favela 
Nova Liberdade favela 
Porto da Oficina favela 
Rabo da Besta favela 
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Jardim Dom Adauto Extensão da porção central de São Bento 
Viveiro favela 

Centro de São Bento Porção central do bairro 
 

As comunidades identificadas como favela são aquelas que surgiram totalmente nas 

áreas ribeirinhas do bairro e que a maioria das casas foi construída em terreno ocupado 

desprovido de infra-estrutura. No entanto, a maior parte delas já recebeu a instalação de 

alguns equipamentos urbanos. 

Após identificarmos os aglomerados e caracterizar cada um segundo sua 

morfologia intra-urbana, concluiremos este capítulo com dois subcapítulos que propiciarão 

o melhor entendimento da área de estudo. No próximo iremos identificar os principais 

aglomerados e ocupações irregulares do bairro, para levantar as principais deficiências dos 

equipamentos urbanos e logo após analisaremos a instalação de alguns destes 

equipamentos em terrenos indiscriminados de mangue. 

 

 

2.3 Os aglomerados e as ocupações irregulares de São Bento 

 

Do ponto de vista legal, a Prefeitura Municipal não delimita subáreas no bairro, no 

entanto entidades e órgãos como a Fundação de Ação Comunitária (FAC) do governo 

estadual e a Igreja Católica através da Paróquia de São Sebastião para seus fins sociais e 

religiosos subdividem-na. Como mostra o quadro da página seguinte, a FAC (1998) 

delimitou especificamente os aglomerados subnormais, ou seja, as áreas mais 

problemáticas de São Bento. 

A FAC (1998) identificou na área que compreende São Bento cinco unidades 

(Baralho, Dom Adauto, Nova Liberdade, Porto da Oficina e Vila São Paulo), como sendo 
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aglomerados subnormais, ou seja, no relatório da FAC não encontramos os aglomerados 

Viveiro, Vila São Pedro e Rabo da Besta. 

A FAC (1998) registrou 322 domicílios na Vila São Paulo, 228 no Baralho, 210 no 

Jardim Dom Adauto, 68 na Nova Liberdade e 47 no Porto da Oficina. É importante 

salientar que 40,95% dos domicílios em Bayeux são domicílios subnormais (p.29). É 

importante esclarecer que no relatório da FAC, os critérios utilizados para caracterizar tais 

domicílios e seus respectivos aglomerados como subnormais não são bem esclarecidos. 

Quadro 05. Aglomerados de São Bento, Bayeux – PB. 

AGLOMERADO BAIRRO DOMICÍLIOS 

Baralho Baralho 228 

Dom Adauto 

Nova Liberdade 

Porto da Oficina 

Vila São Paulo 

São Bento 

 

210 

68 

47 

322 

Fonte: Aglomerados subnormais: diagnósticos e sugestões. FAC (1998) 

 

A FAC (1998) denomina o Baralho como outro bairro em relação a São Bento e 

identifica apenas quatro subáreas em São Bento. Vale salientar que a FAC usou métodos 

quantitativos, ou seja, a partir do número de famílias e moradias e não realizou um resgate 

histórico do processo de ocupação da cidade, do bairro e consequentemente dos 

aglomerados específicos que na maioria dos casos se constituíram como favelas. 

 A Paróquia de São Sebastião sediada no bairro do SESI, vizinho ao bairro de São 

Bento, delimitou seis comunidades católicas de base: Baralho, Vila São Paulo, Porto da 

Oficina, Nova Liberdade, São Bento (parte central do bairro) e Santo Inácio (Dom Adauto 

e Viveiro). Para a Paróquia, estas subáreas correspondem às seis comunidades 
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eclesiásticas, onde se desenvolvem os trabalhos missionários da Igreja Católica. Vale 

salientar que cada comunidade13 corresponde a uma ocupação específica de São Bento 

localizadas na faixa periférica do bairro. 

 O nosso interesse nesta discussão é entender como está formada hoje a delimitação 

espacial de São Bento, ou seja, em que fase morfológica está o seu perímetro urbano. 

Com esse interesse, resgatamos no nosso trabalho monográfico14 realizado ao longo 

de 2002 e concluído em 2003, no qual foi realizada uma revisão bibliográfica e analisada 

as propostas da estruturação urbana de São Bento a partir da Prefeitura Municipal de 

Bayeux, da FAC e da Paróquia de São Sebastião. 

Identificamos novas subáreas como a Vila São Pedro localizada às margens do rio 

Sanhauá e o Rabo da Besta, ambas surgem como resultado de novas ocupações entre o 

mangue e a porção central do bairro. Vale salientar que a população local é responsável 

pelos nomes atribuídos e pela delimitação destes novos aglomerados. Portanto, foi com 

base no trabalho de campo através da coleta de depoimentos que confeccionamos o 

mapeamento do bairro e as delimitações dos seus respectivos aglomerados. 

Após identificarmos todos os aglomerados que compõem São Bento, passamos a 

compreender a organização interna do bairro. Devido ao processo de ocupação que se deu 

de forma desordenada, o bairro apresenta áreas não planejadas, morfologicamente 

irregulares, com problemas de falta de moradia e de carência de equipamentos urbanos 

como esgoto e pavimento, bem como da própria instalação destes. 

 Foram identificados em São Bento vários aglomerados inseridos na área do bairro, 

consequentemente por causa da falta de terrenos vazios, estas ocupações se deram no que 

chamamos de faixa periférica de Bayeux, ou seja, nas regiões ribeirinhas dos rios Sanhauá 

                                                   
13 A expressão comunidade será mais bem analisada no próximo capítulo que tratará das questões sociais do 
bairro e das conseqüentes relações ali existentes entre os moradores locais. 
14 MARTINS JÚNIOR, E. V. Expansão periférica e degradação ambiental na cidade de Bayeux – PB. 
Monografia de graduação/DGEOC/UFPB. João Pessoa, 2003. 
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e Paroeira. Os aglomerados tiveram origem em momentos diferentes e apresentam como 

principais problemas a falta de infra-estrutura e de um melhor espaço para o trânsito de 

pessoas e de veículos. 

 Ressaltamos que dentre os critérios usados para delimitar os aglomerados, o 

conhecimento da população constituiu-se como elemento fundamental, pois os próprios 

moradores já haviam dado nomes e delimitado as subáreas de São Bento. As outras fontes 

utilizadas foram o trabalho eclesiástico que a igreja Católica executa em Bayeux e em 

especial em São Bento e o Plano Diretor do Município de Bayeux (2004). No mapa 04 

tem-se a localização de todos aglomerados identificados. 

Mapa 04. Localização do bairro de São Bento 
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No mapa 04, é possível observar que a porção central de São Bento tem como 

limites a Avenida Nova Liberdade a leste, a Avenida Liberdade ao norte, a Rua Manoel de 

Goes a oeste e ao sul o rio Sanhauá que é o limite com João Pessoa. O Baralho situado a 

leste, onde está localizada a ponte Sanhauá, foi considerado pelo PDDM-BY (2004) como 

um bairro, mas como já apresentamos anteriormente não há nenhuma fundamentação 

histórica e prática que leve este aglomerado à categoria de bairro. No diagnóstico do 

PDDM-BY (2004) não há explicações e nem justificativas para tal afirmação. Os 

aglomerados estão assim distribuídos: a Vila São Paulo e o Porto da Oficina localizam-se 

na zona sul do bairro, o Viveiro e o Jardim Dom Adauto estão a sudoeste e as comunidades 

São Pedro, Nova Liberdade e Rabo da Besta estão a sudeste. 

Durante as visitas realizadas na área de estudo, pudemos observar e analisar os 

detalhes de cada aglomerado como as suas respectivas características intra-urbanas das 

quais apresentaremos os principais aspectos identificados.  

O Baralho e a Vila São Paulo são os aglomerados mais antigos, datando desde a 

fundação do antigo Engenho Barreiros, quando Bayeux chamava-se Barreiras. Suas 

estruturas internas são compostas por ruas estreitas, onde falta esgoto e saneamento e 

existe uma distância considerável, cerca de 700 metros em relação à porção central de São 

Bento e quase dois quilômetros do Centro da cidade de Bayeux. O Jardim Dom Adauto e o 

Porto da Oficina são ocupações mais recentes datadas do final da década de 1990 e são 

carentes de pavimentação e rede de esgoto.  

Com exceção do Baralho e da Vila São Paulo, todas as outras ocupações surgem na 

condição de favela, ou seja, por meio da invasão da áreas de mangue por pessoas com 

condições mínimas de sobrevivência. No entanto, as outras ocupações que também foram 

autoconstruídas, já conseguiram uma infra-estrutura mínima, com a instalação de alguns 

equipamentos urbanos como a pavimentação de suas ruas, água encanada, energia elétrica 
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nos domicílios, iluminação pública, telefones públicos, além de postos de saúde, creches, 

grupos escolares e estabelecimentos comerciais. 

A favela surge sem planejamento, sem infra-estrutura e em locais a princípio sem 

condições para a habitação humana. Vale salientar que os loteamentos periféricos, para a 

população de baixa renda geralmente também surgem sem uma infra-estrutura adequada, 

sempre são terrenos repassados através de transações comerciais, muitas vezes não oficiais 

e especulativas. 

A Vila São Pedro e o Rabo da Besta são os aglomerados que mais se caracterizam 

hoje como favelas, ou seja, foram ocupados em terrenos públicos e não possuem a infra-

estrutura adequada para os seus moradores. Ambos concentram famílias numerosas que 

moram ali por falta de opção e vivem em extrema pobreza como podemos constatar. Em 

algumas casas visitadas, as pessoas realizam apenas duas ou uma refeição por dia15. 

Já a ocupação da Nova Liberdade se deu com a construção da Avenida Nova 

Liberdade no início dos anos de 1990, ocasionada pela interdição da antiga ponte Sanhauá. 

A Vila São Pedro e o Rabo da Besta, assim denominado pelos moradores, são as 

“novíssimas subáreas”, que foram ocupadas a partir do surgimento da Nova Liberdade. Já 

o Viveiro surgiu com a expansão do Jardim Dom Adauto. 

Todas essas ocupações se deram em áreas de mangue, ou seja, às margens dos rios 

que drenam a parte baixa da cidade de Bayeux e que foram sendo aterrados com as 

ocupações. A seguir apresentaremos e descreveremos imagens de cada aglomerado 

identificado em São Bento. 

                                                   
15 Trataremos melhor deste assunto no próximo capítulo. 
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Figura 12. Escadaria no Baralho que dá acesso à Avenida Liberdade. À 
esquerda, observam-se as casas geminadas dos dois lados e a rua estreita 
que margeia o conjunto de habitações. Martins Júnior, dezembro de 2004. 

 

O Baralho possui como único acesso à avenida Liberdade, ou seja, suas casas 

localizam-se nas margens desta via principal da cidade, o ônibus que faz o translado 

Bayeux – João Pessoa não passa no aglomerado desde a interdição da ponte Sanhauá no 

início dos anos de 1990, a comunidade conta com um posto de saúde e uma escola da 

primeira fase do ensino fundamental. O trecho da figura 12 corresponde à porção do bairro 

formada por escadarias de cimento que dão acesso à Avenida Liberdade. 

