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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa e discute o processo de sociabilidade na cultura das cidades 

contemporâneas, tendo como foco o tema do medo e da violência no cotidiano das praças 

da cidade de João Pessoa – PB. Analisamos as relações entre os “lugares” na cidade e 

relacionamos a história e a configuração dos bairros com o processo de crescimento 

urbano, além das intervenções recentes do poder público em seus espaços. Percebemos 

nessa dinâmica, atitudes e ações sociais que variam do convívio pacífico e desejado à 

exclusão social. Discutimos, assim, a partir do imaginário de que as praças existem 

enquanto um lócus de igualdade, de cidadania e política, e como um espaço de todos, 

apesar de existirem forças simbólicas que atuam no sentido da segregação e da 

privatização do espaço pautadas no medo e na violência. Tivemos como objetivo investigar 

estas diferentes lógicas, que permitem a exclusão e a inclusão de grupos e indivíduos no 

uso cotidiano dos espaços públicos das cidades contemporâneas. Acreditamos que a ação 

social é balizada pela violência e seu corolário o medo social, e opera a partir de uma 

lógica de um jogo relacional sempre conflituoso, porém vivenciado de diferentes formas a 

partir do segmento ou grupo social que se estuda. Trabalhamos com uma metodologia 

qualitativa e quantitativa em nossa pesquisa, relacionando os dados e análises estatísticas 

com as categorias criadas para  a compreensão dos fatores subjetivos. Realizamos uma 

análise que combinou elementos etnográficos, pesquisas em periódicos, jornais impressos, 

e eletrônicos, fotografias e imagens da cidade e de seus espaços, e que teve como aporte 

um survey, que permitiu a comparação entre cinco praças de bairro da cidade. Nossa 

proposta foi de aprofundar as investigações em relação ao espaço público das cidades 

contemporâneas, ampliando o olhar sobre João Pessoa e sua dinâmica cultural, a partir da 

análise dos discursos, das imagens, do imaginário coletivo, e da apropriação social dos 

espaços da cidade sob a ótica do medo e da violência. A pesquisa permitiu que 

abordássemos padrões de sociabilidade diferenciados, a partir de um mesmo processo 

urbano, já que além do recorte e resgate da memória histórica, os bairros e as praças estão 

distanciados espacial e economicamente, como também o processo de gestação do espaço 

e da construção destas praças ocorreu de modo bem distinto nos respectivos locais. 

Defendemos a tese de que os procesos sócio-espaciais e culturais relacionados às praças de 

bairro em curso nas cidades brasileiras, e em específico nas cidades médias e capitais 

nordestinas, como João Pessoa – PB, possuem enorme importância na compreensão dos 

mecanismos sociais de exclusão e integração na sociabilidade cotidiana. Isso se dá através 

de seus efeitos sobre a estruturação social, sobre os mecanismos de produção/reprodução 

de desigualdades nos espaços públicos das cidades contemporâneas e sobre as relações de 

interação social e sociabilidade entre os grupos, ajuntamentos e classes sociais nestes 

espaços sob influencia do medo e da violencia urbana. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work analyses and discusses the sociability in the culture of contemporary 

cities focusing on the theme of fear and violence in the daily life of squares in the city of 

João Pessoa-PB. We analyse the relations between “places” in town and make correlations 

of history and setting of neighborhoods with the process of urban growth, including recent 

interventions of public authorities in their public spaces. We observed in this dynamics 

social attitudes and actions that range from a desired peaceful coexistence to social 

exclusion. Thus, we discuss, based upon the imaginary vision, that the squares exist as a 

locus of equality, citizenship and political, and, also, as a space for everyone, despite the 

existence of symbolic forces working towards segregation and privatization, ruled in fear 

and violence. We aimed to investigate the different symbolic logics from the  issue of fear 

and violence that allows the exclusion and the inclusion of groups and individuals in the 

quotidian use of public spaces of contemporary cities. We believe that the social action is 

demarcated by violence ant its corollary, the social fear,  and operates based on the logic  

of a relational game  always confrontational but experienced in different forms according 

to the social segment or group under study. We used a qualitative and quantitative 

methodology relating data and statistical analysis with categories created for the 

understanding of subjective factors. Our analyses combined ethnographic elements, 

periodics research and images of the city and its spaces, with the contribution of a survey 

that allowed comparisions of five squares of neighborhood based on the daily life under 

investigation. Our proposal was to deepen the investigations related to the public space of 

contemporary cities, expanding the look on João Pessoa and its cultural dynamics with an 

analysis of discourses, images, the collective imaginary and the social appropriation of the 

spaces based on fear and violence. The research accomplished in different areas and the 

analysis of images and speeches published in newspapers reports, books, advertising etc. 

allowed the approach of differentiated patterns of sociability in the same urban process. 

The neighborhoods in study are indeed spatially and economically distanced and the 

process of creation and construction of squares occurred in very different ways in the 

respective location. We defend the thesis that neighborhood community squares provide 

reinvigorated spaces and public spheres in the urban process and in the dynamics of 

sociability in the cities. These squares are also social spaces par excellence for the 

perception of the logic of individualism and segregation so marked by fear and violence in 

contemporary cities. 

 

 

KEY WORDS: Cities; Sociabilities; Squares; Fear; Violence. 
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INTRODUÇÃO  

Nas cidades contemporâneas um tema que surge de maneira marcante nas 

conversas cotidianas dos habitantes, nas notícias da mídia falada ou escrita, e que está 

disseminado nos discursos e no imaginário social é a questão da violência urbana.  

O problema da violência nas cidades, que tem como seu corolário a questão do 

medo social, vem sendo discutido e surge como campo de reflexão nas Ciências Sociais 

por volta da década de 80 e 90 do século passado, permeado pela questão da transformação 

do Brasil em uma realidade predominantemente urbana, assim como pela ampliação do 

universo nas cidades, do êxodo rural, da favelização, da falta de moradia, segregação 

social, criminalidade etc., que acompanham o surgimento e consolidação dos grandes 

núcleos urbanos nacionais. 

Segundo dados da ONU (Organização das Nações Unidas) divulgados em 2012 

no documento “O futuro que queremos”, fruto da Conferência mundial Rio +20, cerca da 

metade da humanidade vive hoje em cidades. As populações urbanas cresceram de cerca 

de 750 milhões em 1950 para 3,6 bilhões em 2011. Até 2030, quase 60% da população 

mundial viverá em áreas urbanas. A ONU-HABITAT alerta que aproximadamente dois 

terços da população urbana mundial vivem em condições de favela e, se a população 

continuar a crescer, até 2020 cerca de 1,03 bilhões de pessoas viverão nestes mesmos 

locais. 

No decorrer do século XX as mudanças no perfil urbano das cidades nordestinas 

começam a aparecer a partir de elementos como eletrificação, construção e pavimentação 

de estradas, ruas e avenidas, estabelecimento de meios de transporte, dentre outros. Mais 

recentemente verifica-se um aprofundamento desses elementos através de obras maiores e 

programas federais do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Acompanhando 

essas transformações infraestruturais, ocorrem importantes mudanças no espaço vivido da 

população, com o surgimento de estilos de vida e formas de sociabilidade completamente 

diferentes daqueles existentes em épocas anteriores.  

O processo de “urbanização” ocorrido nos últimos quarenta anos nas cidades 

nordestinas tem mudado o espaço de socialização da população e, consequentemente, a 

forma como a mesma se relaciona e se organiza em sociedade. As apropriações sociais dos 

espaços públicos e as relações de vizinhança, bem como a maneira de imaginar as cidades 
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vêm transformando-se e adaptando-se no decorrer deste processo (CORADINI, 2000 e 

2011). 

É neste cenário que surgem as periferias e os pequenos municípios vizinhos aos 

grandes centros, local onde as condições de vida implicam o enfrentamento com as mais 

diversas dificuldades.  É um processo em que a cidade avança rapidamente sobre a área 

que está nas suas imediações, seja pela construção de complexos residenciais populares, 

seja pela formação de favelas, onde a população de desempregados e subempregados do 

campo e da cidade é obrigada a morar. Para lidar com esse quadro de êxodo rural, e de 

favelização das cidades contemporâneas, como evidenciado por Mike Davis (2006) em 

Planeta favela, bem como para elaborar estratégias de viver nas cidades e nos seus espaços 

com sustentabilidade é necessário perceber que entre o rural e o urbano não existe uma 

dicotomia estanque, mas sim um continuum, que implica em elementos migratórios.  

Pensar o problema das cidades sustentáveis seria pensar não só em um 

desenvolvimento sustentável para elas, mas principalmente, pensar nos termos de uma 

busca por sociedades sustentáveis, como afirma o sociólogo Antônio Carlos S. Diegues 

(1992). A violência urbana, o medo e perda da liberdade se mostram como entraves 

fundamentais à perspectiva de uma cidade contemporânea sustentável. 

A partir do inicio do século atual o fenômeno da violência, o aumento da 

criminalidade e a cultura do medo antes restrito às grandes cidades começam a se espalhar 

pelos núcleos urbanos de média intensidade que possuíam uma característica de ter em 

pouca quantidade ou de forma mais tênue essa problemática urbana. O caso de João Pessoa 

– PB, encaixa-se nesse tipo de configuração, já que a cidade que hoje possui 769.604 

habitantes sendo a 8ª- cidade mais populosa do  nordeste brasileiro e a 23ª 

do Brasil;
1
conviveu até fins do século XX com a imagem de uma capital nordestina com 

ares de cidade pacata, um local tranquilo para se viver e que estava “livre” dos tormentos 

da violência e do medo e da sensação de insegurança que caracterizavam núcleos urbanos 

maiores de cidades vizinhas como Recife – PE, por exemplo. 

                                                 
1
 Sua região metropolitana, formada por João Pessoa e mais onze municípios tem cerca de 

1.223.284 habitantes (IBGE/2013), sendo a 6ª mais populosa do nordeste brasileiro. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_metropolitana
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Porém, nas duas últimas décadas, de maneira progressiva, a cidade entra no rol 

das capitais com um aumento expressivo na criminalidade
2
, com o surgimento até de 

facções criminosas que dividem o domínio dos territórios pobres da cidade e comandam o 

tráfico de drogas. João Pessoa aparece atualmente também como uma cidade pólo de 

atração migratória do interior e dos centros urbanos vizinhos e do eixo sul/sudeste, 

incluindo os problemas de falta de infraestrutura para comportar tal acréscimo na 

população, por exemplo. Programas televisivos e a mídia em geral noticiam diariamente o 

sofrimento e os crimes brutais que ocorrem na cidade contribuindo para a formação de um 

imaginário local que aponta recentemente para a cidade como um local que em pouco 

tempo passou de lugar pacato para um lócus urbano onde predominam os espaços 

inseguros e perigosos. 

 

 

                                                 
2
 João Pessoa tem a segunda maior taxa de homicídios em 100 mil habitantes entre as capitais 

brasileiras. A taxa é de 86,3. Maceió fica na frente com 111,1. A capital paraibana teve 251 

homicídios em 2001. Em 2011, foram 633, um aumento de 152,2%.  Em 10 anos, de 2001 a 2011, 

o estado da Paraíba saltou do 21º para o 3º lugar no ranking nacional de número de homicídios a 

cada 100 mil habitantes. Os dados são do Mapa da Violência 2013, divulgado pelo Centro 

Brasileiro de Estudos Latino-Americanos. 

IMAGEM 1 – Matéria 

de capa no Jornal da 

Paraíba aborda as 

mudanças em relação 

ao cotidiano na cidade e 

nos seus espaços 

públicos.  

 

“Criança observa o 

movimento da rua por 

um buraco no portão de 

casa. Preocupação dos 

pais é com a violência 

na cidade.” Créditos: 

Kleide Teixera – 16 de 

Novembro de 2013. 
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Apesar de os números sobre os homicídios não serem questionados pelo governo, 

o mesmo questiona estes índices, criticando sua metodologia que classifica as cidades mais 

violentas a partir da relação total de homicídios versus população da área. Aparte uma 

possível espetacularização na veiculação dos dados e da metodologia empregada em tais 

estudos, o que fica patente é que: 

 

“Diante desse cenário, o fenômeno dos homicídios, ainda que não 

expresse a criminalidade urbana na sua totalidade, torna-se um 

bom referencial para se refletir sobre ela. Em primeiro lugar, 

porque, como vimos, estamos falando de números extremamente 

elevados que desafiam as políticas de segurança pública. De 

imediato nos interpelam sobre sua condição de sintoma de uma 

sociedade que se tornou mais violenta ao longo de sua história 

recente. Além disso, trata-se de um crime que implica uma 

relação, algum tipo de interação e sociabilidade entre o autor e 

vítima.” (MIRAGLIA, 2011, p. 323) 

 

Na presente tese buscamos discutir a questão do medo e da violência urbana nas 

cidades contemporâneas a partir do cenário da sociabilidade nas praças de João Pessoa – 

PB. Para isso partimos das investigações que temos realizado desde o ano de 2010 que 

aborda os discursos, o imaginário e a sociabilidade nas praças da cidade, e em específico, 

em cinco praças de bairros em diferentes áreas. Nosso aporte de dados foi formado por um 

arcabouço de matérias jornalísticas, fotografias, e imagens divulgadas sobre os espaços 

públicos da cidade, sobre as praças, e relacionados à criminalidade, a violência e ao medo.  

Desde 2008 estivemos pesquisando e selecionando matérias jornalísticas e 

imagens sobre o tema do medo e violência na cidade, e sobre as praças e espaços públicos 

da cidade e dos bairros, tanto nos diversos jornais periódicos, quanto nos periódicos 

IMAGEM 02 – Os dados sobre homicídios em João pessoa e em municípios da “grande João 

Pessoa” como Cabedelo - PB, por exemplo, chegam a um índice de pandemia. Jovens, negros e 

moradores das periferias/comunidades pobres da cidade constituem um perfil básico das 

vítimas. 
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virtuais como G1 - Globo, Paraiba.com, etc. De dezembro de 2012 a janeiro de 2014 

fizemos uma pesquisa, seleção e levantamento dessas matérias jornalísticas e imagens, 

diariamente no Jornal da Paraíba. A escolha desse periódico se deu por ser um dos de 

maior circulação no estado e por representar o grupo de comunicação da rede Globo local 

através do jornal JPB das TVs Cabo Branco e Paraíba. Muitas vezes as matérias veiculadas 

neste telejornal de maior audiência no estado, são reproduzidas no correspondente jornal. 

No primeiro semestre de 2013 fizemos um levantamento e seleção de matérias 

jornalísticas e de fotografias no Arquivo Histórico Waldemar Duarte – FUNESC-PB nos 

jornais, A União e Correio da Paraíba, que eram os de maior circulação na época (1970-

80). Na pesquisa de tese também trabalhamos com dados etnográficos e dados obtidos 

através de um survey realizado no segundo semestre do ano de 2013, composto de 200 

questionários
3
 aplicados em cinco praças comunitárias de bairro. 

Na presente tese aprofundamos e ampliamos as reflexões e conclusões das 

pesquisas e trabalhos anteriores que temos realizado desde a graduação e durante toda a 

formação acadêmica. A tese está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais, e foi orientada pela professora Dra. Lisabete Coradini, também coordenadora do 

Núcleo de Antropologia Visual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Percebemos que os dados sobre a criminalidade e a taxa de homicídios em João 

Pessoa são alarmantes, bem como o incremento de uma cultura do medo na cidade se 

intensifica a cada dia, levando a padrões de segregação na forma de habitar e viver os 

espaços da cidade. Porém, as praças de bairro surgem dentro dessa dinâmica da cultura e 

da sociabilidade local como lugares que possibilitam, através do revigoramento da esfera 

pública, elementos simbólicos de desconstrução dessas lógicas excludentes e de 

segregação pertinentes às tendências de gentrification que são observadas nos espaços 

públicos das praças centrais e turísticas (LEITE, 2004; 2006).  

Assim, a investigação nestas praças além de proporcionar a percepção dos 

diferentes padrões e formas de sociabilidade gestadas em diferentes áreas da cidade, aponta 

para permanências e rupturas com as formas de sociabilidade marcadas pelo medo e pelo 

perigo que afugenta as pessoas do espaço público e da vivência dos espaços e lugares da 

cidade como um direito fundamental. Surgem, portanto, diferentes lógicas de vivenciar e 

                                                 
3
 O modelo do questionário aplicado encontra-se no anexo 1. 
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sobrepujar o medo, a violência e a exclusão social que os indivíduos da cidade definem no 

seu cotidiano.  

Venho desde a graduação trabalhando com as pesquisas referentes à temática do 

medo e da violência nas cidades contemporâneas. Na graduação fui bolsista Probex 

(Programa de Bolsas de Extensão na Universidade Federal da Paraíba) iniciando minhas 

atividades de pesquisa e extensão no GREM (Grupo de estudos em Antropologia e 

Sociologia das Emoções). Essa pesquisa e atividade, orientada pelo professor Dr. Mauro 

Koury, resultou no meu trabalho monográfico “Sociabilidade, Medo e Estigma no contexto 

urbano contemporâneo: o bairro do Roger na cidade de João Pessoa – PB”.  Neste 

trabalho partimos da hipótese do medo como elemento estruturador da vida cotidiana e 

corriqueira.  

Através da investigação do cotidiano do bairro popular do Roger, já havíamos 

partido para uma análise da complexidade e heterogeneidade do medo e violência nos 

espaços da área central de João Pessoa a partir dos elementos do bairro em questão, seus 

marcos, sua especificidade e tensões. Percebemos que, apesar do medo do outro, do 

desconhecido, que pode proporcionar violência e agressão, a comunidade ainda preservava 

laços de pessoalidade, um tipo de relacionamento comunitário, onde o todo grupal, na 

maioria das vezes, sobrepõe-se sobre as partes individuais. Porém, a impessoalidade e 

objetividade nas relações se mostraram aparentes, principalmente nas áreas de comércio 

próximas ao bairro de Tambiá, e atingindo todo o bairro e as áreas centrais da cidade. Mas, 

a persistência de hábitos comunitários, tradicionais e relacionais se mostrou mais aparentes 

e fortes, inclusive nos poucos locais de lazer e sociabilidade como as praças do bairro. 