 
Figura 13. Travessa localizada na Vila São Paulo. Percebe-se casas 
geminadas dos dois lados, com duas janelas e uma porta, todas gradeadas. 
Martins Júnior, dezembro de 2004. 
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A Vila São Paulo surgiu como o seu próprio nome diz, como uma vila de 

moradores que foi se expandindo na medida em que a área central do bairro não oferecia 

mais espaços para a ocupação dos novos moradores que chegavam do interior. A ocupação 

foi desordenada, as suas únicas vias de circulação são duas travessas estreitas, conforme 

mostra a figura 13, onde carros de maior porte não conseguem transitar. Da mesma forma 

que no Baralho, todas as casas foram construídas de alvenaria e a maioria não tem muro na 

frente. Existe neste aglomerado um terreno baldio utilizado pelos moradores como campo 

de futebol, mas não há construções e nem planejamento para outra obra, pois o terreno é 

público e já foi palco de várias discussões. 

 
Figura 14. Aglomerado do Jardim Dom Adauto. Localiza-se na zona oeste do 
bairro. Martins Júnior, abril de 2006. 

 

O Jardim Dom Adauto (figura 14) foi, segundo os moradores locais, uma das 

poucas comunidades de São Bento que recebeu melhoria na sua infra-estrutura. No 

entanto, a falta de esgoto ainda é um sério problema. Como nos outros aglomerados já 

mencionados anteriormente, a Travessa Dom Adauto que corta o Jardim Dom Adauto 

também não possui condições de tráfego de veículos maiores o que dificulta o 

desenvolvimento do comércio local. Na entrevista que realizamos com o senhor Severino 
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Marques, morador do lugar, ele nos informou que “não há espaços para nada de bom, nem 

esgoto, nem prédio público, este é o problema daqui” (Severino Marques em 13 de abril de 

2006). 

 
Figura 15. Aglomerado do Porto da Oficina. Localizado às margens do rio 
Paroeira. Esta foto foi retirada de um das ruas deste aglomerado. Martins 
Júnior, dezembro de 2004. 

 

O Porto da Oficina (figura 15) está localizado no limite norte do bairro de São 

Bento com o rio Paroeira. Este aglomerado caracteriza-se também pela presença de 

travessas estreitas e de casas que foram construídas em área de mangue. Por causa do 

porto, a pesca ainda é a principal atividade econômica dos seus moradores. 
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Figura 16. Aglomerado da Nova Liberdade. Situado às margens da 
Avenida Nova Liberdade próxima à Ilha do Bispo bairro em João Pessoa, 
separado apenas pelo rio Sanhauá. Martins Júnior, abril de 2006. 

 

A ocupação da Vila São Pedro data do início da década de 1990. A construção da 

ponte nova sobre o rio Sanhauá, quando a antiga ponte situada no Baralho, portanto mais a 

nordeste foi interditada como já dissemos anteriormente. Não diferente dos outros 

aglomerados, Nova Liberdade (figura 16), não possui infra-estrutura adequada e parte 

considerável de seu único acesso foi construída sobre aterro do mangue, também não 

havendo calçamento e nem saneamento. As habitações foram construídos em áreas de 

mangue, por isso seus moradores não possuem documentos de escritura do imóvel. 

 



 81 

 
Figura 17. Aglomerado da Vila São Pedro. Localizada entre o rio 
Sanhauá e a fábrica CISAL. Martins Júnior, abril de 2006. 

 

Na figura 17 podemos verificar as características intra-urbanas de um dos 

aglomerados mais carentes de infra-estrutura do bairro, a Vila São Pedro. Caracteriza-se 

pela falta dos equipamentos urbanos mais necessários, bem como de qualquer ação capaz 

de gerar instrumentos que amenizem a pobreza ali existente. Já o Rabo da Besta (figura 19) 

é o aglomerado mais problemático de todos, não tem água encanada, nem energia elétrica, 

as casas são de alvenaria, mas com no máximo, dois cômodos, o acesso é um beco situado 

no final da Rua Elvira Marsicano. O Viveiro (figura 18) é uma expansão do Jardim Dom 

Adauto que se situa no extremo sudoeste do bairro no limite com o bairro do SESI. 
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Figura 18. Canal de esgoto a céu aberto no aglomerado do Viveiro. Martins 
Júnior, dezembro de 2004. 

  

 
Figura 19. Aglomerado do Rabo da Besta. Observa-se a precariedade da sua 
estrutura e a ocupação sobre a área de mangue. Martins Júnior, dezembro de 
2004. 

 

O aglomerado do Rabo da Besta é a ocupação mais recente, datada dos últimos dez 

anos e que apresenta uma carência de todos os equipamentos urbanos: pavimentação, 

saneamento, água encanada, rede de esgoto, energia elétrica e telefone público. Na 
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verdade, sua estrutura interna é muito confusa, pois esse aglomerado surgiu entre os 

quintais de algumas residências da Nova Liberdade e o final da Rua Elvira Marsicano. 

 O surgimento dessas ocupações no bairro de São Bento evidenciam o quanto, os 

novos moradores não tinham alternativas de habitar na porção central do bairro. Assim, 

foram ocupando as áreas de mangue que são patrimônio da União. A Marinha do Brasil 

não fiscaliza mais esse tipo de atividade desde o final do ano de 1990 durante a gestão do 

então presidente Fernando Henrique Cardoso. Coincidentemente, essas ocupações que já 

existiam desde 1970, ou seja, ainda no período da ditadura militar, multiplicaram-se nos 

últimos anos mesmo após o período que identificamos no capítulo 1 como sendo o de 

maior inchaço urbano de Bayeux que se deu entre 1970 e final de 1980.  

O que percebemos nas entrevistas realizadas é que considerável parte dos 

moradores desses aglomerados, já morava em Bayeux e até no próprio bairro de São 

Bento, mas as dificuldades econômicas levaram as famílias a ocuparem as áreas ribeirinhas 

que até então não estavam demarcadas por terceiros, sendo mais fácil a ocupação. Uma 

considerável parcela das pessoas entrevistadas nos relatou que antes moravam em casas 

alugadas na porção central do bairro e que depois ocuparam ou compraram de terceiros os 

respectivos terrenos que hoje constituem os novos aglomerados urbanos do bairro. 

 A construção das casas que constituíram estes aglomerados foram realizadas em 

sua maioria através da autoconstrução. O senhor Francisco de Assis, morador da Nova 

Liberdade desde 1989, disse-nos que o motivo que o levou a vir para a atual moradia foi a 

disponibilidade do terreno que na época foi comprado a um senhor que cujo nome não 

lembra. 

 O processo da autoconstrução foi verificado em todas as ocupações que 

constituíram os aglomerados do bairro, citados anteriormente. Este processo de produção 

do espaço urbano é comum em grande parte das médias e grandes cidades do Brasil, 
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marcando também a configuração do atual espaço intra-urbano de São Bento e, portanto da 

cidade de Bayeux. Como bem esclarece Bonduki (1998), autoconstruir em loteamentos 

precários e distantes, sem infra-estrutura e transporte, não seria alternativa massiva se 

houvesse outra opção. Não havendo, assim, proliferou o auto-empreendimento da casa 

própria em situações bastante precárias (BONDUKI, 1998, p. 276). 

 O entorno periférico de São Bento não foi loteado como aconteceu em algumas 

áreas da cidade de São Paulo na década de 1940, no entanto, as causas da expansão e a 

forma de ocupação que se deu de modo lento e a partir da autoconstrução em etapas 

caracteriza o surgimento de novas subáreas, às quais chamamos de aglomerados, por sua 

vez inseridos no bairro de São Bento. 

 No próximo subcapítulo analisaremos a produção da moradia no bairro de São 

Bento, pois entendemos que ela é o principal processo caracterizador desse espaço, pois o 

processo de autoconstrução de São Bento é produto da sua realidade socioeconômica. 
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2.4 A produção da moradia em São Bento 

 

 Para melhor compreendermos a produção da moradia em São Bento, inicialmente 

identificamos as casas mais antigas ainda existentes no bairro e constatamos que a maioria 

delas foi construída de alvenaria, com muro e quintal. Das moradias que existiram antes da 

segunda metade do século XIX não há nenhum resquício atualmente, o que averiguamos é 

que essas casas eram de taipa e cobertas de palha e que com o passar do tempo os próprios 

moradores as destruíram. 

Como já comentamos anteriormente, a espacialidade intra-urbana de São Bento 

desde a década de 1950 é dinâmica e complexa. Muitos moradores, principalmente os que 

passaram a ocupar as subáreas periféricas a partir da década de 1970, adquiriram o terreno 

ou casa de taipa e foram aos poucos fazendo as reformas e ampliações. Isso se deu através 

da autoconstrução que por sua vez, é conseqüência da situação socioeconômica dos 

moradores que era e continua sendo precária. Tais construções levaram anos para serem 

concluídas. Vale ressaltar que este processo é contínuo, podendo-se verificar in loco as 

várias obras que se fazem em São Bento. 

Sabe-se que é principalmente através da autoconstrução que a maioria da população 

trabalhadora resolve seu problema de moradia, principalmente nas grandes cidades 

brasileiras e, de modo geral, na América Latina. A construção da casa se prolonga por 

muitos anos, absorvendo a maior parte do “tempo livre” da família (RODRIGUES, 2003). 

 Foi constatado nas entrevistas que a maioria dos habitantes dos aglomerados 

estudados são trabalhadores que exercem suas funções em João Pessoa ou em Santa Rita. 

Embora tenham renda, o número elevado de filhos e os baixos salários tornam inviável 

terminar a casa ou fazer as reformas de que elas necessitam. Normalmente, como bem 

afirmou Rodrigues (2003), a construção é realizada nos fins-de-semana e em parte das 
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férias. O ritmo da construção depende do “tempo livre”, do dinheiro disponível para a 

compra do material de construção e da contratação eventual de um trabalhador 

especializado para determinadas etapas da construção (id. 2003). 

Em São Bento, constatamos que a maioria dos moradores construiu suas casas, 

correspondendo à autoconstrução. Essas edificações se deram de forma muito lenta, devido 

às condições financeiras dos moradores. Para Rodrigues (2003), a autoconstrução apesar 

de aparentemente resolver um problema daquele morador mais pobre é uma questão 

complicada e que condiciona riscos e sacrifícios para quem a realiza: “Em linhas gerais, a 

autoconstrução é um processo de trabalho extremamente penoso, com elevados custos 

individuais que recaem sobre os setores mais pauperizados” (Rodrigues, 2003, p. 32).  

Das primeiras 87 famílias entrevistadas no mês de dezembro do ano de 2004, 

cinqüenta delas adquiriu a casa já construída (na maioria dos casos de taipa), enquanto que 

37 compraram o terreno para construir posteriormente (na maioria dos casos já de 

alvenaria). Vale salientar que as ocupações mais recentes, mais precisamente após a década 

de 1990, se caracterizaram pela aquisição da casa própria, enquanto que as realizadas 

anteriormente a este período foram especificamente através do terreno adquirido, onde 

mais tarde foram construídas as moradias como é caso da senhora Mariana Vieira de 

Oliveira, dona de casa, que mora desde 1950 no aglomerado do Baralho e adquiriu o 

terreno junto com seu marido e depois, aos poucos, foi construindo a casa. (gráfico 05). 