Este trabalho de pesquisa inicial sobre o medo e a violência na cidade nos forneceu 

elementos críticos que ajudaram a penetrar nas relações sociais gestadas pelos moradores 

da cidade, especificamente das áreas centrais e pobres. O que nos levou a aproximações 

compreensivas do processo de elaboração de uma auto-definição de si mesmos e dos 

outros, guiado por uma configuração própria construída internamente nesta área. O bairro 

do Roger vivenciava um processo constante de re-construção de sua imagem, na dinâmica 

cultural entre os moradores, e também para com a cidade de João Pessoa.  

Refletia, portanto, já nessa época, sobre a tentativa de manter laços tradicionais de 

relacionamento comunitário, apesar da lógica estigmatizante e individualista que se 
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estabelecia sobre o local, detectando as rupturas simbólicas aos novos moldes de 

sociabilidade que surgem na modernidade urbana e globalizada. 

 No mestrado participei da pesquisa “Da casa à praça. Um estudo de impacto 

sobre o programa de recuperação de praças, parques passeios e jardins da PMJP”, 

promovida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) em parceria com os 

Departamentos de Arquitetura e Urbanismo, e de Ciências Sociais da UFPB. A pesquisa 

foi coordenada pelas professoras Dra. Mónica Franch e Dra. Tereza Queiroz. Este trabalho 

teve um desdobramento na minha dissertação de mestrado “Vivendo o espaço urbano: 

sociabilidade e apropriações na Praça do Caju em João Pessoa – PB”, orientada pela 

última professora citada.  

Na dissertação tivemos como foco esta praça de bairro e pudemos apontar que a 

partir do espaço público da praça, a reativação do bairro como espaço de convívio, como 

espaço de transição entre a casa (privado) e a rua (público), em um bairro mais abastado, 

da orla litorânea da cidade e de classe-média. Esta constituição de um espaço de transição 

entre o público e o privado vem sendo corroída pela urbanização privatizante, que 

reorganiza a vida cotidiana entre os dois mundos separados, impedindo a sociabilidade que 

se estabelece entre pessoas que não são parentes, mas não são estranhas – os vizinhos.  

Essa tendência de evolução urbana vem se registrando em João Pessoa e apareceu 

nas falas de moradores que se referiam ao espaço da praça, antes da revitalização como 

espaços escuros, vazios, atemorizantes, feios. Não funcionavam como espaços 

convidativos, seja para a prática de atividades esportivas seja para o passeio e o convívio 

com os vizinhos. O que os moradores relataram é que, antes da praça, a oposição entre a 

casa e a rua era bem pronunciada indicando um fechamento da casa sobre si mesma, sobre 

o espaço privado. Da casa saía-se imediatamente para o espaço hostil, perigoso e anônimo 

da rua. Hoje, entre a casa e a rua existe um espaço físico e social de mediação, 

representado pela praça, que se torna um espaço intermediário, onde a interação com os 

vizinhos semelhantes e com os diferentes pode se estabelecer.  

Configurava-se assim um novo espaço de sociabilidade que expõe a diversidade e 

os interesses distintos e confluentes, que recriam cotidianamente o social. 
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Atualmente no presente trabalho de tese que se desenvolve desde o ano de 2010, e 

que como dissemos anteriormente, está vinculado ao PPGCS/UFRN
4
 e ao NAVIS

5
, 

coordenado e orientado pela professora Lisabete Coradini, e dentro das linhas de pesquisa 

“Antropologia das Cidades” e “Espaço, sociabilidade e cultura contemporânea”; 

ampliamos nosso universo e campo de pesquisa para cinco praças de bairro. A Praça 

Djalma Gomes da Fonseca – (Praça do Caju) no bairro do Bessa, a Praça Sílvio Porto e a 

Praça Alcides Carneiro no bairro de Manaíra; a Praça da Paz no bairro dos Bancários; e 

Praça da Amizade no bairro do Rangel.  

Também, como dito anteriormente, pela grandeza da área urbana a ser investigada, 

mudamos o enfoque metodológico que inicialmente seria de cunho estritamente 

etnográfico como havia sido nas pesquisas anteriores, para um arcabouço de maior aporte 

com a obtenção de dados quantitativos e qualitativos através do método de survey, e 

também da minuciosa pesquisa em jornais impressos e da internet, em arquivos públicos, 

livros, periódicos e demais fontes que nos fornecesse também os diversos discursos e 

imagens da cidade e de seus espaços públicos. 

A cidade de João Pessoa, como colocado no início, caracteriza-se como uma 

capital de médio porte - é a terceira mais antiga do Brasil e a partir da década de 90 

ingressou de maneira tímida dentro dos processos de revitalização e enobrecimento dos 

seus espaços públicos, especificamente de suas praças, começando de maneira pontual no 

seu centro histórico.  

Recentemente esse processo de revitalização de praças e criação de espaços na 

cidade se intensificou. Em 2008, por exemplo, no dia do aniversário de sua fundação, cinco 

de agosto, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 

Luiz Fernando de Almeida, anunciou a homologação do tombamento do seu centro 

histórico. Na cidade surgiu também o Programa de recuperação 

de praças, parques, passeio e jardins, que vem se realizando desde o ano de 2006 pelo 

poder público municipal. As praças e demais espaços públicos, portanto, fazem parte dessa 

política pública e do movimento gestão local de ordenamento e ampliação dos espaços 

urbanos, construindo ou revitalizando antigas áreas do centro, áreas turísticas e praças em 

bairros diferenciados.  

                                                 
4
 Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

5
 Núcleo de Antropologia Visual/ Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Objetiva-se aqui entender as sociabilidades na cidade e as várias formas de 

pertença ao local, em um contexto de uso e ocupação no cotidiano dos habitantes da cidade 

e dos frequentadores das praças de bairro e seus equipamentos. Debruçando-me sobre os 

padrões de sociabilidade (CORADINI, 1995) e, portanto, das inter-relações que emergem 

no cotidiano dos espaços públicos, sob a ótica do medo social, da violência e da 

apropriação dos espaços no cotidiano, buscamos interpretar a dinâmica da cultura cara às 

cidades ocidentais contemporâneas, bem como as relações entre as práticas de 

sociabilidades específicas e suas representações gestadas no imaginário e nos discursos 

surgidos dentro do processo maior de globalização e consumo dos espaços nas sociedades 

capitalistas.  

Como diz Coradini (1995) “o espaço adquire vários significados, conforme 

indivíduos e grupos, tipo de apropriação e tempo, constituindo-se em um campo 

privilegiado de estudos de representações sociais e, portanto, de análise 

antropológica.”(p.11). E quando nos referimos à sociabilidade ela consiste no“conjunto 

das multiplas apropriações, usos, discursos, olhares e representações” (p.17) que aportam 

na dinâmica cultural forjada cotidiano das praças. 

Percebemos, que houve nas praças pesquisadas uma intensificação das redes de 

sociabilidades entre moradores e frequentadores que se apropriaram culturalmente no 

cotidiano do espaço. O espaço das praças tem trazido as pessoas para a rua estimulando a 

esfera pública, permitindo conflitos/negociações e novas formas culturais que transitam 

entre o público e o privado. Movimentos sociais de bairro, grupos etários, de arte, 

excluídos, etc., parecem dispor dessas áreas na cidade que favorecem mais a uma mixofilia 

do que a uma mixofobia (BAUMAN, 2005a e 2008).  

Já em alguns espaços da orla marítima – como o calçadão, praça da feirinha de 

artesanato e a Praça do Largo da Gameleira no bairro de Tambaú – e algumas praças do 

centro que citaremos adiante, surgem conflitos tanto relacionados à resistência por parte de 

moradores de baixa ou baixíssima renda, comerciantes informais, dentre outros grupos, 

perante a desapropriação das áreas, que na maioria das vezes carece de debate e 

negociação política entre os indivíduos e o poder público. Isto se coloca como fundamental 

no entendimento da dinâmica sócio-espacial da cidade e das apropriações dos espaços 

públicos da cidade.  
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A escolha das cinco praças comunitárias de bairro para o aprofundamento das 

discussões se deve à possibilidade de comparação e reflexão a partir de configurações e 

formações bastante distintas, dentro do processo maior de urbanização da cidade e de 

formação dos seus espaços, tendo como foco a dinâmica do espaço público e a 

sociabilidade como processo chave do social. Deve-se também a nossa percepção atual e 

dos resultados obtidos na pesquisa anterior de mestrado que apontaram para as praças de 

bairro, como espaços diferenciados das praças centrais e dos logradouros caracterizados 

atualmente para o turismo e envolvidos dentro de um processo de gentrification. Assim nas 

praças internas aos bairros surge uma lógica contrária às lógicas simbólicas de apropriação 

social e de gestão e remodelação dos espaços urbanos caracterizadas por esse processo de 

enobrecimento que definiríamos assim: 

“Por gentrification, ou enobrecimento, entende-se, aqui, um tipo 

específico de intervenção urbana que altera a paisagem 

urbanística e/ou arquitetônica com forte apelo visual, adequando a 

nova paisagem às demandas de valorização imobiliária, de 

segurança, de ordenamento e de limpeza voltadas ao uso, ou à 

reapropriação, por parte das classes médias e altas.” (LEITE, 

2010b, p. 751) 

 

Significa dizer que as praças centrais, são espaços mais antigos da cidade, e, 

portanto, passaram por diversas mudanças e remodelações dentro do processo histórico e 

social de urbanização. A deterioração da maioria desses espaços se deu ao longo do tempo, 

pelo processo de deslocamento das populações mais abastadas para outras regiões, – com a 

criação de novos bairros, no caso específico de João Pessoa com a expansão que foi do Rio 

Sahnauá (nascedouro da cidade) até a chegada a orla marítima através da criação de novos 

bairros e a urbanização dessas áreas 
6
; como também paulatinamente pela caracterização 

do centro como uma área e bairro de serviços, comércio e enclaves de residências da 

população mais pobre.  

Já as praças de bairro investigadas por serem espaços públicos de áreas mais 

recentes da cidade, são espaços que não guardam de maneira tão significativa aspectos, 

monumentos patrimoniais e fatos que implicam historicidade e que definem marcos 

simbólicos e identitários de toda a cidade. Porém, esses espaços que não são tão 

                                                 
6
 Ver (TRAJANO FILHO, Francisco Sales.) Do rio ao mar – uma leitura da cidade de João Pessoa entre 

duas margens. Arquitextos, -ISSN 1809-6298 ,078, Texto Especial 391 – novembro 2006. 
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reconhecidos nesse sentido de historicidade oficial, são espaços que guardam e possuem 

elementos de uma historicidade que poderíamos dizer “não-oficial” e mais “micro” gestada 

e incrustada na memória e nas práticas de constituição dos bairros em si, que traduzem 

suas novas tendências de sociabilidade, bem como novas características e novos elementos 

que compõem a cidade em épocas mais atuais. 

Como colocado por diversos autores e em específico por Jovanka Scocuglia 

(2004, 2006, 2010) as áreas centrais da cidade de João Pessoa, vem embarcando no 

processo global de consumo das cidades e de remodelação e revitalização de seus espaços 

centrais, que tem como foco o enobrecimento baseados em elementos como a exaltação 

estética e a demarcação de lugar histórico rotulando-se algumas áreas como centro 

histórico. Notadamente observa-se isso em praças e espaços públicos como a Praça 

Antenor Navarro, a Praça Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis) e a Praça Rio Branco, 

situados no centro da capital, mas também em áreas da orla marítima como a Praça da 

Feirinha de Tambaú e da Gameleira. 

Esse processo foi e é adotado em maior ou menor escala em cidades pioneiras 

como Baltimore, Londres, Barcelona, Lisboa; e na América Latina em países como a 

Argentina, Quito.  Como diz a autora: 

“No Brasil, alguns dos primeiros centros urbanos alvos de ações 

de reabilitação com vista à preservação de seus valores culturais 

localizam-se na Região Nordeste. São processos de reabilitação 

que refletem várias das tendências que predominaram na América 

Latina como um todo e parte das cidades europeias (com 

adaptações locais) por influência dos imaginários das elites 

nacionais e das políticas, bem como dos investimentos dos 

organismos internacionais vinculados a preservação patrimonial.” 

(SCOCUGLIA, 2010, p. 40) 

 

Essas áreas de João Pessoa que desde o início do século XX vem recebendo 

investimentos públicos, da esfera municipal e federal, em parceria muitas vezes com 

setores privados, surgem como espaços que servem para a prática do turismo e para a 

apropriação por parte de indivíduos de outras cidades que buscam em seus aspectos 

históricos, ou na oferta de produtos e serviços locais, como também eventos como shows 

abertos com grandes nomes da música nacional e internacional, vivem a cidade enquanto 

cidade global – cidade que se visita e se apropria, mas não se constrói raízes. Além disso, 
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essas áreas depois de enobrecidas passam a comportar práticas segregacionistas e 

apropriações desiguais do espaço que em tese deveria ser público, portanto: 

“Em quase todos os projetos que pretendem “revitalizar” centros 

históricos há o discurso de recuperar certa vida cotidiana pública, 

considerada perdida, ignorando abertamente antigos moradores, 

andarilhos, sem-teto, boêmios e prostitutas, que quase sempre 

ficaram morando/utilizando esses espaços. Ao desconsiderarem 

esses agentes como partícipes, os projetos de revitalização 

incorrem em duplo – porém compreensível – equívoco: tomam a 

cidade como locus de alguns, ao mesmo tempo em que discursam 

sobre a cidade de todos. O equívoco é compreensível porque a 

natureza política da intenção revitalizadora é perceptível: o 

processo de enobrecimento não busca promover formas de 

inserção social, nem de democratização dos usos dos espaços 

urbanos.” (LEITE, 2010b, p. 753) 

 

Ao mesmo tempo, é claro, esses espaços também são apropriados pela população 

local e geralmente indivíduos de variados bairros e, grupos e segmentos da sociedade 

buscam esses locais para suas práticas ordinárias e extraordinárias o que comporta 

elementos que quebram com a lógica de apropriação efêmera e segregacionista citada. 

Existem, porém as resistências e atitudes de contra-usos desses espaços enquanto espaços 

públicos como demonstrado por Rogério Proença Leite (2004, 2006 e 2010) a partir da 

experiência da cidade de Recife ou por Tarcísio Botelho (2006) em Fortaleza. 

Falando sobre a revitalização do centro histórico de Fortaleza e a criação e 

consolidação do Centro Cultural Dragão do Mar, o autor diz:  

“Os traços de gentrificação são significativos em Fortaleza. O 

processo de revitalização da área, conduzido segundo uma lógica 

de mercado e pautado pelas preocupações caras ao ‘city 

marketing’ contemporâneo, construiu de fato uma nova paisagem 

de poder em torno do grande artefato cultural centro Cultural 

Dragão do Mar. Os antigos (e raros) habitantes foram deslocados 

(ainda que para a vizinhança) e os usos foram totalmente 

redefinidos. (BOTELHO, 2006, p. 64) 

É importante mencionar que esse processo tem uma escala global e atinge as mais 

variadas cidades do mundo. Partindo do exemplo das cidades portuguesas, Fortuna (2012) e 

Menezes (2000), colocam a ideia que no espaço das cidades contemporâneas, 

principalmente o das metrópoles européias, se caracterizam como hiperespaço onde os 
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elementos de pertença e de identidade se confundem e são constantemente redefinidos. 

Fortuna chama de transmutação e de destruição criadora esse processo, já que ele se dá de 

maneira efêmera e muito veloz na construção das narrativas e trajetórias sobre as cidades 

europeias que possuem a especificidade de terem passado por guerras, por exemplo. Ou seja, 

ele aponta que a construção das identidades e do patrimônio nas cidades e para as cidades 

deveria ser chamada na verdade de processos de identificação, já que além da característica 

afirmada acima, as ruínas, monumentos, etc., passam pela lógica atual do City Marketing que 

estetiza e mercadologiza tornando o próprio passado um produto onde: a exaltação histórico-

cultural da cidade dificilmente a distingue de uma feira. 

Assim nos diz o autor:  

 

“Isto não equivale a dizer que a visita ao lugar histórico, como a 

ruína da cidade, cumpra integralmente, como o ritual de 

passagem, uma radical e completa mudança de condição ou 

estatuto do visitante. A investigação que tenho vindo a desenvolver 

sobre o turismo cultural nas cidades históricas revela uma 

fraquíssima incorporação da mensagem histórica das ruínas e dos 

monumentos visitados nos discursos dos visitantes, que revelam 

ficar com uma vaga consciência da sua presença e do seu papel. 

Muitos deles estariam mesmo dispostos a ver alterado o arranjo 

ambiental e toda a estética circundante daqueles exemplares do 

patrimônio, em favor do seu conforto pessoal. O que pretendo 

sublinhar com isto é que a “estimulação dos sentidos”, de que 

falava Simmel, a fuga do presente e o refúgio no passado, 

proporcionados pela ruína, são profundamente temporários e se 

baseiam em critérios estéticos, não substantivos. Terminado o 

ritual da visita e contemplação, regressa-se ao 

presente descentrado do cotidiano. O visitante comporta-se, assim, 

como o flâneur, divagando sem destino pelos espaços 

fantasmagóricos da cidade e das ruínas, observando e, 

simultaneamente, cultivando o gosto narcisista de ser observado.” 

(FORTUNA, 2012, S/P) 

  

Portanto, apesar de João Pessoa, assim como outras capitais da região Nordeste 

como Natal, Recife, Salvador e Fortaleza, dentre outras, ter se inserido dentro desse 

processo que tange à remodelação e revitalização do espaço urbano no modelo de 

gentrification ou enobrecimento, o que nos chama atenção é que existe outra lógica de 

construção espacial, dinâmica cultural e apropriação dos espaços públicos na cidade. 
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 Isso, tanto porque em João Pessoa o centro histórico composto pelas áreas 

centrais e suas praças não conseguiram atingir uma grande dinâmica de frequentadores 

como nas cidades modelo citadas, como também porque as áreas e as praças que vem 

sendo reabilitadas e estão sendo fomentadas pelo poder público municipal vão além das 

centrais e turísticas da orla, abarcando também as praças de bairro que existiam de maneira 

decadente ou que eram espaços vazios situados internamente nos mais variados bairros. 

Nelas a reabilitação não passa por lógicas de preservação do patrimônio e de 

enobrecimento que baseadas no turismo e na elitização do espaço promove a exclusão 

velada, mas sim chama a nossa atenção principalmente pela negociação do espaço e de 

apropriações sociais da população em espaços mais pontuais espalhados por toda a cidade.  