Gráfico 05. Forma de aquisição da moradia. 

 

 

 

 
 
      Fonte: Entrevistas realizadas em dezembro de 2004. 
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A figura 20 retrata as ocupações irregulares tão comuns na faixa periférica de São 

Bento, são habitações construídas de alvenaria, mas que se localizam nas áreas de risco 

segundo o PDDM-BY (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Moradia localizada às margens do rio Sanhauá no aglomerado da 
Nova Liberdade. João Batista, dezembro de 2004. 

 

Este tipo de construção é comum em áreas de ocupações irregulares como São 

Bento, onde as moradias são construídas e reformadas aos poucos de acordo com a 

situação financeira do morador e ele mesmo vai fazendo as reformas. A paisagem da figura 

19 foi fotografada em dezembro de 2004, ou seja, há mais de um ano e ainda hoje ela 

continua em construção, o que se justifica pela situação socioeconômica dos moradores. 

Como já discutimos anteriormente, este processo se dá de forma lenta de acordo com 

o tempo de duração da construção das moradias. A figura 18 mostra a mesma rua há um 

ano e quatro meses atrás, e nela podemos observar o quanto a instalação desses 

equipamentos é lenta, variando de acordo com o tipo de acabamento das casas. 
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As ocupações irregulares marcam a paisagem urbana do bairro de São Bento, sendo 

constituída de casas pequenas com três cômodos e medindo de 3 (três) a 3,5 (três e meio) 

metros de frente. As famílias numerosas constituídas de até 08 membros, como 

identificamos nas entrevistas, não possuem espaço para se locomover com facilidade no 

entorno de suas residências e também são desprovidas de espaço para lazer. Assim, os 

habitantes desses espaços freqüentemente se deslocam para a porção central do bairro, e 

para outras áreas como o vizinho bairro do SESI e também para João Pessoa. 

Um dos problemas que muito nos chamou a atenção durante a nossa pesquisa, foi a 

constatação da pobreza na área. Percebe-se que o estudo da pobreza nas cidades está 

imbricado à condição de moradia e, portanto, ao surgimento das periferias, desde os 

tempos mais remotos. Sabe-se que as áreas periféricas às cidades com grande aglomeração 

de pobres começaram a surgir desde a era cristã. Contudo, há relatos de que em tempos 

bastante anteriores, locais como grutas, zonas abandonadas do solo urbano e os arredores 

das cidades poderiam ter constituído as primeiras regiões periféricas: [...] “escavações 

arqueológicas revelaram alguns vestígios de habitações de pobres [...] esses alojamentos 

não deviam passar de barracos de tábuas ou caniços, com uma cobertura precária” 

(MOLLAT, 1989, p. 18). 

Em São Bento são os pobres que vão formando a região periférica do bairro, em 

decorrência das precárias condições econômicas daqueles que vinham dos mais variados 

lugares em busca de moradia e de emprego e renda. 

No próximo subcapítulo entenderemos o quanto as formas de ocupação refletem a 

realidade social e a manifestação da pobreza no bairro. 

A respeito da forma de aquisição das moradias, foi importante constatar que nas 

subáreas periféricas, um número expressivo de moradores adquiriu a residência de forma 

própria, ou seja, comprando a casa ou o quarto ou construindo a moradia. Os gráficos 06 e 
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07 foram elaborados a partir das entrevistas realizadas e representam o tipo de moradia em 

São Bento se própria ou alugada e se há pagamento de Imposto Territorial Urbano (IPTU). 

Gráfico 06. Tipo de moradia: própria ou alugada     Gráfico 07. Pagamento de IPTU: sim ou não. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Entrevistas realizadas em dezembro de 2004.         Fonte: Entrevistas realizadas em dezembro de 2004. 
 

Normalmente nas subáreas onde a ocupação se deu pela autoconstrução, a moradia é 

própria, no entanto, sete das residências visitadas são alugadas, o que demonstra haver 

formas diferenciadas do uso das habitações, bem como a especulação em áreas precárias e 

extremamente pobres. Há aí, portanto, uma contradição, pois a forma de ocupação que se 

deu de modo clandestino através das ocupações irregulares e do processo de favelização 

nos indicou que estes moradores não tinham condições para pagar aluguel e ocuparam os 

terrenos de mangue na busca por moradia. 

Este processo ocorrido mais intensamente na faixa periférica, ou seja, nas 

proximidades dos rios Sanhauá e Paroeira, correspondem aos aglomerados mais pobres do 

bairro. Anteriormente identificamos que esses aglomerados eram os mais carentes de infra-

estrutura e dos respectivos equipamentos urbanos, assim também no que se refere aos 

indicadores sociais ali estão os índices mais baixos e mais problemáticos. 

O número de moradores que pagam IPTU também revela que um considerável 

número destes domicílios não está completamente regularizado, ou seja, algumas 

92%

8% Casa própria

Casa alugada
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71%
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29%
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residências possuem registro de compra do imóvel em cartório, mas o terreno do ponto de 

vista legal não deveria ter sido ocupado, pois é área de marinha. 

A maioria absoluta dos moradores dos aglomerados do bairro não paga IPTU 

(Imposto Territorial Urbano). Já na porção central do bairro que compreende a Rua São 

João, a Santa Rita e a Balbino de Mendonça encontra-se a maior parte dos domicílios que 

recebem anualmente a guia para pagamento do referido imposto à Prefeitura Municipal.  

Vale salientar que esta porção central do bairro, com exceção do Baralho, é formada pelas 

moradias e moradores mais antigos do bairro. 

A forma desordenada em que se encontram as moradias acarreta sérios problemas no 

dia a dia de São Bento e que se manifestam em fatores como o esgoto e a produção de lixo. 

A produção de lixo do município está em torno de mais de 115 toneladas ao dia, e a 

população atendida pela coleta de lixo corresponde a 95% do total, segundo a Secretaria de 

Infra-Estrutura do Município de Bayeux (2004). 

 

 

2.5 As deficiências dos equipamentos urbanos  

 

Segundo o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Bayeux (2004), o 

bairro de São Bento possui deficiências de instalação e de funcionamento de equipamentos 

urbanos, principalmente, esgoto e pavimentação. As ocupações em áreas de mangue 

configuram a realidade socioespacial do bairro e as conseqüentes deficiências na instalação 

dos citados equipamentos.  

Como já citado anteriormente, é somente a partir da segunda metade do século XX 

que o processo de urbanização adquire um ritmo mais acelerado no bairro, devido ao 

processo de industrialização e ao crescimento da vizinha capital João Pessoa. 
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A única avenida do bairro é a Liberdade, as demais ruas são estreitas e na maioria 

dos casos sem saneamento. As travessas são muito comuns em todo perímetro urbano de 

sua área, destacando-se a Vila São Paulo e o Jardim Dom Adauto que estão entre os 

aglomerados mais adensados. 

Ao observarmos a estrutura interna de São Bento, percebemos que as suas 

deficiências e as suas problemáticas são consequências de uma estrutura que não comporta 

o crescimento urbano que vem acontecendo. Desde os primórdios de sua povoação como já 

havíamos dito antes, Bayeux constituiu-se em refúgio para pobres colonos que vinham do 

interior em busca de novas oportunidades de trabalho, consequentemente, a edificação de 

suas moradias acontece de forma precária, recebendo algumas melhorias, algum tempo 

depois, após muitas revindicações. 

 

Figura 21. Imagem da mesma rua sem nome, há mais de um ano. Martins 
Júnior, dezembro de 2004. 

 

As figuras 21 e 22 referem-se a mesma rua em momentos distintos, onde não existe 

saneamento, nem pavimentação. Os postes de energia foram instalados recentemente, até 

então não existia ligação elétrica que não fosse clandestina. A água foi trazida da rua e 
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depois de alguns meses a CAGEPA (Companhia de Água e Esgotos da Paraíba) fez a 

ligação e instalou os hidrômetros. 

 
Figura 22. Rua sem nome localizada no Baralho. Sua ocupação é recente, 
datando do final da década de 1990. Todas as casas ainda estão sendo 
reformadas. Martins Júnior, abril de 2006. 
 

A figura 23 mostra uma área vazia situada na Vila São Paulo. Este aglomerado 

possui ruas calçadas, água, energia elétrica e telefones públicos, no entanto, inexiste esgoto 

e galerias para escoar a água das chuvas. Os dejetos são lançados diretamente no rio 

Paroeira e não existe escola, creche ou posto de polícia e o único posto de saúde, segundo 

os moradores locais não funciona adequadamente. 

 

 
Figura 23. Terreno baldio situado na subárea da Vila São Paulo. Martins 
Júnior, dezembro de 2004. 
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 A observação realizada em trabalho de campo nos permitiu constatar o quanto a 

área de São Bento é desordenada e o quanto a sua ocupação se deu de forma irregular até 

mesmo na parte central do bairro, onde atualmente as problemáticas são mais amenas. O 

traçado de suas ruas, a instalação de alguns equipamentos urbanos como escolas e posto de 

saúde em áreas de mangue, a falta de saneamento básico em outras várias ruas, o lixo 

jogado em qualquer terreno baldio, mesmo havendo coleta três vezes por semana, 

caracterizam o espaço intra-urbano de São Bento. 

 Assim, consequentemente, os seus equipamentos urbanos também se tornaram 

ineficientes e deficientes e isso vem se revelando no dia a dia da comunidade, ou seja, na 

suas relações socioespaciais que envolvem todos os moradores que compõem o bairro. 

Na figura 24 podemos observar a falta de estrutura do aglomerado São Pedro. Não 

há pavimento e nem espaçamento para construir rede de esgoto ou saneamento. Apesar de 

todas as deficiências que o aglomerado apresenta, a Sociedade Anônima de Eletrificação 

da Paraíba (SAELPA) instalou postes e realizou ligações oficiais nas respectivas moradias. 

 

 
Figura 24. Habitações na Vila São Pedro em São Bento. Erly Ramalho, 
dezembro de 2004. 
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O número acentuado de moradores também é outro fator negativo diante da 

deficiência dos equipamentos urbanos, uma vez que tais comportamentos no dia a dia da 

comunidade tornam-se algo indispensável. Este índice elevado acarreta uma maior 

necessidade de novos equipamentos mais eficientes, ou seja, as reclamações são constantes 

e as necessidades também. 

 A questão da emissão dos esgotos foi a principal problemática intra-urbana de São 

Bento, apontada pelos moradores, como também destacada pela nossa observação. Tal 

problema é hoje no Brasil e até no mundo o mais preocupante. Das 87 famílias visitadas e 

entrevistadas em dezembro de 2004, cerca de 83% usam esgoto clandestino ou a céu aberto 

que acabam escoando para os rios Paroeira e Sanhauá; apenas 10% do total possuem 

esgoto oficial ou semi-oficial (ligação oficial que não foi concluída pela Prefeitura ou 

Estado) e 7% fossa séptica que também é instalada de forma inadequada e próxima a poços 

artesianos. O gráfico 08 mostra esses dados. 

Gráfico 08. Abastecimento de esgoto em São Bento – Bayeux – PB. 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: Entrevistas realizadas em dezembro de 2004. 