Esses espaços são as praças de bairro. Locais onde através de uma apropriação 

mais direta por setores e segmentos internos aos bairros (favela/bairro) e suas lógicas 

políticas de reivindicação, tanto dos espaços em si mesmos quanto os das outras áreas da 

cidade, através do sentimento de pertencimento, são entendidos por nós como lugares 

antropológicos como colocado por Michel Agier (2011) no livro Antropologia da cidade. 

Desenvolvem, assim, mecanismos e táticas de direito à cidade e seus espaços através de 

construções relativas a identidades que influem e produzem padrões de sociabilidade 

através das representações gestadas nas práticas ordinárias e cotidianas. 

Michel Agier diz:  

“Desse modo, poder-se-ia registrar a maneira como um lugar é 

definido pelos atores urbanos quaisquer que sejam, (desde o 

planejador até o habitante de um fundo de um beco). Esse sentido 

do lugar supõe a cidade inteira como contexto de referência. 

Corresponde a uma cartografia imaginária dos citadinos que 

vivem em certas partes da cidade continuando a ter, sobre os 

outros espaços, pelo menos algumas experiências, ideias ou 

imagens.” (AGIER, 2011, p. 67) 

 

Para Michel Agier falar de uma Antropologia da cidade é falar de tudo aquilo que 

faz a cidade, mesmo que não se possa apreender a cidade como totalidade. Ao pesquisar as 

cidades latino-americanas do Brasil, como Salvador e Cali na Colômbia, além das cidades 

da África e das cidades-campo (campos de refugiados de guerra que tonaram-se cidades), o 

autor a partir desse trabalho transversal diz que “a cidade é um fator de etnização que se 
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aproxima de certa consciência da diferença cultural, e isso mesmo que a cidade contenha 

elementos que favoreçam a homogeneização, dado que os modos de vida se aproximam de 

acordo como critérios espaciais ou sociais, assemelhando-se.” (AGIER, 2011, p. 51) 

 O crescimento urbano da cidade de João Pessoa tem seu boom a partir da década 

de 70 do século passado, e traz consigo um movimento de migração interna por parte das 

classes e grupos mais abastados, que se deslocam dos bairros centrais rumo às regiões das 

praias no sentido leste, como também um movimento migratório externo por parte de 

indivíduos na maioria vindos de cidades do interior em busca de melhorias de vida, como 

um emprego, por exemplo. A cidade cresceu e diferenciou suas áreas, notadamente com o 

surgimento das periferias, das favelas e da elitização de alguns bairros – num contexto de 

aguçamento da segregação residencial e social. 

 Assim, os usos e características dos espaços públicos da cidade, também passam 

por severas mudanças, em seus modos e formas, por parte de diferentes indivíduos e 

grupos. Tudo isso permeado de outras questões e fenômenos que acompanham o 

crescimento, como, por exemplo, a agitação das ruas, assaltos, e a violência em geral que 

se agrava com a extrema desigualdade nas cidades do Brasil.  

É interessante notar que a partir de categorias como comunidade/favela/bairro 

como analisado por Fernanda Delvalhas Piccolo (2006) em seus estudos no Rio de Janeiro, 

surgem os aspectos investigados em relação às relações de vizinhança que apontam pra 

elementos de semelhança e dessemelhança entre os indivíduos e grupos que vivem os 

espaços da cidade, em específico os das praças estudadas. Como a autora coloca: 

“As favelas, na maioria das vezes, estendem-se para além dos 

limites topográficos dos bairros em que estão situadas 

geograficamente, principalmente quando o tema é violência – visto 

que esses limites são socialmente construídos. Essas classificações 

e distinções são estabelecidas num jogo de poder entre os 

moradores do bairro e os da favela.” (PICCOLO, 2006, p. 330) 

 

 Assim, cabe perguntar sobre as lógicas de inclusão e segregação gestadas na 

sociabilidade desses espaços, através das mais variadas práticas, sejam nos esportes, nas 

conversas, nas apresentações musicais, nos protestos, nos jogos de tabuleiro, etc. Quem é 

considerado pertencente ao bairro? As pessoas se misturam nas diversas atividades e 

práticas que ocorrem nas praças de bairro? Quais são estas práticas? Além disso, os 
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discursos proferidos também pesam, já que atributos negativos e positivos atribuídos a 

certas parcelas caracterizam de antemão a possibilidade ou não de práticas democráticas e 

plurais como as investigadas por nós anteriormente na graduação na pesquisa sobre um dos 

bairros mais estigmatizados da cidade o Bairro do Roger. 

Como diz a autora: “A estigmatização da favela e de cada indivíduo que a habita 

como lócus de ‘problemas’, é simultânea ao surgimento das primeiras favelas no final do 

século XIX”. (PICCOLO, 2006, p. 331).  

O Estigma (GOFFMAN, 1988) surge sobre os locais dos bairros e seus moradores 

e frequentadores das praças, expressado pelas configurações e atributos que se formam no 

imaginário coletivo da cidade sobre os locais específicos, e se re-significa confluindo-se 

nas relações e no imaginário dos habitantes das partes dos bairros. 

Goffman afirma a identidade dos indivíduos como produto do social, ou seja, a 

identidade não pode ser concebida através de atributos e características intrínsecas, mas 

sim pelas trocas e pela interação em determinadas ocasiões. O outro relacional é 

fundamental na constituição da identidade, já que a observação das marcas distintivas e a 

percepção da combinação única dos fatos que compõe a vida são realizadas pelo, e no meio 

social. O espaço das praças torna-se palco fundamental para estas interações.    

Ele ainda diz que “a diferença, em si, deriva da sociedade antes que uma 

diferença seja importante ela deve ser coletivamente conceptualizada pela sociedade como 

um todo” (1988, p. 134); aponta, portanto, novamente o caráter coletivo da diferença. Isso 

remete em nossa atividade, a investigar a relação cidade-praças-bairros-favela; a respeito 

do estigma, ou melhor, estigmas possíveis, e como estes atuam e influenciam as vidas e 

ações sociais dos indivíduos. 

Os frequentadores das praças, portanto, criam fronteiras simbólicas internas que 

reproduzem ou invertem através das práticas representações cristalizadas – oficialmente as 

praças são uma só e para todos, mas na prática, os lugares se criam. Por sua vez os bairros 

de grandes e médias cidades são diferenciados entre si e internamente, e estão em 

constante transformação, dando expressão a diferentes lógicas de sociabilidade e de 

apropriação de espaços públicos, envolvendo a ressignificação de traçados e intenções 

arquitetônicas pré-estabelecidas. Leite usa a expressão contra-usos para referir-se às 

práticas inovadoras dos habitantes da cidade, que sempre encontram maneiras de 
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redefinirem os usos oficiais de espaços públicos e de ultrapassarem fronteiras apropriando-

se daqueles espaços, atribuindo-lhes sentidos e construindo identidades. São processos que 

transformam espaços em lugares (Leite, 2002).  

Os espaços públicos são espaços de convívio, de encontro com o outro, com a 

alteridade, onde se confrontam diferenças, se explicitam conflitos e se praticam também a 

urbanidade e a política. Nesse sentido, o espaço urbano apenas se torna público quando é 

investido de significação pelos seus moradores (Leite, 2002). São a apropriação social e o 

uso continuado por parte da população que transformam as praças em espaços vivos e 

cheios de sentidos. 

As praças são consideradas como espaços públicos urbanos destinados à 

convivência e ao lazer dos cidadãos, acessíveis a todos e livres de veículos. Embora elas 

tenham sofrido modificações ao longo do tempo, seu caráter social permaneceu como sua 

principal qualidade intrínseca (Robba e Macedo, 2003). Elas podem ser vistas como 

espaços públicos privilegiados nos quais se encenam as relações sociais e se exercita a 

sociabilidade urbana (Franch e Queiroz, 2011). 

A política de revitalização do espaço urbano na qual que se inserem as 

intervenções que visam à recuperação e a criação de praças nos bairros abre um campo 

amplo de reflexões sobre o urbano: como essas políticas atuam e atuaram em tempos mais 

remotos e que efeitos têm e tiveram nas diferentes localidades e épocas? Até que ponto, 

recentemente, elas interferem nos processos de individualização e de esvaziamento dos 

espaços públicos da cidade? Como interagem com os saberes, culturas e identidades 

locais? Como interferem nas relações de vizinhança e na construção e destruição de 

lugares? Como atuam na prevenção de violências e na configuração do medo social na 

cidade? 

O fenômeno do estigma e das fronteiras simbólicas e exclusão social em bairros é 

um fenômeno que já foi observado por ELIAS e SCOTSON (2000), por exemplo, quando, 

ao estudarem a comunidade de trabalhadores nomeada de Winston Parva, na Inglaterra, 

perceberam que apesar de partilhar condições de vida semelhantes, os moradores que há 

mais tempo residiam na comunidade viam os recém-chegados como diferentes, estranhos e 

estigmatizando-os como inferiores.  
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Além disso, os próprios recém-chegados se auto-enxergavam dessa maneira, 

tendo sua vida social abalada e direcionada por estes atributos negativos. Os autores 

versam sobre uma ordem e linha no modo como os grupos poderosos estigmatizam os 

menos poderosos. Segundo eles, isso ocorre quando tais grupos detêm o efetivo poder de 

fazer crer, a si mesmos e aos próprios execrados, que tais estigmas são verdadeiros, ou ao 

menos podem ser verdadeiros, conformando um todo onde o estigmatizador e o 

estigmatizado são partes do mesmo processo. Goffman também corrobora nesta análise 

quando diz: 

“O estigmatizado e o normal são parte um do outro; se alguém se 

pode mostrar vulnerável, outros também o podem. Porque ao 

imputar identidade aos indivíduos, desacreditáveis ou não, o 

conjunto social mais amplo e seus habitantes, de uma certa forma, 

se comprometeram, mostrando-se como tolos.” (GOFFMAN, 

1988, p.146) 

 

Nossa proposta é de aprofundar as investigações em relação ao espaço público das 

cidades contemporâneas, ampliando o olhar sobre João Pessoa e a dinâmica da 

sociabilidade e do imaginário na cidade sobre o medo e a violência. Fazemos isso a partir 

da continuação das investigações na Praça do Caju no bairro do Bessa, e da incorporação 

da Praça da Amizade localizada no bairro do Rangel, da Praça da Paz no bairro dos 

bancários e da Praça Alcides Carneiro e Sílvio Porto em Manaíra ao nosso universo de 

pesquisa. A incorporação destas novas áreas permitiu que abordássemos padrões de 

sociabilidade diferenciados como aludido por (Fonseca, 2005), e a necessária comparação 

entre diferentes contextos e formas assumidas nos locais, a partir de um mesmo processo 

urbano, referido por (Franch e Queiroz, 2009).  

Esta possibilidade se dá, já que além de bairros distanciados espacial e 

economicamente, o processo de gestação do espaço e da construção das praças ocorreu de 

modo bem distinto nos respectivos locais. Acreditamos na tese de que as praças de bairro 

atuam no revigoramento do espaço e esfera pública no processo urbano e na dinâmica da 

sociabilidade na cidade, contrariando as lógicas do individualismo e da segregação tão 

marcadas pelo medo da violência urbana nas cidades contemporâneas. Claro que isto não 

significa que pelo fato de existirem, por si só, erradiquem a violência e o medo desses 
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locais da cidade, mas sim que são os locais por excelência para se perceber e detectar como 

se configuram as relações e interações mediadas por essas questões. 

Partimos da primeira hipótese de que as sociedades com passado histórico de 

colonização, dentro da expansão do capitalismo e da recente história, por conseqüência, 

produziram um tipo de modernização e urbanização específicas, enraizando discursos, 

sentimentos e subjetividades ambíguas entre lógicas tradicionais e outras mais 

“racionalistas”. Entendendo esses discursos, sentimentos e subjetividades, bem como suas 

formulações na sociabilidade cotidiana do espaço público, acreditamos que podemos 

visualizar quais tendências impulsionaram e impulsionam as mudanças em nossas cidades 

e sociedade, e ainda, como, e quais são as raízes históricas, políticas e culturais que 

influenciam esse processo.  

Acreditamos também que os espaços públicos contemporâneos, em específico o 

das praças construídas e revitalizadas, proporcionam uma esfera pública que comporta 

ações políticas de usos e de contra-usos do espaço social em uma sociabilidade aguçada 

nas áreas internas dos bairros. Distanciando-se e contrariando as tendências 

proporcionadas pela lógica do enobrecimento (gentrification) e da lógica capitalista do 

espaço como lugar apenas de consumo. Nesse sentido adotamos a hipótese de que esses 

espaços da cidade constituem-se como espaços públicos ao dinamizar padrões de 

sociabilidade na cultura citadina onde os conflitos e aproximações entre a pluralidade de 

segmentos, grupos e atores da cidade tornam-se latentes diante da possibilidade do 

estímulo ao convívio. O que se contrapõe ao exclusivismo, ao individualismo, à negação 

do outro relacional e a atitude blasé (Simmel) que estão mais presentes nas grandes praças 

centrais ou turísticas da cidade de João Pessoa e das cidades contemporâneas em geral. 

Tivemos como objetivo investigar as diferentes lógicas identitárias e o imaginário, 

que permitem a exclusão e a inclusão de grupos e indivíduos, no uso cotidiano dos espaços 

públicos da cidades contemporâneas. Acreditamos que a ação social opera a partir de uma 

lógica de um jogo relacional sempre conflituosoo, porém vivenciado de diferentes formas a 

partir do segmento ou grupo social que se estuda.  Observamos que as praças são locais do 

bairro que podem ser melhor compreendidos através da heterogeneidade de usos e 

apropriações que se faz delas, da observação dos encontros e  dos conflitos entre grupos e 

indivíduos que por elas circulam.   
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Visamos também entender, nos usos e ocupações cotidianas das praças, as 

ambivalências e as várias formas de pertença ao local. Investigamos o gostar e o não gostar 

desses frequentadores em relação ao espaço público versus o privado, procurando 

apreender as distintas lógicas identitárias que se mesclam e inventam o cotidiano. 

Objetivamos analisar a formação das identidades e dos discursos e sua relação com os 

processos de inclusão e exclusão social, ou seja, que identidades são construídas no dia-dia 

das práticas e ações sociais nas praças, e que papel desempenham na configuração dos 

padrões de sociabilidade na cultura citadina pautada em uma nova ótica e apropriação 

sobre os espaços públicos urbanos. Compreender como, e em que medida, o espaço 

público revitalizado pelas praças produz uma sociabilidade, estimulando  ou não novas 

relações entre indivíduos e grupos na recriação do social e na configuração da cidade.  

Verificamos também se os espaços públicos contemporâneos, em específico o das 

praças construídas e revitalizadas, proporcionam uma esfera pública que comporta ações 

políticas de usos e de contra-usos do espaço social em uma sociabilidade mais ativa; 

mesmo pressionadas ou proporcionadas pela lógica do enobrecimento e da lógica 

capitalista do espaço como lugar apenas de consumo.  

Nossa análise objetivou apreender as relações sociais entre os moradores e 

freqüentadores, e deles com a cidade e seus espaços públicos. O que possibilita 

aproximações compreensivas do processo de elaboração de uma auto-definição de si 

mesmos e dos outros, guiado por uma configuração própria construída internamente nos 

bairros e nas praças. Essas auto-definições se articulam com a cultura citadina através dos 

processos relacionais de vizinhança e amizade que se afirmam em uma lógica de 

ampliação da esfera pública construída a partir da convivência nos espaços da cidade. 

Identificar, assim, a formação de desses padrões de sociabilidade na cultura das cidades 

sob o patamar dos sentimentos de medo e do imaginário sobre medo e violência que 

surgem nesses espaços construídos ou revitalizados. 

Buscamos compreender como diferentes indivíduos e grupos vivem o mesmo 

espaço social, e quais estratégias formulam em sua prática cultural, percebendo até que 

ponto elementos de uma sociabilidade tradicional, de identidade e pertença comunitárias e 

coletivas renovam-se. Entender como se relacionam nesse espaço social enquanto 

estratégias na “arte de viver o cotidiano inseguro” e como o sentimento de pertença à 

cidade –  enquanto cidadão e ser político –, e aos bairros é configurado através do 
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imaginário que os frequentadores das praças formulam sobre o mesmo e seus lugares e 

usos.  

Diante dos conflitos que acontecem em torno da gestação e da gestão da praça, 

surgem algumas questões. Discutimos a respeito das possibilidades e responsabilidades na 

gestão das praças. Compreendemos de que forma surge a legitimidade e o poder para falar 

e agir representando os moradores e a comunidade em geral de frequentadores. 

Percebemos se os critérios usados estimulam ou não a prática democrática e cidadã de 

participação e construção cotidiana dos espaços públicos e a relação com os projetos 

pessoais aos projetos para a cidade e sociedade. 

  

Metodologia 

Optamos por trabalhar com uma metodologia de técnicas múltiplas e entrelaçadas. 

Desde o início das atividades realizamos pesquisas com jornais antigos e recentes, 

fotografias, crônicas e artigos como fonte de pesquisa para uma análise também feita a 

partir da construção de imagens e discursos sobre a cidade de João Pessoa – PB. 

Na nossa perspectiva consideramos o texto dos jornais e das suas imagens como 

uma das formas de produção de sentidos sobre a cidade em diferentes momentos de 

constituição dos seus espaços públicos especificamente de suas praças. A intenção é 

compreender esses efeitos de sentido via texto, considerando também o contexto, aquilo 

que está por ser decifrado – a vida cotidiana, o urbano, o vivido – como uma possibilidade 

de compreensão de questões mais amplas – como em uma arqueologia do saber e uma 

análise dos discursos no sentido Foucaultiano.  

Michel Foucault em As palavras e as imagens, texto de 1967, diz que: “O 

discurso e a figura tem, cada um, seu modo de ser; mas eles mantêm entre si relações 

complexas e embaralhadas. É seu funcionamento recíproco que se trata de descrever.” 

(FOUCAULT, 2005b, p. 80). 

Por que o termo arqueologia? Focault justifica a escolha dessa palavra, num 

primeiro momento, para designar uma forma de análise que nada tem a ver com a história 

(forma como se conta a história das invenções, das ideias, tampouco tem a ver com a 

epistemologia. Archeologie pode querer dizer “description de l’archive”. O Termo 
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‘archeologie’ remete a um tipo de pesquisa que se presta a extrair os acontecimentos 

discursivos como se eles estivessem registrados em um arquivo.  

O arquivo seria um conjunto de discursos efetivamente pronunciados, ou um 

conjunto de acontecimentos (discursivos) que não devem ser vistos como algo que 

aconteceu e já era, mas sim que continua a funcionar, a se transformar através da história, a 

possibilitar aparição de outros discursos. Em francês, tem-se a palavra ‘archive’ que 

designa a maneira como os acontecimentos discursivos foram registrados e podem ser 

extraídos. 

Archeologie também envolve o tema do commencement – arché (grego) = 

commencement. Aqui temos um problema de tradução: commencement = começo = início 

= origem – sabemos que com Nietzsche, Foucault se aparta da ideia de busca das origens. 

Uma palavra que talvez dê conta é a de emergência, surgimento ou a de instauração.  

Foucault explica que não quer estudar o começo do discurso fundante no sentido 

da origem primeira, do fundamento a partir do qual tudo se torna possível. Busca as 

instaurações ou transformações do que os fundamentos ou as fundações. A ideia de fouille 

também o incomoda (escavação, pesquisa, busca) – pois, o que ele busca não são as 

relações secretas, ocultas, mais silenciosas ou mais profundas do que a consciência do 

homem. 

Ao contrário ele busca definir as relações que estão na própria superfície dos 

discursos. Tentar tornar visível o que não é invisível por estar na superfície das coisas. A 

palavra alemã Entestehung designa a emergência, o ponto de surgimento. A emergência se 

produz sempre em um determinado estado das forças. Entrada em cena das forças 

(interrupção – salto). Emergência designa um lugar de afrontamento, mas não responsável 

por uma emergência – ela sempre se produz no interstício. Esta ideia da emergência está 

contida naquilo que Foucault chama de genealogia.  

A análise da prática discursiva não é procurar sob os discursos o que é o 

pensamento dos homens – é tomar o discurso em sua existência manifesta, como uma 

prática que obedece a regras: de formação, de existência, de coexistência; e que obedece a 

sistemas de funcionamento. Em A Arqueologia do saber, a análise do discurso: 

 “é referente às performances verbais realizadas, visto que as 

analisa ao nível da sua existência: descrição das coisas ditas, na 
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medida em que, precisamente, elas foram ditas. A análise 

enunciativa mantém-se fora de qualquer interpretação: às coisas 

ditas ela não pergunta aquilo que escondem, o que nelas e apesar 

delas estava dito, o não-dito que recobrem, a abundância de 

pensamentos, de imagens ou de fantasmas que as habitam; mas 

pelo contrário, [pergunta] segundo que modo é que elas existem, o 

que é que é isso de se terem manifestado, de terem deixado marcas 

e, talvez, de terem ficado ali, para uma eventual reutilização; o que 

é que é isso de terem sido elas a aparecer - e não outras no seu 

lugar”. (FOUCAULT, 2005b, p.143) 

 

O discurso é uma prática social, então, a prática discursiva não poderá ser 

entendida separadamente das práticas não-discursivas. Vamos entender o que Foucault diz 

que fez um deslocamento em relação às análises tradicionais: ele quis analisar os discursos 

/práticas discursivas que são intermediárias entre as palavras e as coisas. O exemplo da 

história natural (como os naturalistas multiplicaram no séc. XVII a descrição de plantas e a 

de animais). Ele tenta mostrar que havia, nesse momento, regras de formação dos objetos 

(não, regras de utilização das palavras); regras de formação de conceitos (não, leis de 

sintaxe); regras de formação de teorias (não, regras de dedução, nem regras retóricas).  

São regras desenvolvidas, num dado momento, por uma prática discursiva que 

explicam que tal coisa seja vista (ou omitida); seja abordada sob tal aspecto e analisada a 

certo nível; que tal palavra seja empregada com tal significação e numa determinada frase.  

Com isso, Foucault mostra que na obras As palavras e as coisas (2000), não havia uma 

análise das palavras e nem das coisas, tampouco de suas relações. O que ele se interessou a 

desconstruri e e desnudar foram as transformações e pela ordem na qual essas 

transformações ocorrem.  

Em As Palavras e as coisas, Foucault (2000) analisa como duas práticas 

científicas estranhas uma a outra, num mesmo período, sem comunicação direta entre elas, 

puderam sofrer transformações análogas no mesmo momento, com formas gerais e 

sentidos parecidos?  Simultaneidade epistemológica. Outro ponto são as condições 

econômicas e sociais que servem de contexto para o aparecimento da ciência não aparecem 

na ciência sob forma de discurso científico – conceitos científicos não expressam as 

condições nas quais eles aparecem.  Em que, por exemplo, a teoria evolucionista expressa 

interesses da burguesia ou esperanças da Europa?  O elo entre a base (contexto econômico 
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e social – práticas não-discursivas) e certo discurso científico (práticas discursivas) deve 

ser buscado na constituição dos objetos possíveis da tal ciência.  

Em As Palavras e as coisas, a gramática, a história natural e a economia política – 

três domínios que sofreram transformações em dois momentos (meio do séc. XVII e do 

séc. XVIII) – apreender essas transformações, não ao nível das teorias e das teses 

defendidas, mas ao nível da maneira em que essas ciências constituíram seus objetos 

(regras de formação de objetos), como os conceitos foram formados (regras de formação 

de conceitos) e a maneira como o sujeito cognoscente se situava em relação a esse domínio 

de objetos (regras de formação de teorias). 

Ao estabelecer as relações entre discurso e poder percebemos que a análise do 

discurso não trata do problema do sujeito falante, mas examina as diferentes maneiras de o 

discurso ter um papel no interior de um sistema estratégico onde o poder está implicado, e 

através do qual o poder funciona.  O poder não se situa fora do discurso. Ele não é fonte 

nem origem do discurso. O poder é algo que opera através do discurso, visto que o discurso 

é ele próprio um elemento num dispositivo estratégico de relações de poder. 

O discurso é uma série de elementos que opera no interior do mecanismo geral do 

poder. Consequentemente é preciso considerar o discurso como uma série de 

acontecimentos, como os acontecimentos políticos, através dos quais o poder é veiculado e 

orientado. 

O problema da loucura, por exemplo – tudo que foi dito numa dada época: não se 

trata de saber quem carregou esse discurso, nem de saber como pensavam ou percebiam a 

loucura e como ela penetrou a consciência das pessoas numa dada época. Trata-se de 

examinar o discurso sobre a loucura, o sistema de funcionamento das instituições 

encarregadas da loucura, a lei e o sistema jurídico que a regulamentaram, a maneira como 

os indivíduos foram excluídos do fato de não terem emprego ou de serem homossexuais. 

Não se trata de uma análise estrutural. O que interessa a Foucault na questão do 

discurso: o fato de alguém ter dito algo num dado momento, não buscando o sentido, mas a 

função que se pode atribuir a esse fato de tal coisa ter sido dito assim, naquele momento. É 

isso que ele chama de acontecimento. E são os acontecimentos nos espaços discursivos 

sobre medo e violência nos espaços das praças de João Pessoa que nos interessam. 
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Um discurso não seria senão um acontecimento como qualquer outro, ressalvado 

que o acontecimento discursivo tem uma função específica. Considerando o discurso como 

uma série de acontecimentos, busca-se estabelecer e descrever as relações que esses 

acontecimentos discursivos mantêm com outros acontecimentos, que pertençam ao sistema 

econômico ou ao campo político ou às instituições.  

O fato de considerar o discurso como uma série de acontecimentos situa o 

trabalho de Foucault, assim como o nosso, na dimensão da história, o que não significa que 

utilize o método histórico. Então, em lugar de realizar um trabalho de historiador, busca-se 

descobrir por que e como as relações se estabelecem entre acontecimentos discursivos. 

Busca-se reconstituir um campo histórico na sua totalidade em todas as suas dimensões 

políticas, culturais e econômicas, etc. Busca-se também a matéria de análise, aquilo que 

constituiu o próprio fato do discurso. Foucault explicita Diálogos sobre o poder (1978):  

“se faço isso é com o intuito de saber o que somos hoje,... o que é 

nossa sociedade. Há na nossa sociedade e naquilo que nós somos, 

uma dimensão histórica profunda e, no interior desse espaço 

histórico, os acontecimentos discursivos que se produziram há 

séculos ou há anos são muito importantes. Somos 

inextricavelmente ligados aos acontecimentos discursivos. Num 

certo sentido, não somos nada mais do que foi dito, há séculos, há 

anos, há meses, há dias...” (FOUCAULT, 1978, p.469).  

 

Há relações enigmáticas entre fenômenos que são considerados como “lógicas, 

naturais” – loucura, crime, beleza e arte,... – nossa tarefa é de compreender por que 

consideramos essas relações como simplesmente dadas, sem questionamentos. Para 

finalizarmos este ponto sobre a arqueologia: A grande questão é: Por que é que foi dito 

isso, isso exatamente, isso e não outra coisa que teria sido, até, possível dizer? Responder à 

questão: o que é que tornou possível dizer isso sobre medo e violência nos espaços das 

praças? 

 “Não se pode falar em qualquer época de qualquer coisa; não é 

fácil dizer qualquer coisa que seja nova”. - “Não a [prática 

discursiva] podemos confundir com a operação expressiva pela 

qual um indivíduo formula uma ideia, um desejo, uma imagem; 

nem com a atividade racional que pode ser acionada num sistema 

de inferência; nem com a "competência" de um sujeito falante 

quando constrói frases gramaticais; é um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, 
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que definiram, numa dada época, e para uma determinada área 

social, econômica, geográfica ou lingüística, as condições de 

exercício da função enunciativa.” (FOUCAULT, 2005b pp.147-

148) 

 

Pesquisar em acervos e no Arquivo Histórico Waldemar Duarte da FUNESC – PB 

foi muito prazeroso para nós e permitiu um mergulho no passado pesquisando os ditos e 

não ditos nos discursos sobre os espaços e praças da cidade e sobre o passado da mesma e 

seus espaços de convivência em Jornais impressos desde a década de 1970, quando há a 

urbanização acelerada e João Pessoa passa a ter caráter de “cidade grande”. Pesquisamos 

nos periódicos A UNIÃO e Correio da Paraíba. 

Adotamos também uma postura metodológica que seguiu as bases de uma 

Antropologia interpretativa, aos moldes de Clifford Geertz (1978), Roberto DaMatta 

(1978, 1985), Gilberto Velho (1978, 1986, 1997), dentre outros. Clifford Geertz, em sua 

obra A Interpretação das Culturas (1978) trouxe uma enorme contribuição metodológica 

para pensarmos as culturas relativizando-as e generalizando seus aspectos, enquanto 

construções simbólicas do homo racionale. Geertz nos mostrou como a cultura é composta 

pelo ethos e visão de mundo, que enquanto valores, construções e práticas se sobrepõem 

sucessivamente na organização da vida social. 

Nessa tarefa de observação em campo, as leituras de Gilberto Velho (1978, 1986 e 

1997) e DaMatta (1978), foram de fundamental importância para o desenvolvimento da 

sensibilidade necessária ao estudar o complexo meio urbano contemporâneo. O movimento 

de relativização constante proposto por eles, de tornar familiar o exótico e de estranhar o 

familiar, com vistas ao alcance do chamado Anthropological Blues, aponta no sentido de 

uma reflexão sempre crítica.  

Para que esta reflexão e relativização sistemática existam com maior propriedade, 

tivemos que nos dar conta de nossa capacidade de multipertencimento, viajando por 

diversos mundos sem ser englobado por nenhum. No decorrer da pesquisa, com o acúmulo 

de idas e com a escrita no diário de campo, acumulamos também a devida experiência que 

nos treina o olhar, mas, também, são necessárias as leituras e uma bagagem intelectual que 

nos prepara de antemão nossas idas e vindas, a cada movimento ou momento de pesquisa.  
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O fato de estarmos aqui inter-relacionando a metodologia utilizada com a 

perspectiva teórica deve-se a ação etnográfica que afirma que estes dois aspectos devem se 

fundir em um só, para que o texto alcance um nível de inteligibilidade ao leitor, bem como 

alcance legitimação objetiva, como afirma Mariza Peirano (1992). 

Podemos caracterizar a parte etnográfica de nossa pesquisa como parte do 

arcabouço da pesquisa qualitativa e empírica como sugerida, ainda na primeira metade do 

século XX pela Escola de Chicago. Esta Escola americana que, com efeito, existiu de 1915 

a 1945, deu centralidade à cidade como objeto de pesquisa, buscando compreender e dar 

sugestões aos problemas que emergem em seu cotidiano. Teve por objetivo a análise 

microssociológica e qualitativa, preocupada com a resolução de problemas urbanos, Alain 

Coulon, afirma que:  

“Acima de tudo, essas tendências reformadoras deram um impulso 

decisivo à sociologia: o de se voltar para o trabalho de campo, para 

o conhecimento da cidade e a resolução de seus problemas sociais, 

não para uma sociologia especulativa, mas, ao contrário para uma 

sociologia da ação.” (COULON, 1995, p.23). 

 

William Foote White (2005) traz em Sociedade de esquina – a estrutura social de 

uma área urbana pobre e degradada, uma exposição de suas experiências de trabalho de 

campo, suas reflexões, situações, e todo um apanhado do que ele vivenciou em Corneville. 

O texto realmente serve como um treino à observação participante. Isto se deve a 

facilidade de escrita e de transmissão de diferentes situações, experiências e usos das 

técnicas de pesquisa, encontradas por um pesquisador que utiliza métodos qualitativos. 

Sabemos que os métodos qualitativos são utilizados por várias das ciências 

humanas, mas no caso do texto de Foot-Whyte, obtêm-se uma mostra clara de como esse 

tipo de metodologia é aplicada e reformulada na prática de uma Antropologia ou 

Sociologia Urbana. Não é de estranhar que o autor faça parte dos quadros da pioneira em 

métodos qualitativos, Escola de Chicago. 

Traduzindo-se o título do texto literalmente do inglês para o português, obtemos o 

título: Na evolução da sociedade de esquina. Caso esse título tivesse sido utilizado por 

Cláudia Menezes, a tradutora, não ficaria em nada a dever ao escolhido pela mesma, visto 
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que o texto segue uma evolução das pesquisas, das práticas e das vivências, que o autor 

realizou nesse bairro “italiano” de Chicago. 

O autor mostra as primeiras angústias sofridas em campo, e os primeiros contatos 

com o grupo urbano em estudo. Fala de sua apresentação aos primeiros interlocutores de 

pesquisa e de suas primeiras relações com o seu informante-chave, o DOC. Mostra que o 

informante-chave é peça fundamental de entrada no campo, já que trata da segurança do 

pesquisador – em situações de risco- além de garantir-lhe confiança ao resto do grupo. 

Mostra e discute que desde o inicio da entrada em campo o observador participante passa a 

perceber com a vivência determinadas regras simbólicas e de comportamento, como no 

caso do uso do chapéu em ambientes fechados entre os homens de Corneville, e as regras 

para saídas com as mulheres do local. Fala também da questão de gênero ao perceber uma 

diferença significativa na vida e nas aspirações dos homens e das mulheres do local. 

Whyte segue com suas explanações, mostrando que ao longo do tempo e da 

estadia em campo, as inter-relações se aprofundam, os objetos e categorias se definem, mas 

há uma marca nesse processo, que seria a reflexão sistemática sobre as práticas do 

pesquisador e sobre o objeto de estudo. Os momentos difíceis são inevitáveis, mas se 

observados e refletidos cuidadosamente podem ajudar na inserção do pesquisador no 

universo simbólico e no ethos local. A primavera em que o autor passou em Corneville, e 

descrita e relatada densamente, propostos  e aprofundados anos mais tarde por autores 

como Clifford Geertz. 

O autor trata de questões como a identificação e identidade do pesquisador junto 

ao grupo; das relações, influências e importância dos informantes-chaves; dos melhores e 

propícios momentos de se aplicar perguntas e entrevistas; da vivência ambígua entre o 

mostrar-se e intervir, e o se esconder e ter uma atitude passiva; ou seja, no geral ele vai 

mostra a necessidade de exercitar a sensibilidade no pesquisador que a estada em campo 

termina “forçando”. Mostra, portanto, que a vivência em campo, possibilita uma 

apreciação mais próxima dos dados coletados, e até mesmo dos dados coletados nessa 

vivência.  

A abordagem etnográfica é inspirada também em Magnani (2007), que 

desenvolve uma perspectiva de análise “de perto e de dentro” que trata de apreender os 

fenômenos a partir de padrões que emergem dos próprios sujeitos pesquisados. Propõe 
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uma investigação na cidade que descobre seus aspectos peculiares e que permite 

aproximações gradativas do real. Magnani diz que “se não se pode delimitar uma única 

ordem, isso não significa que não há nenhuma; há ordenamentos particularizados, 

setorizados, há ordenamentos, regularidades.” (MAGNANI, 2007, p.8) 

Portanto, nós buscamos compreender nosso objeto também através uma 

abordagem de natureza etnográfica que não se preocupa tanto com a totalidade, fixando-se 

mais nas diferenças, nas particularidades podendo construir um conhecimento a partir da 

experiência dos atores – entendidos como protagonistas – no seu cruzamento com o 

arcabouço teórico-metodológico do pesquisador (FERRAÇO, 2006). Por isso teoria e 

metodologia se intercambiam na nossa discussão para que se possa dar inteligibilidade à 

totalidade construída no trabalho. 

Quando abordamos as relações entre o pesquisador, as imagens e sua câmera 

fotográfica, e no nosso caso, com as imagens produzidas por nós, mas também por outros 

fotógrafos e cronistas, temos que enfatizar que o uso da imagem e da fotografia 

documental é entendido como uma forma de registro da realidade que se pesquisa e foi esta 

peculiaridade que a tornou um instrumento indispensável das Ciências Sociais em suas 

objetivações. 