Como já foi dito, o saneamento foi identificado como um dos principais problemas 

de infra-estrutura urbana. Foi comum encontrar nestes aglomerados, valas passando entre 

as casas ou até abaixo do piso de algumas delas. 
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 Os principais serviços públicos oferecidos aos aglomerados de São Bento são 

energia elétrica e água encanada, visto que das 87 primeiras famílias entrevistadas em 

dezembro de 2004 todas eram atendidas por estes serviços. Menos da metade das famílias 

consultadas tem acesso a serviços como associação de moradores, escolas, creches e áreas 

de lazer ou freqüenta a associação dos moradores. Vale registrar que não existe nenhum 

posto de polícia ativo em todo o bairro de São Bento. 

Gráfico 09. Distribuição dos serviços públicos no perímetro urbano de São Bento. 

 
 

  

 

 

 

 

 Fonte: Entrevistas realizadas em dezembro de 2004. 
  

Conforme o gráfico 09, pudemos identificar que o posto de polícia é o serviço 

público mais solicitado pela comunidade e constatamos que não existe em todo o bairro de 

São Bento nenhum posto ou sequer alguma unidade de segurança pública. O gráfico acima 

foi confeccionado a partir de entrevistas realizadas com alguns moradores dos mais 

distintos pontos do bairro, permitindo assim uma idéia daquilo que a população mais 

necessita. 

A verdade é que o bairro de São Bento possui duas realidades urbanas 

diferenciadas. A primeira é que na porção central do bairro, onde as ruas são 

pavimentadas, existe esgoto na maior parte das ruas, escolas de nível fundamental e 

infantil e outros equipamentos urbanos. A outra realidade corresponde ao entorno 
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periférico do bairro, ou seja, às áreas ribeirinhas que são desprovidas de vários 

equipamentos urbanos e que consequentemente constituem áreas com indicadores sociais 

os mais baixos do bairro. 

 No próximo e último subcapítulo descreveremos como se deu a relação da 

constituição do espaço intra-urbano de São Bento com o manguezal que está a norte, a sul 

e a leste do bairro. 

 

 

2.6 A destruição do mangue a partir da ocupação urbana em São Bento 

 

 A faixa periférica de São Bento constitui-se em uma área formada às margens dos 

rios Sanhauá e Paroeira. Esta área foi edificada e compreende os seguintes aglomerados: 

Baralho, São Pedro, Vila São Paulo, Porto da Oficina, Viveiro, Nova Liberdade e Rabo da 

Besta. Como já dissemos anteriormente, os limites do município de Bayeux a leste e a 

norte são constituídos de manguezal com solos indiscriminados de mangue. Por isso, todos 

estes aglomerados foram construídas em áreas da Marinha de forma irregular e 

desordenada. 

 Dos aglomerados visitados apenas dois foram identificadas pela extração de 

madeira do mangue. São eles o Baralho e a Vila São Paulo, os demais devastam a 

vegetação estuarina com fins de ocupação.  

No que se refere à pesca, todo o bairro possui um número considerável de 

pescadores, no entanto não existe nenhuma descrição da quantidade exata de pessoas que 

vivem da pesca, visto que a vila de pescadores não tem a participação de todos eles. O que 

constatamos a partir do depoimento de alguns deles é que a pesca nos rios que margeiam a 
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cidade de Bayeux praticamente se encontra extinta. Os pescadores têm de se deslocar para 

outros rios na altura de Santa Rita ou para João Pessoa. 

O quadro a seguir expressa as principais atividades econômicas destas comunidades 

a partir da extração de elementos dos manguezais em São Bento. 

Quadro 06. Produtos Diretos Extraídos do Manguezal. 

UTILIZAÇÃO PRODUTOS 

Combustível Lenha para consumo doméstico, olarias, 
padarias e produção de carvão vegetal. 

Construção Madeira para carpintaria, obras de engenharia 
civil (pontes e viadutos); construção naval, 
vigas e caibros. 

Pesca Tanino para a conservação das redes de pesca; 

Flutuadores das redes; armadilhas... 

Agricultura e pecuária Forragem e adubo verde 

Produção de papel Pasta de papel; papéis de vários tipos. 

Artigos domésticos Móveis; colas; fósforos; cabos para utensílios. 

Produção de têxteis e de couro Fibras sintéticas; tintura para tecidos; tanino 
para curtumes. 

Fonte: PDDM-BY, 2004. 

A lenha para consumo doméstico, a substância do tanino usada nos curtumes são 

exemplos de produtos extraídos pelos moradores. Tal atividade dá-se na maioria das vezes 

de forma informal. Isto nos mostra o quanto ainda é forte a ligação de algumas 

comunidades do bairro com o manguezal onde estão inseridos. 

 São inúmeras as instalações de equipamentos urbanos nas áreas de mangue, entre 

elas, podemos destacar a Associação das Mães da Nova Liberdade, a Associação de 

Pescadores no Porto da Oficina e a Colônia de Pescadores da Nova Liberdade.  

Em todas as subáreas que estão localizadas nas regiões ribeirinhas do bairro 

existem problemas comuns à convivência com ambientes estuarinos, ou seja, onde há a 

ação do processo das marés, e consequentemente também existe vegetação de mangue. 
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Entre esses destacamos: grande quantidade de mosquitos, terreno impróprio para 

edificação e para instalação de equipamentos urbanos. Em uma das entrevistas, a senhora 

Ivonete Martins, dona de casa e moradora da Nova Liberdade, diz em seu depoimento que 

mesmo com todas as barreiras de proteção, a água do rio Sanhauá infiltra-se pelas paredes 

e entra nas residências: “já fiz reclamações para a Prefeitura, mas o que foi dito é que não 

poderia ser feito nada porque é área da União”, (Ivonete Martins, 11 de abril de 2006). 

 Na verdade, no nosso ponto de vista, a incapacidade legal e física de ações de infra-

estrutura nessas subáreas é o maior problema. Se tomarmos como base a legislação 

ambiental, esta determina na Lei 1.561, de 13 de julho de 1977, assinada pelo então 

presidente Ernesto Geisel: “É vedada a ocupação gratuita de terrenos da União, salvo 

quando autorizado em lei”. 

 Através das entrevistas constatamos que todos os moradores sem nenhuma exceção 

conhecem a proibição legal que ainda está em vigor, entretanto, consultamos algumas 

emendas mais recentes que datam de 2001 que dizem o seguinte: “faixas de terrenos de 

marinha e de terrenos marginais que não possam constituir unidades autônomas”, ou seja, 

são áreas de proibição para a instalação de moradias. Uma instrução normativa de 2001 

publicada pela então secretária do Patrimônio da União Maria José Vilalva Barros Leite 

esmiúça quais áreas realmente pertencem à União: 

Art. 1º A demarcação dos terrenos de marinha, dos terrenos marginais e das 
terras interiores obedecerá ao disposto nesta Instrução Normativa. 
Art. 2º Os terrenos de marinha são identificados a partir da Linha de Preamar 
Média de 1831 - LPM (Lei de 15 de novembro de 1831), nos termos do Decreto-
lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, determinada pela interseção do plano 
horizontal que contém os pontos definidos pela cota básica, representativa do 
nível médio das preamares do ano de 1831, computada a medida correspondente 
à dinâmica das ondas, com o terreno, considerando- se, caso tenha ocorrido 
qualquer alteração, a sua configuração primitiva. 
§ 1º A Linha de Preamar Média de 1831 - LPM será determinada pela SPU a 
partir de plantas e documentos de autenticidade irrecusável, relativos ao ano de 
1831, ou, quando não obtidos, à época que do mesmo mais se aproxime, e de 
observações de marés. 
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§ 2º Na determinação da cota básica relativa à preamar16 média de 1831, deverão 
ser consideradas a média aritmética das máximas marés mensais (marés de 
sizígia17) daquele ano, ou do que mais dele se aproximar, utilizando-se os dados 
da estação maregráfica mais próxima constante das tábuas de marés, publicadas 
pela Diretoria de Hidrografia e Navegação do Comando da Marinha (DHN). 
§ 3º Nos terrenos de marinha situados nas margens dos rios e lagoas, quando o 
ponto que materializa o limite da influência estiver em nível superior ao da cota 
básica efetiva, o posicionamento da LPM será orientado pela linha que define o 
leito menor, a margem do rio ou da lagoa. 
§ 4º A influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de cinco 
centímetros pelo menos do nível das águas, que ocorra em qualquer época do 
ano. (Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001)18. 

 
 O que podemos entender é que a legislação poderia do ponto de vista urbano ter 

sofrido algumas alterações, visando melhorar as condições para os moradores das áreas 

ribeirinhas como as de São Bento. As leis são baseadas ainda em períodos históricos já 

ultrapassados como “Linha de Preamar Média de 1831” que determina que todas as áreas 

que sofrem influência das marés constituem áreas da União sem qualquer autonomia 

particular. Quando nos deparamos com situações como a das subáreas de São Bento, 

sentimos a necessidade de uma investigação profunda na aplicabilidade destas leis que 

praticamente inexistem. 

 Assim, como já havíamos ressaltado antes, a ocupação destas subáreas em São 

Bento foram as únicas alternativas que as pessoas encontraram para possuírem moradia. O 

“inchaço urbano” ocorrido em toda parte baixa da cidade de Bayeux também foi outro 

elemento que estimulou a instalação de residências na região periférica da cidade, ou seja, 

sobre os manguezais. 

Outras porções do bairro também se constituíram como subáreas problemáticas 

como o Jardim Dom Adauto, por exemplo, no entanto, esta não está situada em área de 

mangue, mas tornou-se uma exceção diante de todas as outras identificadas. A dificuldade 
                                                   
16 Movimento periódico das águas do mar, pelo qual elas se elevam ou se abaixam em relação a uma 
referência fixa no solo. É produzido pela ação conjunta da Lua e do Sol, e, em muito menor escala, dos 
planetas; a sua amplitude varia para cada ponto da superfície terrestre, e as horas de máximo (preamar) e 
mínimo (baixa-mar) dependem fundamentalmente das posições daqueles astros. 
17 Maré de grande amplitude, que se segue ao dia de lua cheia ou de lua nova; água-viva, maré de lua 
(FERREIRA, p.480, 2001). 
18 Redação alterada pela Retificação publicada no Diário Oficial da União, de 05 de junho de 2001, Seção 1, 
página 44. Consultada no site:  http://www.planejamento.gov.br/ em 04 de setembro de 2002. 
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de locomoção de veículos e a falta de equipamentos urbanos como posto de saúde e creche 

incluem Dom Adauto também como uma das subáreas problemáticas de São Bento. 

No próximo capítulo analisaremos a forma de vida em São Bento a partir destas 

dificuldades expostas até aqui no que se refere à infra-estrutura urbana e às próprias 

necessidades socioeconômicas dos moradores da área de estudo. 
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3 AS RELAÇÕES SOCIAIS, AS ATIVIDADES ECONÔMICAS E A POBREZA NO 

BAIRRO DE SÃO BENTO 

 

 Até o capítulo anterior, tratamos as subáreas de São Bento como aglomerados. 

Contudo, optamos por neste capítulo, quando abordaremos as relações sociais, as 

atividades econômicas e a pobreza em São Bento, tratarmos esses espaços como 

comunidade. 