Como coloca Clarice Peixoto (2011): 

 “Considero que os filmes e fotografias, e a especificidade de suas 

linguagens, permitem a criação de um importante acervo sobre as 

relações sociais que enriquecem ainda mais a análise. (...) A 

diversidade dos suportes imagéticos e das narrativas apresentadas 

por esses trabalhos estimula a reflexão sobre o uso de imagens e 

atesta o que se tem dito sobre a importância do diálogo entre o 

texto verbal e texto visual.”   (PEIXOTO, 2011, pp. 9-10) 

 

Se na elaboração e realização das imagens há necessariamente a construção de um 

discurso e conta-se a história a partir de um ponto de vista, no registro visual, 

principalmente na fotografia, trata-se de uma forma de preservação da memória de uma 

cidade. Principalmente na atualidade em que nas situações cotidianas o hábito de 

fotografar aparece como um imperativo. Parece-nos cada vez mais forte, que não podemos 

deixar de registrar visualmente para podermos existir e dar veracidade ao que ocorre em 

nossas vidas. As câmeras fotográficas, os celulares, e diversos outros aparelhos nos 
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acompanham no dia-dia. O barateamento desses equipamentos, além de sua popularização, 

faz com que o registro imagético, especificamente a fotografia, seja obrigatório, 

perpassando todos os grupos sociais, das ocasiões mais formais às mais banais. 

 

“Diante da câmera, artistas, sábios, homens de Estado, 

funcionários e modestos empregados são todos iguais. O desejo de 

igualdade e o desejo de representação (...) se viam satisfeitos ao 

mesmo tempo. (FREUND apud PEIXOTO, 2011, P. 127) 

 

No nosso caso a análise sistematizada das imagens e fotografias dos espaços da 

cidade, bem como as realizadas em campo nas observações etnográficas permitiu-nos 

descobrir e refletir sobre informações que visualmente não se encontram nas fotografias, 

mas sim que são por elas veiculadas. Diante de suas principais especificidades: a de 

produzir sentidos, e de provocar no outro a atenção, a atitude de interpretação, a fotografia 

posiciona-se na nossa pesquisa como um provocador do discurso que permite analisar as 

representações sociais. 

A fotografia tem seu nascimento e auge na época da modernidade e do 

capitalismo nascente, como colocado por Koury (1998), Benjamin (1985) e Barthes 

(1984). Sabemos que as Ciências Sociais e particularmente a Antropologia surgem nesse 

mesmo período. Então desde seu nascimento as Ciências Sociais e a Antropologia se 

serviram de fotografias como uma documentação possível de análise. 

Nossa perspectiva de trabalho também gira em torno da esfera da Antropologia 

Visual. Pretendemos que a nossa experiência com a fotografia em campo ou as dos nossos 

arquivos e acervos, sirva-se do elemento técnico, reflexivo e comunicacional, mas ao lado 

de outros instrumentos, como a observação, as entrevistas, etc. 

Além das nossas empreitadas iniciais pautadas nas pesquisas em arquivos, 

periódicos e pesquisa de campo etnográfica, nossa outra fonte principal de dados, são as 

resposta dadas aos 200 questionários do survey aplicados nas quatro praças. Estes dados 

que possibilitam uma visão mais abrangente do universo pesquisado e se complementam 

com a análise dos diários de campo, das fotografias, das matérias jornalísticas divulgadas 
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na mídia impressa, falada e virtual, e dos históricos e da arquitetura colhidos em órgãos 

diversos e em outros trabalhos até aqui. 

O elemento fotográfico, utilizado como fotografar para descobrir, tanto quanto 

fotografar para contar como colocado por Guran (1997), está sendo utilizado na 

etnografia, já que vivemos em um mundo onde as imagens compõem e sustentam cada vez 

mais a dinâmica social, o que aponta para um mundo onde o espetáculo parece servir como 

metáfora perfeita (DEBORD, 2003; AUGÉ, 1994). Indiscutivelmente, as imagens, e 

principalmente a imagem fotográfica, fazem parte do nosso cotidiano e influenciam 

diretamente nossas práticas e a construção social. 

Guran (1997) nos diz:  

“A fotografia produzida durante uma pesquisa antropológica pode 

ser de dois tipos, que compreendem dois momentos e cumprem 

duas finalidades distintas: a) a fotografia feita com objetivo de se 

obter informações; e b) a fotografia feita para demonstrar ou 

enunciar conclusões. É importante notar que, embora estejam aqui 

classificados didaticamente em tempos diferentes, estes dois tipos 

de trabalho fotográfico se tornam mais e mais concomitantes na 

medida em que a pesquisa de campo avança.” (GURAN, 1997, pp. 

1-2) 

 

No inicio, os antropólogos ainda presos nas cadeiras de seu gabinete, utilizavam 

as fotografias feitas pelos viajantes, missionários, dentre outros como mais um tipo de 

descrição da realidade e do universo social “primitivo”. Como analisamos, a fotografia 

teve e ainda tem o potencial de espelhar a realidade perfeitamente, reproduzindo, nos 

moldes positivistas, o real de maneira objetiva e “neutra”.  

A fotografia agiu nessa época, marcada pela perspectiva evolucionista, de forma 

ideológica, servindo como técnica que permitiu a produção de uma informação sobre os 

outros povos não-europeus, a partir de um argumento etnocêntrico. Ou seja, queremos 

dizer com isso que não existe uma neutralidade na fotografia. Como qualquer 

conhecimento e informação produzida, estão por traz juízos de valor e a subjetividade de 

quem produz – e, no caso específico da fotografia, detém – determinada informação, 

conhecimento e análise.  Koury (1998a) afirma que “A fotografia, assim, ao revelar o real, 

usurpa o referente, afirmando-se como tal.”, e é por isso que a fotografia nos seus 
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primeiros usos pela Antropologia possibilitou um aprofundamento do caráter ideológico da 

produção. 

A aproximação dos antropólogos com as fotografias já existia, porém podemos 

dizer que com a máquina fotográfica ainda era distante. Com o aperfeiçoamento técnico e 

com as saída a campo dos antropólogos, a fotografia passa a ter uma relação direta com as 

Ciências Sociais e principalmente com a Antropologia como nos diz Milton Guran: 

 

“[...] a relação entre a fotografia e as Ciências Sociais só se 

tornou mais estreita e rica nos anos vinte e trinta deste século, 

quando a fotografia se libertou da condição sine qua non da pose, 

e a Antropologia se dispôs, finalmente a sair do gabinete para ver 

seu objeto de estudo mais de perto.” (GURAN, 1998, p.88) 

 

Bronislaw Malinowisk, Rivers, e outros antropólogos britânicos foram os 

primeiros a instituir o trabalho de campo como dado fundamental na pesquisa 

antropológica, e com isso, também introduziram a necessidade e as possibilidades que a 

fotografia tinham nesse processo. Claro que a fotografia era vista apenas em seu aspecto 

documental, e como comprovação de que o antropólogo realmente esteve lá, no campo.  

Os anos se passaram e por volta das décadas de 40 e 50 a Antropologia Visual 

começava a surgir. Começava-se a usar a fotografia exaustivamente, ou como técnica 

fundamental, nas pesquisas antropológicas. Um ótimo exemplo é a obra de Margaret Mead 

e Gregory Baetson Balinese Character, que data de 1942. Esta é considerada por Collier jr. 

(1973) como a primeira, e ainda inigualável, pesquisa fotográfica exaustiva em outra 

cultura. 

John Collier Jr. é um dos grandes marcos na Antropologia Visual. Em sua obra 

Antropologia Visual: a fotografia como método de pesquisa, elaborou e definiu muito dos 

aspectos que até hoje perduram na Antropologia Visual e nos estudos antropológicos que 

utilizam a fotografia como método principal ou como mais um método de pesquisa e 

análise.     

Collier aponta em seu livro para as potencialidades da fotografia como técnica de 

investigação. Diante da pequena e especializada capacidade de observação dos homens 
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modernos ela se faz um instrumento muito útil na análise, reflexão, e abstração. Mais que 

seu aspecto documental esse autor aponta para suas qualidades de possibilidade indutiva e 

de reflexão, ou seja, na construção de um olhar antropológico sobre uma realidade. A 

câmera reduziria as barreiras entre o investigador e seu assunto permitindo-o acessar e 

penetrar no universo cultural do outro com mais facilidade. Falando sobre isso, ele aponta 

a máquina fotográfica com extensão instrumental dos nossos sentidos: 

“A máquina fotográfica é uma extensão instrumental de nossos 

sentidos, mas é pouco especializada para registrar na escala de 

abstração mais baixa possível. [...] Essa capacidade poderia 

tornar a câmara o instrumento mais valioso para o observador. 

(COLLIER JR., 1973, p. 3) 

 

Porém, ela não agiria por si só, o pesquisador precisa exercitar sua sensibilidade 

através das fotos e do fotografar: 

“A máquina fotográfica não se apresenta como um remédio para 

as nossas limitações visuais, mas como um auxiliar para nossa 

percepção. Somente a sensibilidade humana pode abrir os ‘olhos’ 

da câmara de forma significativa para a antropologia.” 

(COLLIER JR., 1973 p. 1) 

 

Assim, um domínio técnico e um aparato adequado são também essenciais, já que: 

“os elementos principais da linguagem fotográfica - tanto na fotografia a cores como na 

preto-e-branco - são a luz, a escolha do momento, o foco e o enquadramento, além das 

questões colocadas pelos diferentes filmes e objetivas. (GURAN, 1997, p. 8) 

O autor aponta as modificações que a câmara traz para a humanidade, e para a 

importância que as imagens e a fotografia passaram a possuir desde que surgiu e se 

popularizou no habitus do homem moderno, por isso mesmo ela tem a capacidade de ser 

um elemento comunicacional de primeira linha: 

“Em toda a vida moderna se percebe o efeito da fotografia como 

um aspecto da realidade. Num certo sentido pensamos 

fotograficamente, e certamente nos comunicamos 

fotograficamente. A linguagem não-verbal do realismo fotográfico 

é a mais entendida inter e transculturalmente. Esta facilidade de 
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reconhecimento é a razão básica para a câmara ter tal 

importância antropológica.” (COLLIER JR., 1973, p. 6) 

 

Collier ainda ressalta o aspecto da falsa neutralidade que a câmera pode passar, 

portanto, nos faz um alerta sobre a fotografia na prática etnográfica: 

 

“Em etnografia, como em todas as relações humanas, ver o 

estranho como ‘realmente’ ele é torna-se, frequentemente um 

acidente dos nossos valores pessoais. Os sociólogos avaliam que é 

muito pouco o que podemos ver que seja verdadeiramente livre de 

preconceitos e projeção pessoal. O realismo dessa inquietação se 

estende à visão fotográfica, bem como à visão dos olhos.” 

(COLLIER JR., 1973, p.7) 

 

A Antropologia Visual como vimos tem no meio do século passado seu 

surgimento, e seu auge ocorre por volta dos anos 70 no mundo. No Brasil, esta perspectiva 

de análise, e a fotografia entendida como objeto etnográfico, só começa a surgir por volta 

das décadas de 80 e 90, consolidando-se como campo autônomo no inicio do século atual. 

Na tentativa de aguçar o olhar antropológico do pesquisador estivemos num 

primeiro momento utilizando a fotografia como possibilidade de aproximação dos 

universos culturais como afirma Bittencourt: 

“Na realidade, a imagem e os meios visuais, quando utilizados 

como instrumentos etnográficos, ampliam as condições para o 

estabelecimento de um diálogo fecundo com outros universos 

culturais.” (BITTENCOURT, 1998, p. 200) 

“Ao congelar a fluidez do tempo, a imagem fotográfica posiciona o 

tema da imagem e o espectador em uma dimensão espacial 

próxima, embora estejam situados em dimensões temporais 

diferentes.” (BITTENCOURT, 1998, p. 205) 

 

Na utilização que faremos das fotos nos seguintes capítulos, observa-se que todas 

as fotos são seguidas de legendas já que como Samain nos adverte, “As fotografias são 
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tecidos, malhas de silêncios e de ruídos. Precisam de um narrador para desdobrar seus 

segredos.” (SAMAIN, 1998, p.112). 

Utilizamos também fotografias tiradas de jornais, e produzidas por outros autores, 

já que a fotografia antropológica não é essencialmente a que é produzida pelo antropólogo. 

Edwards já dava pistas sobre isso, e sobre o que seria a fotografia antropológica: 

“Basicamente, uma fotografia antropológica é qualquer uma da 

qual um antropólogo possa retirar informações visuais úteis e 

significativas. A essência definidora de uma fotografia 

antropológica não é seu assunto, mas a classificação do 

conhecimento ou ‘realidade’ feita pelo usuário, que a fotografia 

parece transmitir.” (EDWARDS, 1996, p. 24) 

 

As fotografias servem como base para a reflexão desenvolvida posteriormente a 

fatos ocorridos e registrados em campo. As fotografias ajudam a documentar os fatos, 

acontecimentos e principalmente a refletir e rememorar o que foi vivido em campo durante 

a situação. Muitos insghts só surgem após o exame e observação das fotografias diversas 

vezes e com muita atenção. Usamos a capacidade de salvaguardar momentos significativos 

como nos diz Guran: 

“Sua contribuição reside na capacidade de efetuar uma seleção de 

aspectos relevantes e de momentos significativos da realidade 

estudada, que possam pôr em evidencia informações que não 

poderiam ser obtidas por outros meios.” (GURAN, 1998, p.89) 

 

Ao abordarmos essa relação entre a cidade e suas imagens o nome do arquiteto e 

urbanista Kevin Lynch é fundamental. Em seu livro A Imagem da cidade (2011), publicado 

pela primeira vez na década de 1960, o autor analisa a imaginabilidade das cidades a partir 

de três casos dos E.U.A.; Boston, Los Angeles e Jersey City. A forma de perceber a cidade 

e seus espaços é detalhadamente analisada a partir de pesquisas empíricas realizadas pelo 

autor que quebra com a perspectiva racionalista e do planejamento “raso” que predominava 

no paradigma urbanístico, incluindo a dimensão do imaginário como fundamental na 

construção e nas sociabilidades e vivência das cidades. 
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Ele percebeu que as cidades, como suas complexidades, possuíam uma 

complexidade muito maior do que o ordenamento programado. Ao tornar o cidadão e os 

habitantes da cidade como protagonistas dos espaços urbanos, Lynch aponta que o 

imaginário coletivo infere os principais elementos que estruturam a imagem maior da 

cidade: os marcos, os limites, os pontos nodais, as vias, as praças e os bairros. 

Lynch diz: 

“Uma imagem ambiental pode ser decomposta por três 

componentes: identidade, estrutura e significado. Uma imagem 

viável requer, primeiro, a identificação de um objeto o que implica 

sua diferenciação. A isso se dá o nome de identidade. (...). Em 

segundo lugar, a imagem deve incluir a relação espacial ou 

paradigmática do objeto com o observador e os outros objetos. Por 

último, esse objeto deve ter algum significado para o observador 

seja ele prático ou emocional. O significado também é uma 

relação, ainda que bastante diversa da relação espacial ou 

paradigmática. (LYNCH, 2011, p.9) 

 

Ou seja, as imagens da cidade implicam relações aos objetos, praças, ao ambiente 

e na relação com o observador e com os discursos, significação, identidade-diferenciação, 

sejam de ordem práticas, sejam, principalmente em nossa pesquisa, de ordem emocional 

ligadas aos sentimentos de medo, pertencimento e relação à violência e aos lugares e locais 

das praças. 

 

“Uma vez que nossa ênfase vai incidir sobre o ambiente físico 

como a variável independente, este estudo procurará definir as 

qualidades físicas relacionadas aos atributos de identidade e 

estrutura na imagem mental. Isso nos leva à definição daquilo que 

se poderia chamar de imaginabilidade: a característica, num 

objeto físico – (ou lugar e espaço), que lhe confere uma alta 

probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer 

observador dado. É aquela forma, cor ou disposição que facilita a 

criação de imagens mentais claramente identificadas, 

poderosamente estruturadas e extremamente úteis do ambiente. 

(LYNCH, 2011, p.11) 

 

“A imaginabilidade da forma urbana será o centro do estudo. Um 

ambiente bonito tem outras propriedades básicas: significado ou 

expressividade, prazer sensorial, ritmo, estímulo, escolha. Nossa 
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concentração na imaginabilidade não nega a importância delas. 

Nosso objetivo consiste em levar em conta a necessidade de 

identidade e estrutura em nosso mundo perceptivo, e ilustrar a 

relevância especial dessa qualidade para o caso específico do 

espaço urbano, complexo e mutável.” (LYNCH, 2011, p.12) 

 

Lynch em sua análise percebeu uma reação geral que foi a resposta como o 

cenário físico e as imagens provenientes deles simbolizam uma passagem/tempo e um 

lugar/espaço na cidade. Atento aos contrastes do cenário urbano proveniente das descrições 

foi possível analisar e aprender muito mais sobre a natureza e a estrutura da imagem 

urbana. Como ele diz: “parece haver uma imagem pública de qualquer cidade que é a 

sobreposição de muitas imagens individuais”. (LYNCH, 2011, p. 51) 

Lynch percebeu como as praças das três cidades apareciam como pontos nodais, 

como “centro do centro” da cidade, ou como pontos centrais nos bairros. Assim cita a 

Praça Perchina em Los Angeles, a Praça Louisburg em Boston e a Praça Journal em Jersey 

City, como algumas das formas físicas e espaços fundamentais na imaginabilidade de tais 

cidades. 

Ele define a cidade como: “uma organização mutável e polivalente, um espaço 

com muitas funções, erguido por muitas mãos num período de tempo relativamente rápido. 

(LYNCH, 2011, p. 101). A vivacidade e a coerência da imagem dos espaços urbanos são 

colocados como elementos cruciais para o desfrute e o uso de uma cidade. A análise da 

forma e da imagem pública das áreas centrais das três cidades norte-americanas permitiu 

que desenvolvesse a tese de que “um grande ambiente urbano pode ter uma forma 

sensível”. (LYNCH, 2011, p.134). 

 

“Mas a imagem é válida não apenas nesse sentido imediato, no 

qual funciona como um mapa para a orientação do movimento; em 

sentido mais amplo, pode servir como um sistema geral de 

coordenadas dentro do qual o indivíduo pode agir, ou em relação 

ao qual pode associar seu conhecimento. Nesse sentido, ela se 

assemelha a um conjunto de crenças ou de hábitos sociais: é um 

organizador de fatos e possibilidades.” (LYNCH, 2011, p. 142.) 
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“A organização simbólica da paisagem pode ajudar a diminuir o 

medo e a estabelecer uma relação emocionalmente segura entre o 

homem e seu ambiente total” (LYNCH, 2011, PP. 142-143.) 