 A substituição do conceito deve-se à mudança da temática abordada e do 

procedimento metodológico utilizado. No capítulo anterior estudamos a estrutura e a 

morfologia urbana de São Bento, portanto a análise descritiva predominou. Neste, 

procuraremos principalmente entender a vida dos moradores de São Bento. Para isto nos 

fundamentaremos na análise dos depoimentos das pessoas que lá vivem. Portanto, partimos 

da denominação dada por eles aos aglomerados que é o de comunidade. Porém, temos 

clareza da necessidade de melhor entendermos o significado do termo. Para tanto 

buscamos em disciplinas afins, Antropologia e Sociologia, algumas contribuições para 

melhor nos esclarecer. 

 

 

3.1 A comunidade de São Bento 

 

As relações entre os vizinhos marcam a dinâmica do bairro de São Bento e 

configuram a delimitação do seu território. Podemos dizer que essas relações marcam a sua 

configuração principal sendo este o instrumento que modela o espaço intra-urbano e que 

constitui as novas espacialidades que se desenvolvem constantemente. A própria dimensão 
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do bairro e as suas particularidades nos permitiram perceber que os moradores de todo o 

bairro possuem relações muito próximas que se dinamizam diariamente. 

Como já vimos anteriormente, foi o processo histórico de ocupação que produziu a 

morfologia urbana do bairro e as condições da comunidade local. As relações de 

vizinhança marcaram ao longo do período de ocupação da cidade os principais 

acontecimentos que tornaram o bairro uma área complexa e fragmentada. 

 Os aglomerados urbanos identificados no bairro de São Bento se caracterizam por 

outro tipo de crescimento que se manifesta pela dinâmica dos comportamentos urbanos de 

seus moradores no que concerne às relações intra-urbanas que constituem o sítio social a 

que Milton Santos se refere. “Criam-se sítios sociais, uma vez que o funcionamento da 

sociedade urbana transforma seletivamente os lugares, aperfeiçoando-os às suas exigências 

funcionais” (SANTOS, 2005, p. 106). Ou seja, apesar do processo de construção de novas 

ocupações estar hoje num ritmo menos acelerado que nos anos anteriores, os sítios sociais 

se dinamizam a partir das dificuldades tanto econômicas como dos equipamentos urbanos. 

Segundo o senhor Raimundo, morador do bairro do SESI vizinho a São Bento, as 

primeiras moradias eram distantes, mais ou menos cem metros uma da outra. O que 

significa que a pequena quantidade de moradores e o espaço entre as habitações 

possibilitavam a manutenção das práticas tradicionais do campo, que por sua vez,  

configuravam as relações entre os primeiros habitantes da cidade. No entanto, a cidade de 

Bayeux e o bairro de São Bento crescem com a emancipação municipal e posteriormente 

com a chegada das primeiras indústrias na cidade, havendo o aumento no número de 

bairros e de aglomerados. Consequentemente, as relações mudam e caracteriza um novo 

espaço urbano, por sua vez, cada vez mais complexo. 

Primeiramente precisamos retomar o conceito de comunidade e entender como ela 

se constitui e se modela nas práticas do dia a dia realizadas por seus respectivos moradores. 
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Deve-se partir do pressuposto de que a comunidade é marcada por relações muito 

próximas entre os moradores locais, diferentemente do conceito de sociedade. 

Magnami, apoiado em Tonnies, esclarece: 

Segundo Tonnies, esquematicamente, comunidade é marcada por laços de 
sangue, relações primárias, consenso, rígido controle social; sociedade, ao 
contrário, caracteriza-se pela presença de relações secundárias, por 
convenção, anonimato, troca de equivalentes. (Magnami, 1996, p. 22). 

 

 Estas relações primárias compreendem várias práticas comuns do dia a dia que 

pudemos perceber em toda a área de São Bento, que podem ser identificadas nos 

momentos de lazer e no próprio auxílio de algumas necessidades básicas dos vizinhos. O 

consenso pode ser caracterizado pelas mesmas insatisfações, como a do terreno baldio, 

antes citado, localizado na Vila São Paulo, que não pode ser ocupado, a necessidade de que 

os ônibus transitem no Baralho, etc. Apesar dessas características, o que no nosso entender 

mais caracteriza os aglomerados estudados como comunidades é o da vida grupal. 

 Sobre a vida grupal como característica da comunidade, explica Fernandes: 

Comunidade passou a referir-se à vida grupal quando encarada do ponto 
de vista de simbiose, “sociedade” quando encarada do ponto de vista de 
consenso. Uma base territorial, distribuição de homens, instituições e 
atividades, no espaço, uma vida em conjunto fundada no parentesco e 
interdependência econômica, e uma vida econômica baseada em mútua 
correspondência de interesses, tendem a caracterizar uma comunidade. 
Sociedade, por outro lado, passou a referir-se mais a relações voluntárias 
e contratuais entre os homens, as quais – presume-se –, dada sua 
distribuição no espaço, se acham menos diretamente afetadas que suas 
relações orgânicas (1973, p. 83). 

 
 Entendemos que na comunidade as relações são mais íntimas e mais fortes, 

enquanto que na sociedade existe menos interação e mais “distâncias” sociais. Portanto, as 

comunidades foram surgindo no bairro, constituindo vários novos espaços que vão se 

particularizando com novas feições socioespaciais. O termo comunidade poderia também 

ser substituído pelo de pedaço como denominou Magnami: 

É nesses espaços em que se tece a trama do cotidiano: a vida do dia-a-dia, 
a prática da devoção, a troca de informações e pequenos serviços, os 
inevitáveis conflitos, a participação em atividades vicinais. É também o 
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espaço privilegiado para a prática de lazer nos fins de semana nos bairros 
populares. Dessa forma, o pedaço  é ao mesmo tempo resultado de 
práticas coletivas (entre as quais as de lazer) e condição para seu exercício 
e fruição (1996, p. 32). 

 

 Esta expressão chamada de pedaço muito se parece no modo conceitual com a 

categoria de lugar tão usada na Geografia. O lugar seria o palco das relações mais íntimas, 

ou mais específicas de uma determinada comunidade, ou seja, o lugar reflete claramente as 

características das pessoas que ali habitam e também das relações que são criadas no dia a 

dia. “(...) lugar significa muito mais que o sentido geográfico de localização. Não se refere 

a objetos e atributos das localizações, mas a tipos de experiência e envolvimento com o 

mundo, a necessidade de raízes e segurança” (RELPH, 1979 apud LEITE, 1998, p.10). As 

experiências vivenciadas pelos moradores das comunidades identificadas em São Bento 

nos permitiram entender o quanto a necessidade de raízes modelam o espaço intra-urbano 

do bairro. 

 O lugar é centro dos contatos humanos, é a manifestação dos aspectos mais 

integrados entre as pessoas, “é o somatório das dimensões simbólicas, emocionais, 

culturais, políticas e biológicas” (BUTTIMER, 1985b, p. 228 apud LEITE, 1998, p. 10). 

Este somatório se apresenta em São Bento como o conjunto de ações e decisões locais 

tomadas pelos moradores de uma área carente de infra-estrutura e de políticas 

governamentais, ou seja, isso se expressa em momentos em que vizinhos se unem para 

retirar a água da chuva acumulada nos canteiros. As dimensões simbólicas são reflexo dos 

contatos entre os moradores e respectivamente da convivência que acontece diariamente 

em âmbito local. 

 Ao analisar o bairro de São Bento pudemos perceber que os seus aglomerados 

possuem cotidianos diferenciados, ou seja, práticas que não se repetem em todas as 

comunidades. No entanto, os tipos de práticas são comuns em todos os pedaços ou lugares, 
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como a prática da devoção aos padroeiros, embora cada uma tenha um específico: no 

Jardim Dom Adauto o padroeiro é o Santo Inácio, e no Porto da Oficina é Nossa Senhora 

dos Navegantes, no Baralho é São Pedro, na Nova Liberdade é São Cristóvão, entre outros. 

A troca de informações e de serviços também se repete em todos os aglomerados do bairro, 

ou seja, o vizinho que preenche o currículo do outro que, em troca, conserta a encanação 

da cozinha deste e assim as relações primárias vão configurando as respectivas 

comunidades. 

 Na verdade, constatamos que uma rede de ligações e relações foi criada e se 

fortalecendo em São Bento tornando o conceito de comunidade cada vez mais significativo 

para entender as dinâmicas intra-urbanas mencionadas anteriormente. De acordo com 

Fernandes, entende-se que comunidade: 

Designa uma série de fenômenos que se estendem desde a divisão de 
trabalho até a ação coletiva, desde a vida grupal concebida em forma 
substantiva até os processos psíquicos envolvidos na interação de pessoas 
(1973, p. 85). 
 

 

 O que nos leva a afirmar a existência de várias comunidades em São Bento é que as 

relações mais diretas entre aglomerados diferentes não é tão intensa, isso quer dizer que 

cada aglomerado por sua vez constitui uma comunidade com características comuns e 

relações próprias daquele pedaço. 

 Estas descontinuidades que levaram à fragmentação socioespacial de São Bento não 

foi resultado de fatores naturais, como a topografia, ou de intervenções como o traçado das 

ruas, zoneamento e outras normas (MAGNAMI, 1996, p. 38), mas foram produzidas pelas 

diferenciadas formas de uso e apropriação do espaço, configuradas ao longo do período de 

ocupação. 

 As práticas sociais delimitarão as respectivas comunidades. São elas que dão 

significado ou ressignificam tais espaços (MAGNAMI, 1996, p. 39) transformando-as em 
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áreas distintas umas das outras que possuem características específicas e relações próprias. 

Analisaremos no próximo item como as relações sociais do bairro nos ajudaram a 

compreender o conceito de comunidade em São Bento. 

  

 

3.2 As relações sociais do cotidiano em São Bento 

 

 A partir da visão de comunidade pudemos perceber em todos os aglomerados 

urbanos de São Bento o quanto as relações estão presentes no dia a dia dos seus moradores. 

A configuração do cotidiano ocorre a cada momento a partir das práticas socioespaciais e 

modela todas as feições do bairro. Como afirmamos anteriormente quando definíamos 

lugar e pedaço, o bairro com suas respectivas comunidades apresenta um conjunto de 

relações muito próximas que ocasionam a integração e até a troca de valores entres os 

moradores, configurando assim uma área diversificada mais ao mesmo tempo enraizadas 

nas mesmas necessidades. 

 Pudemos perceber que a Igreja Católica, primeira a desempenhar um trabalho 

religioso na área, dividiu do ponto de vista eclesiástico o bairro em seis unidades 

religiosas, que receberam o nome de comunidades de base que são nada mais nada menos, 

núcleos de controle da fé católica por parte de sua igreja. O nome “base” dá-se por estarem 

vinculadas diretamente à Paróquia de São Sebastião e mesmo com a ausência de padre e do 

pároco, é coordenada por ministros, missionários e animadores que são moradores do 

próprio bairro. Esses são formados na Paróquia com cursos de formação e recebem o envio 

recomendado pelo bispo diocesano para exercer na respectiva comunidade as tarefas que 

de um padre. 
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 Foi a partir desta idéia da igreja juntamente com o convívio com os moradores que 

passamos a entender que cada comunidade possuía um modo de manifestação diferente do 

lugar, ou seja, como cada uma teve sua origem em um momento distinto e por ocasiões 

diferenciadas, era necessário assim visualizar e delimitar as especificidades do bairro. 

 A Igreja em si tinha objetivos evangelizadores e de aproximar cada vez mais os 

seus fiéis da base eclesiástica católica, enquanto que nós entendemos esta constituição de 

comunidades distintas numa mesma área como uma manifestação das relações sociais e do 

cotidiano construído ao longo do tempo. 

No depoimento da moradora Célia Almeida, moradora local desde a década de 

1960, São Bento era até essa data uma área onde a Igreja Católica era o centro das 

atividades, entretanto na medida em que esta área cresce e se transforma, novas dinâmicas 

se constituem no dia a dia. Isto também foi percebido pela professora Odete Seabra no 

estudo sobre o bairro do Limão em São Paulo: 

No bairro foi possível ver, por exemplo, a perda de centralidade da Igreja, 
tanto do ponto de vista do seu espaço físico como mental, à medida que o 
espaço do bairro ia sendo engolido pelo processo de urbanização e sendo 
transformado em lugar de trânsito. Mas também o bairro transformava-se 
à medida que novas modalidades de uso do tempo iam acontecendo na 
vida social (SEABRA,3003, p. 52). 

  

Apesar da grande diferença entre as duas realidades – a cidade de São Paulo, com 

mais de dez milhões de habitantes e a cidade de Bayeux que se aproxima à marca dos cem 

mil moradores, identificamos algumas características comuns tais como a densidade 

demográfica, a periferização e as relações de vizinhança. 

Do ponto de vista histórico, a igreja constitui-se em uma primeira centralidade em 

São Bento. No entanto, a própria igreja precisou dividir-se em comunidades de base, pois o 

bairro se expandiu e ganhou forma mais complexa a partir do final da década de 1960 e 
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início de 1970. Depois, surgiram as primeiras aglomerações de outras igrejas cristãs e os 

terreiros de Umbanda, provocando uma diminuição do número de católicos nesta área. 

A senhora Maria do Socorro Alves, moradora em São Bento desde 1960, contou-

nos que o número de católicos era surpreendente, mesmo que a população tenha 

aumentado significativamente no bairro a partir da década de 1970, com a expansão da 

atividade industrial e o aumento da vinda de moradores de outras regiões, São Bento 

concretiza uma nova fase como espaço urbano. 

Os líderes religiosos, no nosso entender, são pessoas comuns que fazem parte do 

cotidiano de São Bento, ou seja, suas casas, seus amigos e vizinhos e suas práticas 

espaciais são desenvolvidas no perímetro urbano da respectiva área. A questão da liderança 

desses nos pareceu ser limitada às ações da sua igreja, pois os demais moradores, 

evangélicos, umbandistas, ateus e espíritas não os consideram como líderes. 

 A nossa intenção de delimitar as comunidades de São Bento não poderia pautar-se 

em outra orientação a não ser aquela utilizada pela Igreja Católica, visto que desde 1960, 

ela fez as delimitações que até hoje perduram. Os demais religiosos também utilizam a 

mesma divisão por comunidades estabelecida pela Igreja Católica. Acredita-se que a 

permanência dessa delimitação deva-se ao fato de a Igreja Católica ter se pautado no 

conhecimento popular para dividir São Bento em comunidades de base. 

 Conforme analisamos nos capítulos anteriores, o crescimento de São Bento 

ocasionou o surgimento de novos espaços com características diferenciadas, onde as 

práticas sociais se dão com particularidades próprias de cada subárea. A religião, o futebol, 

o carnaval e as festas juninas são os principais tipos de manifestação social identificadas 

em São Bento. 

 Uma outra prática social é o jogo de futebol. Os times de futebol criam laços de 

integração nos mais diversos pontos do bairro, ao contrário da religião que configura uma 
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nova particularidade em cada aglomerado, as respectivas equipes mesmo surgindo em 

subáreas específicas reúnem jogadores de diversos locais e até de outros pontos da cidade. 

As principais equipes são o São Bento Esporte Clube e o Esporte Clube da Ponte Preta. 

Pudemos ter contato com alguns jogadores dessas equipes. Eles nos disseram que jogam 

apenas como lazer e nos finais de semana, trabalhando normalmente no próprio bairro e 

em João Pessoa nos outros dias. 

 Apesar de ter uma ligação intensa com o futebol e o futsal, o bairro de São Bento 

possui apenas dois campos (Poeirão e o da Vila São Paulo) e um ginásio que se localiza na 

porção central, mais precisamente na Rua São José. O esporte tem sido um dos meios mais 

atuantes de comunicação entre os moradores dos aglomerados. Quando se realizam os 

campeonatos, geralmente se prepara uma grande festa com bebidas e degustações, não 

esquecendo de mencionar que os políticos locais patrocinam esses momentos e o que 

poderia ser ocasião para integração social do bairro, acaba virando um “curral eleitoral”. 

Os políticos de influência local se aproveitam destes momentos para manter o contato com 

os seus possíveis eleitores podendo assim adquirir novos eleitores para as eleições futuras. 

 O período de carnaval é um dos mais festivos do bairro. Existem vários blocos de 

pequeno porte que reúnem centenas de foliões. O principal bloco é o “Pereirão”, é também 

um dos mais antigos, pois, segundo os moradores, a sua origem não é bem certa, mas desde 

o início da década de 1980 já existia de forma organizada. Alguns moradores não 

concordam com a saída dos blocos carnavalescos pelas ruas da porção central de São 

Bento e pela Avenida Liberdade, pois dizem que é momento de união dos agitadores e 

marginais. No início de 2006 pudemos constatar a saída do bloco nas mediações da Vila 

São Paulo, passando pela porção central do bairro em direção ao Centro de Bayeux. O 

número de jovens embriagados e de brigas foi assustador, mesmo com a presença da 

polícia que estava presente em alguns trechos do bairro. 
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 A violência no nosso entender tornou-se mais visível durante o carnaval se 

comparada às outras festas como as juninas, a festa da cultura em outubro e o natal em 

dezembro. Esta afirmação se baseia no consumo de álcool aumentar consideravelmente 

naquela ocasião. A senhora Socorro Fernandes, proprietária junto com seu marido de um 

frigorífico na Rua Santa Rita nos contou que é o período que mais se vende carne 

apropriada para a degustação com bebidas. 

 Vale ressaltar que apesar do período do carnaval ter se constituído no mais violento 

do bairro, desde o ano de 2002 uma série de homicídios e de assaltos a mercadinhos e 

outros estabelecimentos inclusive residências vêm também aí ocorrendo. Tentamos colher 

dados com a polícia militar, mas não existem números precisos de crimes por várias 

razões. Uma delas é que a própria população não revela quem são os praticantes de 

considerável parte dos crimes e a outra é que a polícia não possui dispositivo de tabulação 

da violência em Bayeux, por bairros. 

 No período junino, as quadrilhas19 são formadas pelos próprios moradores que se 

dividem nas mais diversas tarefas que vão desde o ensaio até os desfiles que são realizados 

no bairro e em outros locais. A quadrilha Olodum é a mais antiga das que ainda se exibem 

em São Bento, no entanto, como esta cresceu em número de participantes e de convites em 

exibições, as brigas internas aumentaram e quase levaram-na ao declínio há dois anos. 

 Um maior contato com essas comunidades nos permitiu perceber que as relações e 

respectivas questões sociais de São Bento vêm sendo determinadas pelas condições 

socioeconômicas em detrimento das tradicionais relações de vizinhança. Nos últimos dez 

anos a quantidade de patrocinadores dos eventos esportivos, carnavalescos, juninos e até 

religiosos aumentou significativamente levando as pessoas a priorizarem o lucro e o ganho 

                                                   
19 Dança típica das festividades juninas. Trata-se de um grupo de moças e rapazes que dançam uma 
coreografia inspirada nos antigos bailes da corte. A música é o tradicional forró e as roupas representavam as 
vestimentas do “matuto” nordestino. 
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econômico. Assim, as festas, a diversão e a convivência estão sendo substituídas por 

grandes eventos que são desproporcionais à estrutura física da área e que acarretam 

problemas de violência e de trânsito. 

 Para Santos (2002), “não são apenas as relações econômicas que devem ser 

apreendidas numa análise de situação de vizinhança, mas a totalidade das relações” (p. 

318). O que vem ocorrendo em São Bento é que as relações no bairro surgiam 

naturalmente a partir da necessidade de união e de fortalecimento dos laços de vizinhança. 

No entanto, essas relações que identificavam os aglomerados como comunidades estão 

sendo suprimidas pelo interesse econômico, mas também de sobrevivência. 

O vivido ganhou forma em São Bento através do uso do cidadão do seu respectivo 

lugar, pois as relações entre os indivíduos e os lugares dinamizam as feições espaciais 

possibilitando novos hábitos e costumes e novas ações recíprocas uns com os outros. 

Portanto, o plano do lugar pode ser entendido com a base da reprodução 
da vida e espaço da constituição da identidade criada na relação entre os 
usos, pois é através do uso que o cidadão se relaciona com o lugar e com 
o outro, criando uma relação de alteridade, tecendo uma rede de relações 
que sustentam a vida, conferindo-lhe sentido. 
É assim que as relações que os indivíduos mantêm com os lugares 
habitados – através de seu corpo – se exprimem todos os dias nos modos 
do uso, nas condições mais banais, no acidental; momentos do cotidiano 
dos habitantes em sua relação com os lugares da vida. É assim que os 
lugares vão ganhando sentido através das apropriações vividas e 
percebidas através do corpo e todos os sentidos humanos. (CARLOS, 
2004, P. 50). 
 

 A reprodução da vida se dá por esta rede de relações que mudou em São Bento 

significativamente nos últimos anos. É fato que essa tendência à substituição das antigas 

relações comunitárias pelas de interesses individuais e econômicas são reflexo das 

condições e das relações de trabalho às quais estão submetidos os moradores de São Bento. 

 Passaremos a análise do trabalho no bairro de São Bento e como as suas relações 

mudaram o cotidiano da comunidade. 
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3.3 O trabalho no bairro 

 

 No primeiro capítulo analisamos como ocorreu o desenvolvimento das primeiras 

atividades econômicas do bairro desde as primeiras ocupações que se deram por volta do 

século XVI e que se mantiveram até o final do século XVII. Com a instalação do engenho 

Barreiros que se localizava próximo ao limite que hoje compreende o município de Santa 

Rita, surgiram em Bayeux atividades ligadas ao manuseio da cana-de-açúcar. Este engenho 

localizava-se a uma distância de cerca de 04 (quatro) quilômetros da região que hoje 

compreende o bairro de São Bento. 

 Notadamente, as primeiras atividades econômicas ou de sobrevivência do bairro 

foram a agricultura familiar e a pesca artesanal. Esta última resiste até hoje no entorno 

periférico do bairro. Vale salientar que a pesca não constitui mais atividade principal de 

São Bento, entretanto, era o meio mais importante de sobrevivência até o início do século 

XX, quando começaram a surgir as primeiras fábricas na cidade e no bairro. 

 O trabalho em São Bento constituiu-se num elemento de relevada importância para 

o desenrolar das relações sociais do cotidiano dos seus moradores. 

Nas entrevistas realizadas, foi constatado que pedreiros, pintores, mecânicos de 

automóveis e domésticas são os principais tipos de ocupação dos habitantes do bairro e que 

possuem menor rendimento.  