 

O urbanista Jan Gehl (2012) em entrevista intitulada Tamanho e beleza não são 

tudo, defende a escala humana para as cidades modernas e contemporâneas a partir de um 

novo modelo de espaço urbano que adotando essa escala proporcione uma indentificação 

maior dos indivíduos com a cidade e seus espaços, como as praças. Faz, portanto, a crítica 

dessa cidade dos arranha céus, obras gigantescas e cidade para o carro, por exemplo. Ele 

diz:  

 

“A escala humana, que eu defendo e aplico, é a que valoriza os 

espaços menores, praças e fachadas com detalhes que as pessoas 

podem observar quando andam a pé. (...). Por muitas décadas, eles 

(os planejadores urbanos e urbanistas) vêm encampando 

ideologias que põem a beleza e o impacto visual à frente das 

verdadeiras necessidades humanas. Acabam resumindo a história 

a ‘se algo é bonito, o resto se resolve’. Mas não é assim que as 

coisas ocorrem. Construiu-se sobre essa premissa um grande 

equívoco que subverte a ordem natural das coisas. No passado 

distante, os urbanistas se debruçavam, primeiro, sobre a demanda 

das pessoas, depois refletiam sobre os espaços públicos e, por fim, 

imaginavam os edifícios nesse cenário. Hoje a maioria de meus 

colegas pensam antes de tudo nos edifícios, depois nos espaços em 

que vão brotar e, só no fim, nas pessoas que circularão por ali. 

(GEHL, 2012, pp. 17-20) 

 

No livro Sociologia da Fotografia e da Imagem, José de Souza Martins analisa e 

afirma como a esfera do visual está se tornando indispensável, não só como documento, 

mas principalmente como um instrumento, nas pesquisas em Ciências Sociais. Na leitura 

dos fatos e fenômenos sociais ele advoga a polissemia existente nas fotografias abordando 

as ocultações e revelações intrínsecas deste objeto, o que rebate uma abordagem positivista 

da fotografia como verdade única.  

Como ele diz, posicionando-se contrário a validade da imagem per si:  

 “há, até mesmo, quem acredite que um sociólogo (ou um 

antropólogo) possa fazer imagens propriamente sociológicas, que 
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já contenham em si mesmas a descrição e a explicação do que foi 

fotografado ou filmado. Uma polarização em relação aos que 

entendem que a imagem pode ser apenas ilustração do discurso 

sociológico (ou histórico, antropológico) verbal ou escrito. O 

campo, porém da reflexão sociológica sobre a fotografia e a 

imagem nem se situa num desses pólos nem no outro. (MARTINS, 

2013, p.10) 

 

“Tomar a imagem fotográfica como documento social em termos 

absolutos envolve as mesmas dificuldades que há quando se toma a 

palavra falada, o depoimento, a entrevista, em termos absolutos, 

como referência sociológica, que são as dificuldades de sua 

insuficiência e de suas limitações. (MARTINS, p2013, p.11) 

 

“Proponho uma Sociologia da fotografia e da imagem que encare 

essas dificuldades como os recursos interpretativos que a ela 

melhor se ajustam. Sem dúvida, há aí um necessário ponto de 

encontro com a Sociologia da vida cotidiana, a disciplina científica 

que se propõe a ligar o repetitivo com o inovador na vida social e 

o que é fantasioso com o que é objetivo. A ilusão é o documento 

visual na relação com o verossímil. Mas a ilusão é polissêmica, 

justamente o que pede uma Sociologia do conhecimento visual 

para ler e interpretar a imagem, particularmente a imagem 

fotográfica. (MARTINS, 2013, p.31) 

 

Percebe-se que propomos uma metodologia baseada em três pilares: a) a 

etnografia com base nas observações e dados de campo, b) a análise do discurso baseada 

nas imagens e palavras pronunciadas nas matérias jornalísticas e selecionadas nos acervos 

históricos, e outros materiais imagéticos e c) uma análise quantitativa e qualitativa a partir 

dos programas SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e NVIVO, elaboradas a 

partir dos 200 questionários do survey. Na análise do survey a partir do questionário 

formulado foi possível através de perguntas abertas além de construir categorias, também 

colher depoimentos sobre a realidade das praças, já que realizamos pequenas entrevistas a 

partir do questionário exposto no axexo 1 deste trabalho. Decidimos entrevistar indivíduos 

com no mínimo idade maior ou igual a 15 anos, com um equilíbrio em relação à idade, ao 

gênero e aos locais de aplicação – 50 questionários por praça/bairro, excetuando-se o caso 

do bairro de Manaíra em que dividimos a aplicação entre duas praças. 



 68 

Enfim, aqui termina nossa introdução e é esta nossa perspectiva que permitirá a 

análise do imaginário e dos discursos sobre a cidade, do medo e da violência nos espaços 

públicos das cidades, em específico nas praças de João Pessoa – PB. 

A Tese divide-se em três partes, seus capítulos e sub-capítulos; seguidos das 

considerações finais.  

Na primeira parte, a partir dos três capítulos apresentamos de maneira detalhada os 

conceitos e teorias norteadoras de nossas atividades, bem como seus autores, visando 

explanar a base teórica sobre a Sociologia e Antropologia da cidade. Em seguida 

abordamos e discutimos sobre o processo de formação mais geral das cidades da 

antiguidade até a modernidade, bem como sobre as praças e os espaços públicos. Por fim 

propiciamos ao leitor as nossas análises e apresentamos os pressupostos com os quais 

discutimos as temáticas do medo, da sociabilidade, do espaço público, das praças e do 

cotidiano na cidade em nossa cultura contemporânea.  

Na segunda parte fazemos uma apresentação da cidade de João Pessoa e de seu 

desenvolvimento e crescimento urbano, versando sobre sua história e seus aspectos 

relevantes mostrando o processo social de sua expansão e modificação de suas áreas e 

praças centrais, e o surgimento de seus bairros. Pensamos e discutimos as imagens e os 

discursos através das fotografias selecionadas sobre os espaços públicos, e sobre as praças, 

no decorrer desse processo de crescimento urbano e de instauração da modernidade na 

cidade. Apresentamos também as análises baseadas no survey e na caracterização geral e 

macrosociológica da cidade e dos problemas e questões levantadas na pesquisa a partir dos 

questionários, apontando seus componentes e dados colhidos sobre os mesmos. 

Analisamos e discutimos também o medo e a violência a partir dos depoimentos colhidos 

nas praças, durante o survey. 

Na terceira parte, discutimos as praças de bairro a partir dos dados históricos e 

etnográficos, para em seguida finalizar esse capítulo com a análise das matérias 

jornalísticas e os discursos sobre medo, violência e espaço público das praças. Neste 

capítulo introduzimos com mais propriedade mapas, fotografias e matérias jornalísticas 

que fundamentam nossa explanação. Apresentamos e discutimos também o medo e a 

violência a partir dos depoimentos colhidos nas praças, durante o survey. A relação entre 

praças, bairros e cidade é exposta a partir dos seus elementos em comum e os que a 
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diferenciam.  Aqui nossa discussão ganha importância e se faz principal, já que as 

categorias lógicas que criamos, aliadas as falas pronunciadas pelos moradores, serão 

explanadas para situar a dinâmica do bairro enquanto parte da vida contemporânea 

moderna. As construções sócio-espaciais e simbólicas surgidas das relações no bairro são 

apresentadas. 

Nas considerações finais fazemos as últimas apreciações e apontamentos sobre o 

trabalho e as temáticas desenvolvidas a partir dele, voltando ao que foi exposto por nós em 

todo o percurso. Visamos assim colocar nossas derradeiras impressões sobre as cidades 

contemporâneas, tentando apontar indagações futuras e caminhos vindouros para as 

políticas públicas de segurança e cidadania a partir da reflexão sociológica sobre violência, 

criminalidade e medo.  
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PARTE I 

 

1.1. A SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA DA CIDADE – “TEORIAS DA 

CIDADE” 

A vida nas cidades de hoje é um pequeno capítulo da história da humanidade e, 

como já dissemos em nossa introdução, atinge a grande maioria da população mundial. O 

modo de vida “urbano” (WIRHT, 1979), sofreu uma grande ampliação e passa por 

processo de complexidade e de mudanças cada vez mais rápidos na escala tempo e 

ocupando vários novos espaços. 

Nesse processo, uma questão das mais importantes que se coloca é perceber as 

mudanças sociais, através dos padrões de sociabilidade que se produzem e reproduzem 

constantemente nos espaços públicos e seus efeitos sobre a qualidade de vida da 

população. 

As cidades são produzidas, são resultado e condição, dentro do processo histórico, 

assumindo assim, diversas configurações e formas diferentes em diversas sociedades. As 

cidades-Estado do escravismo do mundo antigo e da antiguidade clássica, do período do 

Império Romano, são alguns dos marcos fundadores da concepção de cidade e alguns dos 

exemplos de início do desenrolar da História da cidade, como analisa Benevolo (2011). 

Elas são e foram bastante diferentes das cidades modernas e contemporâneas, 

como também dos vilarejos iniciais que deram origem às mesmas, por exemplo. Na 

sociedade feudal, durante o período medieval, as cidades sofreram um refluxo e a vida 

rural passou a predominar e ofuscar a vida urbana. 

A derrocada e crise do feudalismo e a expansão comercial analisada por Max 

Weber (1979), abriram uma nova época para o florescimento das cidades e o capitalismo, 

com seu contínuo processo de expansão, modelou e criou uma sociedade que poderíamos 

qualificar de urbana. Esta sociedade criou um tipo específico de vida e toda uma forma de 

se apropriar do espaço e da cidade diferente das formas anteriormente existentes. Isto 

promoveu uma enorme alteração e mudança na qualidade de vida e nas interações dos 

homens entre si, seu território e o espaço natural. 
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No antigo espaço rural temos um controle mais suave sobre a terra e sobre a 

natureza e no atual espaço urbano temos um controle abusivo e por que não rígido. 

Assim sendo, o espaço urbano se distingue do espaço rural, e na sociedade 

moderna, devido à primazia da produção industrial, a urbanização se tornou um processo 

rápido, intensivo e cada vez mais ampliado. 

A relação do ser humano com a terra e com o espaço seja do campo ou da cidade 

especificamente é bem complexa. Para Marx o ser humano transforma a natureza, 

interagindo com o ambiente e ao fazê-lo sempre transforma a si mesmo. As pessoas por 

meio da dissociação/associação, como colocado por Simmel relacionam-se no espaço da 

cidade e o transformam. 

Com o desenrolar histórico a humanidade passa a exercer uma ação 

transformadora no espaço e nos território cada vez mais severa. Esse processo se tornou 

mais intensivo na sociedade moderna e contemporânea. A urbanização faz a sociedade se 

tornar mais metropolitana ou no caso das cidades latinoamericanas, mas megalopolizadas 

como coloca Barbara Freitag (2012) 

A população urbana hoje em dia é enormemente maior do que a rural, por mais 

que em um passado recente tenha sido o contrário a existir, inclusive na origem da 

sociedade moderna. No caso do Brasil só nos tornamos um país eminentemente urbano a 

partir dos anos 60 a 80 do século passado de como coloca Milton Santos (1993) em “A 

Urbanização Brasileira”. Ele afirma que “Entre 1940 e 1980, dá-se verdadeira inversão 

quanto ao lugar de residência da população brasileira. Há meio século atrás (1940) a 

taxa de urbanização era de 26, 33%, em 1980 alcança 68,86%.” (SANTOS, 1993, p.29) 

Esse processo tem origem nas mudanças que vem da esfera da produção. O modo 

de produção capitalista é urbano por natureza. E sua lógica expansionista e baseada na 

especulação provoca uma ampliação vociferada da urbanização. A concentração 

populacional das megalópoles, e seus problemas que atingem muitas cidades médias 

advém do êxodo rural e está ligado à concentração da propriedade fundiária e a 

modernização tecnológica da agricultura, expulsando as pessoas do campo para as cidades, 

assim como aconteceu na Inglaterra e na Europa durante a revolução Industrial, bem como 

no Brasil em épocas recentes. 
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Outro fator é a concentração e centralização das atividades comerciais e 

administrativas, dos serviços básicos, como educação e saúde, por exemplo. As cidades são 

centro de atração devido às oportunidades de emprego, acesso a serviços e as tecnologias 

de ponta. A concentração de capitais, inclusive na esfera da cultura também servem como 

potenciais de atração. A industrialização, no período de surgimento, e na maior parte da 

história foi a mola propulsora da concentração populacional e do seu crescimento. 

Diante de um cenário de inchaço das cidades os mais variados problemas sociais 

se colocam na agenda contemporânea e se colocam como entraves a uma qualidade de vida 

minimamente aceitável para os citadinos. Qualidade de vida esta entendidada como os 

recursos mínimos de saúde, educação, cultura, moradia e uso dos espaços. Desde o 

problema da locomoção e da mobilidade urbana, poluição, etc. ao problema da violência e 

do medo que nos é mais específico e nos toca. 

Nas grandes cidades, principalmente na junção de cidades, a conurbação, a 

metropolização e a coligação de uma ou mais cidades numa mesma área urbana é mais 

intensiva. Um elemento que prejudica a qualidade de vida nas cidades devido a 

concentração populacional é a verticalização que vem se tornando muito extensa e que no 

caso de João Pessoa – PB, atinge principalmente os bairros mais nobres da orla como o de 

Manaíra. 

A construção de grandes edifícios promove uma separação dos indivíduos em 

relação aos espaços coletivo e públicos, já que os espaços dos apartamentos são restritos 

em sua possibilidade de vivência e convivência. Em metrópoles como Tokyo, são cada vez 

mais comuns cubículos como moradia, ou a moradia gaveta, onde a pessoa paga por um 

espaço minúsculo apenas para dormir e viver em um “caixão” e num espaço totalmente 

individualizado, ou seja, decretando a morte do público e da coletividade. São, portanto, 

novas formas de vida privada, mas o público e o coletivo existem. Ou, então viveríamos 

em uma sociedade de robôs. 

A construção de espigões e a forma de morar em edifícios provocam uma 

separação dos indivíduos em relação ao ambiente. Sendo assim os espaços de convivência 

estão cada vez mais restritos, o que gera o isolamento e o esvaziamento das relações de 

vizinhança. Segundo Kevin Lynch:  
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“A cidade é por demais quente, por demais ruidosa, por demais 

contundente; o ar é desagradável. Muito frequentemente, as 

sensações que experimentamos vão além de nossos limites de 

conforto e mesmo de tolerância”. (LYNCH, 2007, p.10) 

 

Por volta das décadas de 80 e 90 começaram a surgir também os condomínios 

horizontais, procurados pelos segmentos sociais de alta renda, mas que ao passar do tempo 

estão atingindo camadas mais populares ou de ascensão social recente como os novos 

ricos, especificamente no Brasil. Para quem está excluído dessa opção resta uma situação 

no mínimo de sofrimento social. A especulação imobiliária, a valorização do solo urbano e 

a situação de desemprego criam o adensamento populacional nas periferias, sem falar na 

situação de exclusão de moradia na rua como analisado em “Nômades, viradores e 

excluídos” de Cristovam Buarque dentre outros. 

A favelização da população mundial é bem apontada por Mike Davis em Planeta 

Favela (2006). Ele diz: 

Na verdade, o capitalismo neoliberal, a partir da década de 1970, 

multiplicou exponencialmente o famoso cortiço Tom-All-Alone de 

Charles Dickens em A Casa Soturna. Os favelados, embora sejam 

apenas 6% da população urbana dos países desenvolvidos, 

constituem espantosos 78,2% dos habitantes urbanos dos países 

menos desenvolvidos; isso corresponde a pelo menos um terço da 

população urbana global. (DAVIS, 2006, p.34) 

 

 

 
 

  

IMAGEM 03 – Caderno 

cidades do Jornal da Paraíba 

de 02 de Novembro de 2013: 

 

As 131 mil pessoas que 

moram em favelas no Estado 

estão concentradas em João 

Pessoa e sua zona 

metropolitana e em Campina 

Grande. 
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O fato é que vivemos hoje em uma sociedade globalizada e urbana onde as 

cidades são o padrão de construção do habitat, do território e do espaço de vida e de 

sociabilidade. Se ela se caracteriza pela formação de aglomerados humanos em volta de 

zonas industrializadas, de comércio e serviços diferenciados, mesmo em zonas de fronteira 

agrícola e em zonas onde esses aglomerados ainda não se formaram, a revolução nos meios 

de comunicação, com a propagação das redes como analisa Castells em A sociedade em 

rede, através das mídias, da internet e de tecnologia avançada a vida é transformada ou, 

diríamos, afetada diretamente por formas sociais (Simmel) de produção (Marx), convívio, 

socialização e sociabilidades baseadas nos padrões metropolitanos. 

Universidades, escolas, eletricidade, televisão, computadores, internet, 

smartphones, tipicamente urbanos adentram ao espaço rural e do campo, urbanizando e 

homegeneizando a vida. Pensar na atuação da Sociologia e da Antropologia urbana é antes 

de tudo reconhecer esse contínuo rural-urbano considerando cada pólo como um tipo ideal 

ao modo weberiano, como construções que permitem uma compreensão de dada realidade 

e com suas configurações específicas. Deve-se reconhecer, portanto, que apesar dessa 

urbanização do campo, também existe “ruralidades” nas cidades, especialmente as 

Brasileiras e Nordestinas que tangem desde lógicas simbólicas de cunho tradicional e 

relacional que dinamizam essas culturas hibridas como sintetizadas por Néstor Garcia 

Canclini (2003). 

Mas também ressaltamos os aspectos como a própria grandeza territorial do país e 

da pequena, mais ainda presente, presença de trabalho escravo, de condições precárias de 

vida, do trabalho com os animais nas cidades, como as cenas de cavalos puxando as 

carroças dos milhares de catadores de recicláveis que existem nas cidades. Ou das casas de 

taipa nas favelas, por exemplo. 