É fato que o rendimento médio do município de Bayeux, segundo o IBGE (2001) 

corresponde a R$ 285,9020 mensais por trabalhador o que equivalia a pouco mais de um 

salário mínimo da época, que era de R$ 200,00. 

                                                   
20 Rendimento nominal - pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - 
municípios vigentes em 2001 (Bayeux)  - 285,90 reais/ dado retirado do site do IBGE: 
http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php em 02/09/2005. 
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A forma de reprodução econômica que se expressa em São Bento é principalmente 

a do trabalho autônomo e informal. A pesca não é mais a atividade principal, ou seja, ao 

longo dos últimos 40 anos, principalmente após a fase de instalação das indústrias surgiram 

novas atividades econômicas, o comércio se expandiu e os empregos gerados pelas 

indústrias transformaram o cotidiano dos moradores do bairro. Além do trabalho industrial 

na cidade, com o crescimento populacional, um maior contingente ingressou no mercado 

de trabalho de João Pessoa. 

 Em vários relatos ficou claro que um considerável número de moradores de São 

Bento estão empregados nos setores públicos e privados de João Pessoa. Em sua maioria 

são domésticas, mecânicos, pedreiros, pintores, camelôs, motoristas, costureiras que 

trabalham nos bairros próximos ao litoral (Tambaú, Cabo Branco, Bessa e Manaíra) e 

também no Centro da cidade. Ainda no que se refere ao trabalho realizado na capital pelos 

moradores do bairro, foram identificadas atividades no comércio formal tais como 

vendedores de lojas, caixas de supermercados e carregadores de cargas, mas também 

existem professores, enfermeiras, atendentes de clínicas e recepcionistas de escritórios 

entre outras citadas. 

 A pesquisa constatou um alto índice de desempregados (cerca de 40% dos 

entrevistados) e de trabalhadores autônomos (três em cada dez). Verificamos ainda o 

aparecimento crescente de unidades de comércio e serviços sem registro (CGC ou CNPJ). 

 O quadro a seguir apresenta o quantitativo de estabelecimentos comerciais de todos 

os bairros de Bayeux e assim possibilitou o nosso entendimento das unidades de São Bento 

frente ao universo do município. 
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Quadro 07. Total de estabelecimentos comerciais, segundo os bairros em 
2001. 

 
 

Áreas 
Total de  

Estabelecimentos 
 

% 

Alto da Boa Vista 103 8,95 

BR-230/101 47 4,08 

Brasília 87 7,56 

Centro 162 14,07 

Comercial Norte 44 3,82 

Imaculada 195 16,94 

Jardim Aeroporto 28 2,43 

Mário Andreazza 92 7,99 

Rio do Meio 41 3,56 

São Bento 147 12,77 

São Lourenço 34 2,95 

Sesi  125 10,86 

Tambaí 46 4,00 

TOTAL 1.151 100, 

Fonte: Pesquisa de campo. Bayeux, 2001/2002. IN: Silva, 2002, p. 33. 
 
  

 Como podemos observar no quadro 07, o bairro de São Bento é o terceiro em 

número de estabelecimentos comerciais e serviços, sendo superado pelo bairro do Centro, 

onde estão localizados a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores, o Fórum de 

Justiça Comum e todos os cartórios da cidade e o bairro de Imaculada que é sede da 

principal feira do município, além de considerável porção de sua área ser cortada pela BR 

101, portanto, e onde se deu a instalação de estabelecimentos ligados aos agronegócios e à 

manutenção de caminhões, ônibus e tratores. 
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 O bairro de São Bento caracteriza-se pelo expressivo número de estabelecimentos 

que não estão totalmente legalizados. O nosso interesse de usar esta expressão 

“totalmente” parte do pressuposto de que apesar destes não possuírem CGC e CNPJ, eles 

são cadastrados na Prefeitura Municipal, sendo, portanto, portadores de alvará que é 

regularmente vistoriado por funcionários do setor municipal competente. 

 No que se refere à legalidade desses estabelecimentos, não podemos atribuir já na 

sua falta tão somente às baixas condições socioeconômicas que o bairro possui, mas 

também às dificuldades e omissões das gestões públicas (seja na esfera municipal, estadual 

ou federal) para aplicar as suas respectivas legislações. Vários moradores nos relataram 

que não cadastraram seus estabelecimentos por diversos motivos, como a falta de 

segurança na durabilidade do estabelecimento e também a ausência de recursos suficientes 

para conseguir pagar as taxas anuais e declarar imposto de renda. 

 Ainda é preciso ressaltar que nossa pesquisa constatou que a pobreza convive 

“harmoniosamente” com a transformação do espaço intra-urbano, e as identidades se 

constituem nas dificuldades de acesso à moradia e à sobrevivência. Considerando que o 

desemprego e o subemprego predominam em São Bento, a ajuda mútua faz parte da 

realidade das pessoas. Elas trocam alimentos como o feijão e o açúcar, assistem televisão 

em uma mesma casa, já que nem todos possuem TV e as festas são feitas em conjunto. 

 

 

3.4 A pobreza como elemento de análise de São Bento 

  

 Como analisamos no capítulo anterior a pobreza adquiriu forma nesta pesquisa, não 

apenas pela condição de problemática urbana, mas pela maneira como ela se expressa no 

cotidiano dos moradores destas subáreas. A escassez de alguns equipamentos urbanos 
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demonstra o quanto é necessário a formulação de um plano gestor para aplicação de ações 

públicas no intuito de melhorar e de controlar os problemas, ou uma reavaliação do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Municipal que não dá a merecida atenção a este assunto. 

A respeito da produção de lixo em São Bento, não existem dados, o que 

conseguimos de informação é que juntamente com o Baralho21 existem 31 ruas cobertas 

pela coleta de lixo. Porém, esta informação não corresponde à realidade, pois nas 

observações de campo foram identificadas apenas quatro ruas onde não há coleta de lixo. 

Na comunidade São Pedro, por exemplo, não há espaço nem para o trânsito de carros de 

mão de larga espessura para o deslocamento do lixo. Assim, moradores jogam o lixo no rio 

Sanhauá e em pequenos terrenos baldios, gerando o acúmulo de resíduos sólidos e a 

ocorrência de doenças infecto-contagiosas. O que nos pareceu também claro, foi a falta de 

conscientização por parte da população local, pois em alguns aglomerados como o Jardim 

Dom Adauto, mesmo com a coleta três vezes por semana os moradores depositam o lixo 

em um terreno baldio que separa São Bento do bairro do SESI. 

 Como também já destacamos, o sistema de esgoto é um dos equipamentos urbanos 

mais ausentes na área de estudo. O número de residências que escoa esgoto a céu aberto 

pelas ruas ou de forma clandestina, lançando os dejetos nos rios é expressivo e preocupa do 

ponto de vista sanitário e da preservação do ambiente estuarino. 

                                                   
21 O Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Bayeux (2004) considera o Baralho como área isolada 
de São Bento, constituindo assim um novo bairro da cidade, no entanto, no estudo histórico realizado nesta 
pesquisa não há razões científicas e muito menos sociais para dividir oficialmente o Baralho de São Bento, 
até por que a comunidade São Pedro justifica esta versão que é contrária a idéia da Prefeitura Municipal, pois 
esta subárea foi ocupada e criada por moradores provindos tanto do Baralho como de São Bento. Nas leituras 
realizadas sobre a história de São Bento ficou claro que ruas como Ábdon Milanêz (hoje, início da avenida 
Liberdade no Baralho) e Santa Rita (localizada na porção central de São Bento) estiveram ligadas ao mesmo 
processo de ocupação. A paróquia católica de São Sebastião vincula as duas capelas destas respectivas 
subáreas a mesma área paroquial e a Secretaria de Saúde do próprio município vincula os postos de saúde ali 
existentes ao mesmo distrito sanitário, por isso é extremamente irresponsável tomar decisões estruturais 
como esta, sem ao menos respeitar a história do povoamento de Bayeux. 
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Observamos que apesar da aparente consciência do problema, os moradores 

mostram conviver com muita naturalidade com a presença de resíduos, inclusive 

encontramos crianças brincando nas áreas dos depósitos de lixo. 

 
Figura 25. Canal de esgoto clandestino que escoa para o rio Sanhauá no 
aglomerado da Nova Liberdade. Everaldo Júnior, abril de 2006. 
 

Na figura 25 tem-se a imagem do descaso com o meio ambiente estuarino, o canal 

lança esgoto domiciliar diariamente no rio Sanhauá e o mais agravante é que a menos de 

20 metros existem diversas moradias. 

 
Figura 26. Esta encanação lança esgoto doméstico para uma galeria interna 
no aglomerado do Jardim Dom Adauto. Everaldo Júnior, abril de 2006. 
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Na figura 26 podemos observar o que acontece em mais de 60% dos domicílios de 

São Bento (PDDM-BY, 2004), ou seja, existe destino para o esgoto, mas não é oficial, pois 

parte deste equipamento foi instalado pela Prefeitura Municipal (galerias pluviais) e a 

população conecta as encanações e lança os respectivos dejetos domiciliares para estas 

galerias que conduzem ao rio Sanhauá na zona sul do bairro. 

 
Figura 27. Galeria de água pluvial situada no Jardim Dom Adauto. Everaldo 
Júnior, abril de 2006. 
 
A imagem da figura 27 é de uma das galerias do Jardim Dom Adauto. As águas da 

chuva se misturam com os dejetos domiciliares da população local. Este é um dos 

principais problemas sociais do bairro, ou seja, a falta de ordenação urbana e a ausência 

dos equipamentos urbanos que provocam o surgimento de vários problemas como doenças 

e o mal cheiro que chega ao interior dos domicílios. 

 O período posterior à década de 1970 representa uma nova época para muitos 

moradores com os quais tivemos contato. Este período é marcado pela degradação social 

do bairro, ou seja, pelo aumento da violência e do desemprego. 

Das famílias que ocupavam a casa ou o terreno, 93% dos entrevistados moram 

atualmente em casa própria. Tal fato aparentemente ameniza os indicadores da pobreza 
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(emprego, renda, saúde, educação e alimentação), pois não pagando aluguel sobram mais 

recursos para investir em outros elementos necessários como comida e remédios. 

A pobreza e todos os aspectos que estão a sua volta representam de forma mais 

clara a organização interna do bairro e evidenciam as suas problemáticas que estão visíveis 

na observação das moradias e das relações sociais que se desenvolvem constantemente. 

A construção da realidade social atual do bairro de São Bento foi sendo 

estabelecida por vários fatores já discutidos anteriormente. A paisagem urbana observada 

hoje no bairro descreve de forma sucinta a situação de dependência econômica em que se 

encontram os aglomerados mais problemáticos em relação às regiões vizinhas como a 

porção central de São Bento, o Centro de Bayeux e a própria capital João Pessoa. Vale 

ressaltar que alguns hábitos da vida no campo ainda são vivenciados no bairro. 

Como já afirmamos anteriormente, o bairro de São Bento não possui infra-estrutura 

adequada como calçamento das ruas, por exemplo. Esse fato faz com que algumas 

atividades econômicas rústicas integrem o seu cotidiano, como a pesca artesanal, a criação 

de animais como gado, suínos e aves diversas, entre outras. 