As grandes metrópoles contemporâneas surgiram a partir da principalmente da 

Revolução Industrial devido a três fatores principais e elementares: a) o êxodo rural que 

colocamos as causas anteriormente e a consequente explosão demográfica (que Malthus 

analisou e alarmou, e que mais recentemente se reacenderam através do debate sobre os 

limites do crescimento, do progresso e sobre as questões ambientais ligadas ao 

esgotamento de recursos) dos séculos XIX e XX; e b) a mercantilização da Agropecuária e 

a revolução tecnológica emergente. 
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O Êxodo rural de milhões de camponeses pauperizados forneceu as condições 

para a formação das cidades modernas e em parte para a colonização européia da América, 

Ásia e África. Portanto, as cidades modernas formaram-se como centros comerciais e 

industriais que irradiavam as relações econômicas capitalistas e baseavam sua produção e 

sustento na exploração das colônias, no tráfico de escravos negros e nas guerras e acordos 

comerciais e no trabalho assalariado. 

As longas horas de trabalho em jornadas extenuantes, o trabalho infantil e 

inexistência dos direitos de cidadania, trabalhistas e a repressão aos trabalhadores e etc. são 

marcas dessa etapa histórica. Época em que a acumulação primitiva do capital tornava o 

sistema capitalista a forma dominante de produção (Marx, 1983). 

Durante os séculos XIX e XX, a industrialização agravou o êxodo rural ao 

introduzir a mecanização e mais tarde a motorização da agropecuária, dispensando ainda 

mais trabalhadores no campo. Surgiram as vacinas e o processo de higienização das 

cidades e das sociedades, os combates as doenças infecciosas e o disciplinamento dos 

indivíduos e seus corpos como coloca Foucault (2005 e 2009) era indispensável a 

sociedade burguesa e sua consolidação. 

Os Aglomerados urbanos com péssimas condições sanitárias tornavam-se foco de 

propagação das moléstias como Sarampo, Rubéola, Tuberculose. Várias metrópoles hoje 

em dia ainda não conseguiram oferecer essas condições à maioria de sua população. A 

explosão demográfica foi tanta que Londres, por exemplo, que tinha em 1800 cerca de 100 

mil habitantes passasse a ter por volta de 3 milhões de pessoas por volta de 1900. 

 

 

1.1.1. PROGRESSO, RAZÃO E O ESPAÇO DA CIDADE 

Formadas a partir dessas condições as cidades foram o palco de vários processos 

sociais que podem ser entendidos sob vários matizes. Como lócus privilegiado da inovação 

tecnológica e local de moradia das classes dominantes e burguesas e da aristocracia rural 

aburguesada, as partes privilegiadas das cidades modernas foram desde cedo bem cuidadas 

e bonitas. Nelas surge, por exemplo, a iluminação pública a gás e depois elétrica. Escolas, 

academias de ciência, imprensa e outras novidades reforçaram a ideia de que as acentuadas 
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mudanças em curso seguiam em direção única na marcha rápida da ideologia do progresso 

e de um mundo melhor. 

Aglomerar pessoas em condições de dominação bem analisadas por Weber e de 

exploração oportunamente analisadas por Marx, impuseram que surgisse um aparelho 

repressor que mantivesse a ordem pública por meio do monopólio da violência do nascente 

Estado moderno através da polícia e do Direito penal. 

Essa rápida e constante transformação nas cidades passasse junto à ideologia da 

liberdade individual e da mobilidade social aliada à concorrência. A ideologia base do 

liberalismo da competência individual e do talento bem decifrada por Bourdieu no 

conjunto de sua obra, por exemplo, completa o aparato ideológico que sustentam a 

justificativa do fracasso da maioria. 

 Essa maioria “descartada” e excluída das benesses do progresso engrossa as 

fileiras nas periferias das cidades latino americanas, especificamente as do Brasil, que é 

explorada pelo trabalho e depende das políticas públicas e dos programas sociais para 

tentar reverter um pouco dessa condição. A questão é que como o Estado não está sob o 

controle dessa maioria, mesmo que exista a promessa do voto através do sufrágio universal 

e da democracia em suas formas mais promissoras, ele atende suas demandas de acordo 

com os interesses daqueles que estão no controle. 

Em boa parte dos casos, especialmente o das cidades brasileiras, o Estado é 

incapaz, por seu compromisso em promover primeiro o interesse dos negócios, de 

solucionar situações de conflitos, violência e do medo social generalizado, através de 

políticas sociais imprescindíveis. 

Pensando na cidade de João Pessoa – PB, focamos no processo de urbanização e 

nos processos sócio-espaciais e culturais por qual passou e passa essa cidade, apontando 

sua caracterização, trazendo os bairros e praças em estudo na sua história e caracterização, 

afirmando sua presença e sua especificidade dentro do mesmo processo geral. 

O antropólogo Michel Agier no livro Antropologia da Cidade – lugares, 

situações, movimentos; traz um panorama das pesquisas e reflexões do autor baseadas em 

diversas cidades e contextos a redor do mundo, inclusive no Brasil. Desde a década de 

1980, Agier pesquisou em contextos como a África nas cidades de Loumé e Douala, na 
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Colômbia em cidades como Tumaco e a capital Cali, e na cidade de Salvador no Brasil, 

onde morou por sete anos. Agier mais recentemente preocupou-se com a realidade 

intrigante e famigerada das cidades-campo, ou seja, as cidades formadas a partir de campo 

de concentrações de refugiados de guerra. 

Baseado numa proposta mais totalizante o autor propõe-nos uma Antropologia da 

Cidade ao invés de uma Antropologia na Cidade. E sua opção traz uma nova contribuição 

para o conhecimento dos fenômenos urbanos. Para Agier o contexto das redes de 

sociabilidades e todo o contexto relacional das cidades, com suas rupturas e continuidades 

não corresponde apenas a uma soma de culturas, portanto é necessário observar e 

relacionar as situações nos contextos no objetivo de se atingir uma cultura das cidades. 

 Para entender e analisar a cidade é também necessário que a esqueçamos e 

percebamos que quem constrói a cidade e dinamiza sua cultura são os cidadãos em sua 

cotidianidade e nas suas situações concretas. No seu projeto de cidade bis funda a 

perspectiva de uma etnografia que é justamente o que faz Antropologia na cidade ser uma 

Antropologia da cidade. 

Comparando os múltiplos contextos de suas experiências etnográficas por 

diferentes cidades ao redor do mundo, o antropólogo propõe que pensemos as cidades não 

com uma abstração generalizante, um único tipo de modelo europeu e civilizacional, mas 

sim que a partir dos três pilares de lugares, situações e de movimentos, possamos 

penetrar no contexto da cidade que se pesquisa, com um olhar de perto e de dentro, mas 

pensando numa teorização que vai do micro ao macro, e retorna do macro para o micro, 

por isso Cidade Bis, dupla. 

Em vez de nos perguntar o que é a cidade? Deve-se perguntar o que e quem faz 

essa cidade? No nosso caso de pesquisa o que e quem faz os espaços dessa cidade? 

A cidade tem que ser vista como um produto de um processo, uma dinâmica 

complexa da cidade bis: “cidade produzida pelo antropólogo a partir do ponto de vista 

das práticas, relações e representações dos citadinos que ele próprio observa diretamente 

e em situação. (AGIER, 2011, p.32). 

“O conceito de cidade formou-se por uma espécie de decalque do 

modelo de cidade européia e mais geralmente ocidental. A 

hegemonia do modelo confundiu-se com a substância do conceito. 
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Qualquer Antropologia da cidade, pelo contrário, na sua vocação 

‘universalista’ (uma vez que ela é processual e não substâncialista) 

implica um descentramento do olhar e um ‘esquecimento’ 

metodológico de definições passadas. (...) a violência da Rocinha 

no Rio de Janeiro não são menos da cidade que L Défense ou o 

Marais em Paris, a Quinta Avenida em Nova York ou os subúrbios 

residenciais em Los Angeles. (AGIER, 2011, pp. 43 -44) 

  

 

A proposta de uma Antropologia urbana, ou uma Antropologia da 

cidade, reside mais num esforço de teorização no qual se 

evidenciam certos tipos de relações entre as pessoas. (AGIER, 

2011, p. 54) 

 

Na minha opinião, falar de uma Antropologia da cidade é falar de tudo aquilo 

que faz a cidade. Apesar de não conseguir apreender a cidade, como totalidade. (AGIER, 

2011, p.56) 

Assim, propomos fazer uma antropologia da cidade de João Pessoa-PB falando 

das pessoas e dos espaços, especificamente das praças, que compõem e fazem essa cidade. 

Não existe, portanto, um modelo único de cidade, um tipo ideal weberiano que se 

prolongue como paradigma único ao longo do tempo e ao qual devemos ser devotos. 

Portanto, seria mais correto falarmos assim como Barbara Freitag na existência de 

Teorias da Cidade, ao contrário de uma única Teoria das cidades que sirva e abarque o 

universo de todas as cidades vistas pelo prisma do processo histórico nos mais variados 

locais do mundo. Falar no plural implica que abordemos as várias conceituações e das 

tentativas de compreender a cidade como um fenômeno que em determinado momento se 

torna universal da vida em sociedade, mas que possui diversos matizes e configurações 

espaço/temporais. 

A autora faz sua abordagem trazendo diversas escolas de pensamento sobre a 

cidade.  Afirma que “deve ter ficado claro que cada ‘escola’ aqui discutida reúne um 

conjunto de ideias sobre o fenômeno urbano que revela uma possível versão ou 

perspectiva. (FREITAG, 2012, p.12) 
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1.2. AS CIDADES, AS PRAÇAS, SOCIABILIDADES E ESPAÇOS PÚBLICOS 

 

Leonardo Benevolo em História da cidade (2011) faz uma retrospectiva 

fundamental da história do ambiente construído e modificado pela humanidade mostrando 

o nascimento e as transformações do ambiente urbano passando pela África, Europa, 

Américas e todo o Oriente. Tomamos sua lição de que a cidade permanece como criação 

histórica particular, já que ela não existiu sempre, mas teve início em um dado momento da 

evolução social e que pode acabar, ou passar por transformações radicais. Como ele coloca 

a cidade “não existe por uma necessidade natural, mas sim por uma necessidade histórica, 

que tem um início e pode ter um fim”. (BENEVOLO, 2011, p. 9) 

Indo desde 500 mil anos atrás no paleolítico (pedra antiga) onde os seres humanos 

ainda não modificavam seu ambiente; passando pelo período neolítico (pedra nova), há 

10.000 anos; em seguida pelo oriente, há 5000 anos atrás, onde as primeiras aldeias se 

transformaram em cidades e surge a escrita; depois passando pela Idade do Bronze e pela 

Idade do Ferro até chegar a Antiguidade clássica Greco-romana, o autor mostra o início da 

cidade na historiografia. 

 

 
 

Outras transformações históricas, nomeadamente a civilização feudal e a 

civilização burguesa surgem na transição histórica seguinte que anuncia o desenvolvimento 

da produção e a civilização industrial e a cidade moderna. O que Benevolo analisa e 

explicita é que o ambiente da cidade tanto é influenciado pelos acontecimentos e fatos da 

vida civil, que também por sua vez também sofre influência da cidade e de seus espaços. 

 

IMAGEM 04 - Vista da 

cidade de Arabela na 

Mesopotâmia que tem 

sido habitada 

continuamente há 5000 

anos. Fonte: 

(BENEVOLO, 2011, 

p.31) 
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“A cidade, centro motor desta evolução, não só é maior do que a 

aldeia, mas se transforma com uma velocidade muito superior. Ela 

assinala o tempo da nova história civil: as lentas transformações 

do campo (onde é produzido o excedente) documentam as 

mudanças mais raras da estrutura econômica; as rápidas 

transformações da cidade (onde é distribuído o excedente), 

mostram, ao contrário, as mudanças muito mais profundas da 

composição e das atividades da classe dominante, que influem 

sobre toda a sociedade. Tem início a aventura da “civilização”. 

(BENEVOLO, 2011, p. 26) 

 

Desde as cidades-estados gregas o espaço das reuniões e de encontro e decisões 

sobre os rumos da cidade é a praça. Notadamente a Ágora ou a praça do mercado. A cidade 

existe justamente para unificar muitos serviços diferenciados; é o centro político, 

comercial, religioso e o local de refúgio de uma população bastante esparsa. No fim da 

idade clássica, a grande Atenas cai em ruínas e a parte povoada se restringe a uma pequena 

zona central em torno da Acrópole e da Ágora romana. Esta pequena Atenas permanece, 

desde então uma cidadezinha secundária até 1827, quando termina o domínio turco. Em 

1834 é escolhida como capital da Grécia moderna. 

Como explicita Benevolo (2011): 

 

“Se a cidade como organismo físico é a imagem do corpo social, 

devemos reconhecer que a independência das cidades-estado e a 

IMAGEM 05 - Já existiam “praças” desde a aldeia neolítica de 

Aichbühlim federseemor na Alemanha. Cerca de 2.000 anos 

atrás.  (Benevolo, 2011, p.17) 
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medida limitada de seu desenvolvimento são condições 

indispensáveis dos outros valores: quando toda a Grécia é 

unificada por Filipe da Macedônia, acaba com o equilíbrio 

autônomo das sociedades urbanas e de seu cenário construído. Os 

métodos elaborados pelos gregos – a cultura científica e filosófica, 

o sistema econômico, os modelos de projeção de edifícios e cidades 

– estão prontos para serem difundidos em todo o mundo civilizado, 

e para serem confrontados com as tradições diversas do Oriente e 

do Ocidente. (BENEVOLO, 2011, p. 127) 

 

 

 
 

Já na cidade do império romano o mundo corresponde a orbe, já que a cidade 

acolhe homens e coisas provenientes do mundo inteiro, e o mundo é unificado, fortificado, 

circundado por muros e percorrido por estradas como uma única cidade (Benevolo, 2011). 

Nesta cidade viveram, até o século III d.C., de 700.000 a 1.000.000 de habitantes. A maior 

concentração humana realizada no mundo ocidental até este momento histórico. 

Já nas cidades fundadas ou modificadas pelos árabes e mulçumanos constituem-se 

muito semelhantes entre si e mantém um dos caracteres fundamentais da cidade do mundo 

antigo. Todos os elementos de construção – as casas, palácios os edifícios públicos – 

formam uma série de recintos e os espaços privados dos ambientes internos se debruçam 

sobre eles e não sobre o espaço externo. “As praças são recintos maiores – ágoras, foros, 

mercados – e não se confundem com as ruas, que são corredores apenas suficientes para a 

passagem de pedestres e dos carros. (BENEVOLO, 2011, p. 225). Porém apesar das 

continuidades, ainda segundo Benevolo (2011) “as cidades árabes perdem a complexidade 

das cidades helenísticas e romanas.” As cidades se tornam um organismo mais compacto, 

fechado por voltas e mais voltas de muros. “O Islã acentua o caráter reservado e secreto 

da vida familiar” (Benevolo, 2011, p.226) 

IMAGEM 06 - Planta da 

Ágora de Atenas na época 

romana. (Benevolo, 2011, 

p.103) 
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Após as cruzadas e da destruição de Bagdá o Islã continua se expandindo somente 

para leste, constituindo os impérios mulçumanos dos séculos XVI e XVII.  

 

 

 

Nesse desenvolvimento da cidade e da forma de constituição de seus espaços, 

tanto internos como externos, portanto, nas diversas dinâmicas de construção e vivência 

sócio-espacial, os territórios norte - ocidentais do Império Romano após o século V são 

ocupados pelos reinos bárbaros e depois no século VII resistem à conquista dos árabes que 

nos referimos anteriormente. Por volta do ano 1000 esta área e território que irá se tornar a 

Europa moderna (Itália, Gália, Germânia e Bretanha) e berço da cidade moderna, ocorre 

um desenvolvimento com a peculiaridade da fratura que benévolo chama de crise 

intermédia entre essas duas etapas de desenvolvimento. 

Como ele coloca: 

IMAGENS 07 e 08 - 

Visualização das 

cidades e da 

extensão do Império 

Romano e em 

seguida da figura 

abaixo do Império 

Árabe e suas 

cidades. Fonte: 

(Benevolo, 2011, p. 

224) 
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“O efeito mais evidente da crise econômica e política, nos 

primeiros cinco séculos depois da queda do império romano, é a 

ruína das cidades e a dispersão dos habitantes pelos campos, onde 

podem extrair da terra seu sustento.” (Benevolo, 2011, p. 252) 

 

A sociedade torna-se de base rural com uma organização política feudal onde as 

cidades passam a ter uma menor importância ficando à margem da dinâmica sócio 

espacial. Elas não funcionam mais como centro administrativo e só em pouquíssima monta 

como os centros da produção, apesar das estruturas físicas como os prédios públicos, as 

praças e os muros serem mantidos e continuarem a existir inclusive como locais de refúgio. 

Nesse momento desaparece a diferença jurídica entre cidade e campo, também a diferença 

física entre os dois espaços e territórios se torna cada vez menor. Também nesse momento 

não há nenhuma forma de “planejamento urbano” e denota-se um caráter espontâneo, 

despreocupado e de muita variação na construção dos espaços sociais e do “urbanismo”. 

No final do século X inicia-se o renascimento econômico da Europa. A população 

aumenta de 22 milhões em 950, para 55 milhões em 1350, por exemplo. A produção 

agrícola aumenta, a incipiente indústria e o comércio adquirem nova importância. Os 

historiadores evidenciam várias ordens de causas dependentes entre si: a) a estabilização 

dos últimos povos invasores; b) as inovações técnicas na agricultura; e c) a influência das 

cidades marinhas como Veneza, Pisa etc., que mantiveram os contatos e o comércio 

internacional do mar Mediterrâneo, e incentivaram o aparecimento e renascimento de 

outras cidades como centros comerciais. Tudo isso iria mudar o sistema de possessões seja 

na cidade ou no campo e irá fomentar o período da alta idade média. 
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Com boa parte da população não encontrando trabalho no campo a saída é 

refugiar-se nas cidades o que por sua vez aumenta a massa de comerciantes e artesãos que 

vivem à margem da sociedade feudal. Surgem as cidades da Alta Idade Média, chamadas 

também de burgos e ao seu lado nos seus arredores os subúrbios. Onde residem nas franjas 

e arredores da cidade tornando-se maior do que o próprio espaço do centro. São erguidos 

novos cinturões de muros onde a população artesã e mercantil irá formar o novo 

agrupamento social dos burgueses. 

A cidade-estado medieval depende do campo para o seu abastecimento e ainda 

permanece uma cidade “fechada” já que suas relações econômicas e políticas podem ser 

estendidas à escala mundial, mas sua dinâmica política é ditada pelos interesses restritos da 

população urbana. A fundação das cidades-estados e o surgimento de novas cidades no 

espaço do campo sofrem uma interrupção por volta do século XIV por causa das 

epidemias, das doenças e etc. 