Na figura 28 podemos observar que as práticas tradicionais no meio rural são 

trazidas pelos atuais moradores que por falta de opção de trabalho e meios de geração de 

renda acabam realizando hábitos que nem sempre se associam com a realidade urbana. 
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Figura 28. Criação de gado em área de solo urbano. Martins Júnior, dezembro de 2004. 

  

Em São Bento, como em outros tantos bairros espalhados pelo Brasil, a pobreza 

cresce de forma disfarçada junto com o desenvolvimento estrutural e tecnológico. Isso 

torna a realidade às vezes obscura. 

 A análise sobre São Bento nos permitiu entender as várias formas de configuração 

da pobreza que se expressam através da religiosidade, da violência ocorrida na faixa 

periférica do bairro, dos eventos festivos, das relações de vizinhança, da morfologia 

urbana, da produção da moradia e principalmente das necessidades para sobrevivência. 

 A pobreza enfraquece os movimentos sociais e ao mesmo tempo lhes dá força para 

continuar as suas reivindicações. A vida no bairro é a representação majoritária das 

dificuldades, da fome, dos crimes, da prostituição, da alienação política e religiosa e 

principalmente da falta de conhecimento. Os moradores que vieram para São Bento em sua 

maioria se deslocaram como refugiados, não da guerra de armas, mas da guerra da fome e 

da pobreza. 
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 Perguntamo-nos muitas vezes o que São Bento tinha para oferecer para os novos 

moradores e os mesmos nas entrevistas diziam que já era um privilégio morar perto da 

“cidade” (João Pessoa) e que também não pagar aluguel significava tirar um peso das 

costas. Esta justificativa foi dada tanto por aqueles que se deslocaram na década de 1930 

como dos mais recentes que moram há menos de dez anos no bairro. O bairro de São Bento 

descreve a história genuína de Bayeux. Tudo começou aqui nas proximidades da ponte 

Sanhauá e se estendeu até o limite com o distrito de Várzea Nova onde se localizava o 

antigo engenho Barreiros. Assim, desde a sua origem, os pobres foram maioria neste 

bairro, e pareciam dispostos a construir uma nova cidade. 

 A história de São Bento nos propiciou entender o quanto as dificuldades 

socioeconômicas atuais são produto do processo de ocupação e de expansão, bem como 

resultante do processo de urbanização brasileiro que, por sua vez é marcado pelas grandes 

desigualdades. 

Finalmente, podemos afirmar que apesar da pobreza e das grandes problemáticas 

vivenciadas pelos moradores de São Bento, é possível encontrar nas suas ruas e travessas, 

onde se atropelam os domicílios, a solidariedade, a alegria e o sentimento grupal. Aqui os 

habitantes lutam contra todas as imposições de uma sociedade marcada pelas grandes 

desigualdades sociais e que transformou o solo urbano em uma mercadoria cada vez mais 

cara e inacessível para muitos. 
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CONCLUSÃO 

  

 Para a realização deste trabalho, necessitamos de conhecimentos que não se 

restringiram à Geografia, pois como bem disse Henri Lefebvre, para se entender o espaço 

urbano não podemos nos deter às amarras disciplinares.  Analisamos o processo de 

ocupação do bairro de São Bento em Bayeux-PB, bem como as suas problemáticas urbanas 

e, portanto sociais. Para tanto, não poderíamos deixar de entender e resgatar o processo de 

urbanização dessa cidade.  

O bairro de São Bento caracteriza-se pelos baixos indicadores sociais e pela falta de 

infra-estrutura em todos os seus aglomerados que surgiram ao longo dos últimos cinqüenta 

anos. 

 O contato com a população local deu-se em 1996, quando ingressei no trabalho 

junto à comunidade paroquial do bairro. A aproximação com a realidade de São Bento foi 

um dos fatores motivadores para a realização desta pesquisa. Da mesma forma, estimulou 

o interesse por entender como se dá a dinâmica intra-urbana nesta área. Dinâmica esta 

entendida através dos elementos que compõem a sua morfologia urbana, a sua estrutura 

intra-urbana e ainda as relações sociais ali existentes. Assim, foram investigados os 

componentes intra-urbanos, como também as relações de vizinhança, as festividades, as 

organizações associativas e religiosas. No entanto, temos clareza de que a análise da 

dinâmica social do bairro merece estudos mais aprofundados. Limitamo-nos a um 

conhecimento prévio e a uma descrição do que ali acontece, sendo este o nosso propósito. 

O levantamento histórico do bairro permitiu redescobrir muitas informações sobre 

elementos importantes, como a ponte Sanhauá, as casas antigas do bairro, a colônia Getúlio 

Vargas, a colônia de pescadores Arnaldo Luz, entre outros marcos históricos de São Bento 

que ao mesmo tempo configuram a história municipal. 
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 As questões que envolvem a ponte Sanhauá estão muito confusas em todas as 

bibliografias e fontes históricas que encontramos, somente com uma pesquisa mais 

detalhada nos documentos do Arquivo Histórico da Paraíba e nos jornais da época como 

“O Tempo” conseguimos resgatar um pouco da história local e recompor o processo de 

ocupação e urbanização de São Bento. 

Assim, entendemos que esta pesquisa contribui também para a historiografia do 

município e da cidade de Bayeux, pois como afirmamos anteriormente, o bairro de São 

Bento é onde este núcleo urbano se iniciou: as primeiras moradias, ruas, e 

estabelecimentos comerciais, entre outros.  

 Os dados quantitativos aqui apresentados foram em parte coletados no diagnóstico 

contido no Plano Diretor do Município de Bayeux (2004), mas várias informações tiveram 

que ser colhidas em trabalhos de campo junto á população local. Destacamos que a nossa 

pesquisa considera alguns dados quantitativos, no intuito de discutir algumas questões 

fundamentais, mas não se trata de uma pesquisa quantitativa. Por tanto, a nossa análise se 

deu fundamentalmente sobre as entrevistas e depoimentos dos moradores locais. As 

informações dadas por esta população, como já dissemos anteriormente, foram essenciais 

para o desenvolvimento do trabalho aqui exposto. A vivência com os moradores no 

decorrer deste período ao mesmo tempo que esclareceu muito do que investigávamos, 

permitiu perceber novas problemáticas aqui também caracterizadas e apontadas.  Os 

depoimentos dos moradores foram, portanto, essenciais, pois o seu tempo de morada e sua 

vivência com as principais problemáticas socioespaciais possibilitaram o nosso 

entendimento sobre o espaço urbano estudado. Nos vários dias em que visitamos a 

área de estudo, pudemos perceber por um lado, o quanto a estrutura intra-urbana de São 

Bento é problemática e carente de infra-estrutura, mas por outro lado, verificamos como os 

moradores conseguem se adaptar às dificuldades existentes.  
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A nossa pesquisa foi realizada a pé ou de bicicleta, pois não há condições para 

tráfego de veículos nessa área. As chuvas que ocorreram mais densamente em julho de 

2005 e maio de 2006 impediram ou paralisaram algumas de nossas visitas. No final de 

abril do corrente ano foi impossível continuar algumas entrevistas por causa das chuvas 

torrenciais que caíram sobre São Bento. No Jardim Dom Adauto e na Vila São Pedro a 

quantidade de água empoçada impediu a nossa trafegabilidade mesmo a pé. Apesar de não 

conseguirmos transitar pela área registramos esses momentos, quando as condições de vida 

nas comunidades visitadas se agravam ainda mais. 

 O lixo amontoado em alguns pequenos terrenos baldios e o esgoto a céu aberto tão 

visível em ruas como a Travessa Dom Adauto, a Rua Alexandrino de Santana, e a Travessa 

São Paulo nos chamaram bastante a atenção. 

 Apesar dos problemas de segurança, em momento algum sofremos ato de violência 

em qualquer aglomerado do bairro. Em todos os lugares por que passamos fomos bem 

acolhidos e conseguimos cumprir os objetivos propostos para a realização das entrevistas. 

 A experiência em São Bento permitiu entender como o espaço urbano se fragmenta 

e se dinamiza no cotidiano da comunidade. O subemprego, o desemprego, a falta de 

moradia, às precárias condições de habitação e de vida impõem aos moradores atividades 

imediatas, tais como a autoconstrução e o comércio informal. 

 A omissão da Prefeitura Municipal diante dos mais variados problemas do bairro 

ficou claro após as visitas de campo e o contato com os moradores. Nas ocasiões que 

fomos às respectivas secretarias municipais não conseguimos documentos importantes 

como aquele que oficializou a municipalização de Bayeux e outro que se referia à elevação 

do então povoado de Barreiras para o distrito de Bayeux que pertencia ao município de 

Santa Rita. 
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 A presença os políticos na área sempre visava interesses eleitoreiros, mesmo em 

períodos que não eram de campanha. Os vereadores ao nosso ver foram aqueles que 

apresentaram ser os mais influentes de São Bento mantendo pessoas de apoio que moram 

no bairro e servem como canal de ligação entre alguns moradores e os respectivos 

políticos. 

 Apesar dos momentos de alegria e profunda aprendizagem acadêmica que foram 

propiciadas pelo trabalho aqui realizado, nos deparamos com alguns momentos de 

decepção e frustração, não só naquilo que se refere à omissão da Prefeitura Municipal de 

alguns dados sobre as principais questões do bairro, mas também pela falta de consciência 

da população local que deixa em momentos eleitoreiros se influenciar esquecendo de toda 

luta ocorrida na área. 

 Neste último ano de pesquisa podemos presenciar o quanto as ações políticas 

manipulam os valores que tanto discutimos neste texto e que os moradores parecem estar 

“cegos” por alguns meses deixando se influenciar por falsas promessas e pela troca do voto 

por cestas básicas e dinheiro. Esperamos que talvez um dia coisas deste tipo sejam 

abolidas, mas é necessário entender que quem deve tomar essa decisão são os moradores 

locais. 

Esperamos que este trabalho possa ser o início de futuros estudos sobre a cidade de 

Bayeux e também sobre o bairro de São Bento. Estudos que partam da participação 

popular e de uma melhor integração gestão-academia-comunidade. Entendemos que só 

assim, São Bento e consequentemente Bayeux, possam vir a apresentar melhores 

condições urbanas e que os seus habitantes possam usufruir uma vida digna, atingindo, 

portanto, o que se entende por desenvolvimento urbano. 

 Foi gratificante e produtivo realizar este trabalho, mesmo com as dificuldades 

econômicas, as limitações capitalistas que nos impediam de avançar mais, mesmo assim 
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conseguimos cumprir todos os objetivos propostos e formular idéias a respeito desta 

análise pioneira sobre as questões urbanas da cidade de Bayeux e especialmente do bairro 

de São Bento. 

 O que projetar para São Bento dependerá da aplicação desse trabalho junto aos 

órgãos competentes, no qual montaremos um projeto para aplicá-lo com uma equipe 

integrada e com o apoio das secretarias municipais competentes. 

 Que o bairro de São Bento permita visualizar de um modo diferente as 

espacialidades da urbanização e dos seus variados aspectos. Que este trabalho possa 

contribuir como primeiro passo para implementar em Bayeux uma estrutura organizativa 

de dados e informações que não estejam soltas, mas arquivadas para o acesso da população 

local bem como de toda sociedade paraibana. 
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