 

IMAGEM 09 - 

Mapa da Europa na 

baixa idade média.  

Um anúncio do que 

seria a sede da 

cidade moderna 

mais adiante. 

(Benevolo, 2009, p. 

258 
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Segundo Benévolo (2011): 

 

“Os dados sobre a população são incertos, e não é possível 

deduzi-los apenas das superfícies, visto que a densidade das 

construções nos últimos cinturões varia bastante. As cidades mais 

populosas – Milão e Paris – alcançaram talvez 200.000 habitantes, 

Veneza, 150.00; Florença 100.000; Gand e Bruges, 80.00; Siena, 

50.000. Nenhuma superou as capitais dos reinos árabes na Europa 

(Palermo com 300.000 habitantes, Córdova com mais de meio 

milhão) e ficam, naturalmente, longe das grandes metrópoles 

orientais, Constantinopla e Bagdá, com um milhão e mais de 

habitantes.” (Benevolo, 2011, p.283) 

 

 

 

    
 

 IMAGEM 10- Foto da Praça 

do Campo em Siena, Itália, na 

baixa idade média. (Benevollo, 

2011, p.267) 

IMAGENS 11 e 12 - As fotografias acima são da Praça Central e do Mercado 

em Bruges, Bélgica. (BENEVOLO, 2011). 
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No Renascimento dos séculos XV e XVI tem início a expansão da civilização e 

colonização europeia sobre outros territórios do globo e assim seu modelo de cidade, ou 

melhor, seus modelos de cidade de um projeto de cidade moderna e de modernidade ainda 

nascente, mas com suas especificidades dependendo do local onde provém as missões e 

expansões marítimas, promovem o que vem de além-mar  e as construções das cidades e 

dos modelos urbanísticos e em seu conjunto um grande programa de urbanização e de 

surgimento das praças com espaços públicos fundamentais nas cidades. 

Nesse processo outras cidades e civilizações como as civilizações Maia, Asteca e 

Inca nas Américas, dentre outras são “descobertas” e passam a ter seu território dominado 

em seguida. Aqui no Brasil não existiam cidades, mas os aldeamentos e a população 

IMAGENS 13 e 14 – Acima a cidade de Palermo e em seguida da Praça Santa 

Croce em Florença, Itália. Fonte (Benevolo, 2011) 

IMAGEM 15 - Foto da Praça de 

Pienza no Renascimento, séculos 

XV e XVI. (Benevolo, 2011) 
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indígena possuíam sua organização social do território e do espaço social que também foi 

suplantado pelo modelo europeu e da civilização moderna nascente. 

 

   

 
 

As novas cidades provenientes do processo civilizador (Elias, 1993 e 1994) e 

colonizador seguem praticamente um modelo uniforme e desde já nota-se a importância 

das praças já que a partir de um tabuleiro de ruas retilíneas, que definem uma série de 

quarteirões iguais, quase sempre quadrados, as praças surgem congregando os edifícios 

mais importantes: a igreja, o paço municipal, as casas dos mercadores e colonos mais ricos. 

IMAGENS 16 E 17 - 

Acima na primeira 

figura o mapa da 

cidade de Tenochtiltán 

no México; na segunda 

a cidade de Machu 

Picchu no Peru. 

 

IMAGEM 18 - Do lado 

esquerdo a cidade 

santa de Teotihuacán, 

nos arredores da 

Cidade do México e 

abaixo dela a cidade de 

Cholula, também no 

México. 

Fonte: (Benevolo, 2011)  
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Esse modelo foi imposto pelos colonizadores e suas autoridades nas invasões e 

tem como exemplo fundamental, por exemplo, a lei de 1573 codificada por Filipe II na lei 

de 1573, que foi a primeira lei urbanística da idade moderna segundo Benevolo (2011). 

Essas regras são oriundas desde a tradição medieval nas quais explicitamos exemplos e nos 

remetemos acima. 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

As cidades coloniais americanas são as realizações urbanísticas mais importantes 

do século XVI (Benevolo, 2011). Segundo o autor o “O modelo em tabuleiro, idealizado 

IMAGEM 19 – Foto da Praça Principal da cidade de Guadalajara no México. 

Fonte: (Benevolo, 2011) 

IMAGEM 20 - Praça Principal – o Zócalo – da cidade de Tenochtiltán – 

México. Fonte: (Benevolo, 2011) 
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pelos espanhóis no século XVI para traçar as novas cidades da América Central e 

Meridional, é aplicado pelos franceses e pelos ingleses nos séculos XVII e no século XVIII 

para a colonização da América setentrional” (Benevolo, 2011, p.494) 

 

1.2.1. A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A CIDADE MODERNA 

Depois da metade do século XVIII, a revolução industrial muda radicalmente a 

vida em sociedade e os espaços sociais. Sendo esta uma das passagens fundamentais da 

história se dá o início da sociedade capitalista e da cidade moderna através do aumento da 

produção, do aumento da oferta de bens e serviços produzidos pela agricultura, pela 

indústria e pelas atividades terciárias advindas do progresso tecnológico. A invenção do 

dínamo (1869), o telefone (1876), a lâmpada elétrica (1879), o elevador (1887), são 

exemplos da revolução tecnológica. Assim surge a cidade industrial primeiramente na 

Inglaterra para depois se espalhar pela França e pelo mundo. 

Benevolo (2011) diz: “A burguesia vitoriosa estabelece, assim, um novo modelo 

de cidade, no qual os interesses dos vários grupos dominantes – empresários e 

proprietários – estão parcialmente coordenados entre si, e as contradições produzidas 

pela presença das classes subalternas são parcialmente correlatas. Da cidade liberal se 

passa assim para cidade pós-liberal.” (Benevolo, 2011, p. 573) 

A cidade torna máxima a renda imobiliária e a especulação do solo configurando 

um centro denso e uma periferia dividida em setores diversos e ralos suburbanos. O espaço 

urbano passa por demolições, alargamentos de ruas, criação dos Bulevares onde a 

transformação de Paris durante o segundo império de 1851 a 1870 é o maior exemplo. 

Paris se torna o modelo reconhecido por todas as cidades do mundo, da metade do século 

XIX em diante. 

O gás, a eletricidade, o telefone, os transportes públicos sobre o trilho, devem ser 

comprimidos nos espaços públicos insuficientes dessa nova cidade moderna. No inicio do 

século XX dá-se o fim da pintura como representação do mundo estabelecido e a cidade 

passa a ser projetada e planejada independente dos modelos tradicionais e voltada para as 

pesquisas “objetivas” dos cientistas. 

Segundo Benevolo (2011): 
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“Esta nova estrutura pretende superar o antigo dualismo entre 

cidade e campo, e seu corolário mais recente, isto é, a apropriação 

privada do território urbano, para daí tirar uma fonte de renda. 

Desde o início, os arquitetos modernos criticam a combinação 

entre interesse público e propriedade particular que já se encontra 

na base da cidade burguesa, e indicam a alternativa a alcançar: a 

reconquista do controle público sobre todo o espaço da cidade.” 

(Benevolo, 2011, p. 631). 

 

Ao abordar a cidade moderna e discutir sobre os espaços sociais da cidade e sobre 

os discursos da arquitetura e do ambiente da cidade moderna Lisabete Coradini em 

Quando fomos modernos (2009), analisa as memórias e as possibilidades de projetos 

futuros sobre as cidades contemporâneas a partir da cidade de Natal-RN. 

A autora reflete sobre o que caracterizou e que discurso se fez sobre as cidades 

modernas brasileiras a partir do caso da vizinha cidade de Natal e das imagens 

incorporadas durante seu processo histórico. Mostra a partir do registro fotográfico da área 

central da cidade e das observações sobre seu potencial imagético do início até a metade do 

século XX, para pensar as significâncias da modernidade e dos ideais de modernidade 

traduzidos nos espaços das cidades brasileiras e das capitais nordestinas, assim como nós 

fazemos com João Pessoa – PB. 

A autora aponta para a arquitetura e para os espaços da cidade como ruas, 

avenidas, prédio públicos que refletem a construção, os discursos e a incorporação do 

modernismo às nossas cidades, trabalhando também com pesquisas em jornais, flyers, 

dentre outras fontes. 

Como a modernidade aparece nas cidades brasileiras?  Como este discurso e essas 

imagens articulam ideais e projetos aos espaços urbanos das capitais nordestinas? São 

questões que nortearam suas reflexões. Como se deu a construção da cidade moderna, que 

discutimos anteriormente, no Brasil? 

Coradini afirma que: 

“No final da segunda Guerra Mundial a arquitetura moderna 

Alcançou uma penetração e uma divulgação internacional 

impressionantes, adentrando nos anos 1950. Houve, na arquitetura 
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moderna brasileira, um movimento liderado por Lúcio Costa, no 

Rio de Janeiro, que vai da década de 1930 até os idos da 

construção de Brasília, nos meados dos anos 50, que é conhecido 

pela historiografia brasileira como Escola Carioca. A difusão e a 

disseminação dos elementos da arquitetura moderna atravessaram 

as fronteiras do Rio de Janeiro e se fixaram em algumas cidades. 

(...) Percebemos, ao longo da pesquisa, que a difusão da insistente 

maneira de viver moderna foi amplamente divulgada nos jornais e 

revistas da época, a partir dos anos quarenta do século XX. 

(CORADINI, 2009, pp. 221-222) 

 

As cidades no Brasil serviram como receptáculo do modernismo e dos seus 

discursos. Cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, e a nordestina, Recife, desde o início 

do século XX passaram por processos de reformulação dos seus espaços e de suas 

construções, marcadamente por fortes intervenções estéticas e também higienizadoras 

baseadas no ideal de modernidade. 

Barbara Freitag em Teorias da cidade (2012) analisa este processo focando nas 

transferências das capitais brasileiras, primeiramente de Salvador para o Rio de janeiro e 

em seguida do Rio de Janeiro para Brasília, visando entender as conseqüências para o 

desenvolvimento das cidades e da sociedade Brasileira, contribuindo para a superação de 

algumas “mazelas” e problemas urbanos como a violência cara a “megalopolização” das 

cidades do hemisfério sul. Ela nos diz: 

“Na virada do milênio, as taxas de urbanização, que no mundo 

parecem manter um certo equilíbrio, atingem proporções 

totalmente distorcidas na América Latina. Em 2006, a taxa de 

urbanização na Argentina é de 90%; no Brasil, de 83%; e no 

México, de 76%. Em todos os casos está acima da média mundial 

que ainda gira em torno de 50%, como é o caso de Portugal 

(55%), China (39%) e Índia (28%) Esse ‘desequilíbrio’ aconteceu 

nos últimos 30 ou 40 anos. Trata-se, pois, de um processo bem 

recente na história do desenvolvimento urbano” (FREITAG, 2012, 

p. 157) 

 

Segundo Coradini:  

“Nenhuma corrente urbanista conseguiu, no entanto, obter maior 

êxito e abrangência do que a corrente modernista do início do 

século passado. Essa corrente teve como seu expoente máximo o 

arquiteto francês Le Corbusier, cujo nome se confunde com essa 
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corrente como uma espécie de sinônimo. Fascinado pelas 

possibilidades que o desenvolvimento técnico oferecia para a 

criação da ‘vida moderna’, ele julgava que as edificações de 

períodos passados deveriam ser varridas do cenário urbano para 

dar lugar às novas exigências da modernidade”. (CORADINI, 

2009, p. 222) 

 

Para a autora o modernismo foi um dos maiores movimentos arquitetônicos do 

Brasil e até o mais importante que se teve até hoje em nosso país. As questões de 

identidade nacional, da afirmação populista, estavam ligadas às discussões e discursos 

sobre o desenvolvimento e o também sobre o ideal de progresso que marcaram fortemente 

a cidade moderna no Brasil. Coradini (2009) coloca questões muito pertinentes: 

“É importante salientar, contudo, que não havia um único 

processo de modernização em curso, mas muitos, sobrepondo-se 

ou distanciando-se de acordo com o contexto. Cabe então 

perguntar: o que significa essa herança moderna? Qual o impacto 

dessa imagem social no nosso modo de vida atual?” (CORADINI, 

2009, p.224) 

 

São questões que trazemos para nossa pesquisa pensando o contexto da cidade de 

João Pessoa – PB, percebendo de que maneira esses discursos sobre a cidade moderna se 

configuraram no processo de urbanização da cidade desde o início do século XX até os 

dias atuais. Como isso se materializou nas imagens, fotografias produzidas e que captaram 

os espaços públicos da cidade nesse período e principalmente os espaços das praças da 

cidade? Qual o significado dessa herança no contexto da nova revitalização e remodelação 

do espaço urbano da cidade que já abrange novas óticas e formatos como a do 

enobrecimento? Qual o impacto dessa imagem social na sociabilidade e na dinâmica 

cultural da cidade, em um contexto de forte afirmação da privatização dos espaços 

marcados pela questão do medo e da violência? 

Para Lisabete Coradini as fotografias e as imagens produzidas nesse contexto de 

modernidade tinham não só numa característica ilustrativa, mas, pelo contrário, seriam 

portadoras e enunciadoras de um discurso já que:  

A fotografia detém, no modelo fotojornalístico, um espaço na 

discursividade da mídia, antes alicerçada exclusivamente no texto 

escrito. Essa reapropriação do uso das imagens pela mídia 
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acontece justamente na medida em que técnica e tecnologia 

fotográficas desenvolvem-se. Assim, imagens e texto passaram a 

guardar uma relação dialógica. (CORADINI, 2009, p. 227) 

 

A autora, assim como nós, utilizou-se de um mapeamento fotográfico e de 

entrevistas que forneceram elementos de como sem a ajuda de especialistas, arquitetos, e 

cientistas essa arquitetura se firmou no centro da cidade de Natal numa readaptação 

engenhosa do ideal modernistas na cidade. Mas também passou por projetos urbanísticos 

oficiais já que:  

“A Arquitetura Moderna de Natal, realizada entre os anos 1960- 

1970, recebeu influência dos profissionais então atuantes em 

Recife-PE e João Pessoa-PB. Neste sentido, foram utilizadas todas 

as adaptações climáticas, regionalistas, contando ainda com 

grande parte dos arquitetos da chamada, ‘Escola Pernambucana 

de Arquitetura Moderna’ na execução de inúmeros projetos 

arquitetônicos para sedes de clubes, agências bancárias, 

residências. (...) os seguintes arquitetos são os principais 

representantes do „Modernismo Regional Nordestino‟: Acácio Gil 

Borsoi, Mário Glauco Di Láscio, Carlos Alberto Carneiro da 

Cunha, Leonardo Stuckert Filho e Liberal de Castro. Acácio Gil 

Borsoi foi aluno da primeira turma de arquitetura da Escola de 

Belas Artes do Rio de Janeiro, instala-se no Recife em 1951, onde 

se dedica ao ensino, além de atuar como profissional liberal. O seu 

campo de atuação estende-se a João Pessoa, onde realiza algumas 

obras importantes.” (CORADINI, 2009, p. 230) 

 

Na visão da autora os projetos de preservação e de patrimonialização nas cidades 

brasileiras não contemplam de maneira satisfatória o “acervo” modernista que não se 

constituiu apenas dos grandes edifícios, praças, monumentos, mas também do que ela 

chama de “casas modernosas”, ou seja, as adaptações feitas pelos indivíduos de maneira 

livre em suas residências, influenciados pelos discursos e pelas imagens jornalísticas que 

se difundiram na época. Como afirmado por Leite (2004) ao analisar a cidade de Recife o 

processo de revitalização e patrimonialização atual passa pela lógica do enobrecimento que 

não atentam para esses detalhes e essa importância do cidadão comum que constrói seus 

espaços sociais no cotidiano. Segundo Jan Gehl “O viés modernista, que prioriza o prédio 

e ignora o que acontece à sua volta, não produziu cidades boas para viver.” (GEHL, 

2012, p.21) 
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Coradini afirma que: 

“Assim, podemos afirmar que a construção de um imaginário 

moderno, na cidade de Natal, deu-se a partir das interferências 

que emergiram com a modernidade. O modo de vida dos 

moradores foi sendo, por conseguinte, reformulado e influenciado 

pela cultura da mídia, que se transformou em fonte disseminadora 

de modelos, comportamento e estilos de vida.” (CORADINI, 2009, 

p.236.) 

 

No seu trabalho de tese, intitulado “Memórias do Futuro”, Lisabete Coradini 

também abordou como as cidades foram pensadas a partir dos anos de 1960, observando 

vários campos como a literatura, arquitetura, cinema, arte e etc. Em um primeiro momento 

trabalhou com imagens, o que propiciou seu interesse pela antropologia visual. Em um 

segundo momento do trabalho fez uma análise comparativa entre Brasília e a Cidade do 

México através da observação dos trabalhos dos arquitetos Oscar Niemeyer, brasileiro, e 

Mario Pani, mexicano, que tinham forte influência do movimento modernista em suas 

obras. 

Coradini, em Cenários e Imagens das cidades litorâneas do nordeste do Brasil 

(2008), analisa as marcantes modificações e transformações que vem atingindo as cidades 

litorâneas do Nordeste brasileiro e em específico se debruça sobre as cidades de Natal, 

Recife e Fortaleza. As questões e contradições surgidas dentro de um processo de 

desenvolvimento urbano dessas cidades ao lado da preservação patrimonial são exploradas 

pela autora que nos dá um panorama atual das cidades médias e capitais nordestinas.  A 

questão do turismo, da cidade para “os de fora”, bem como a situação dos conflitos em 

relação ao ambiente da cidade são esmiuçadas a partir da especulação e construção 

imobiliária que desrespeita códigos e o patrimônio ambiental de tais cidades. 

Segundo a autora:  

“Embora exista uma bibliografia razoável sobre a história das 

cidades litorâneas nordestinas do Brasil, ainda não se aprofundou 

adequadamente os conhecimentos e os efeitos do processo de 

transformação urbana. Essas modificações espaciais acontecem de 

forma muito rápida não dando a chance aos próprios moradores 

uma readaptação ao novo espaço, fazendo-se necessárias 

constantes atualizações na pesquisa, sem a qual tais modificações 

passariam despercebidas.” (CORADINI, 2008, p.3) 
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A partir dos anos 1960, a partir de dados da Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR), o turismo se tornou uma atividade oficializada no Brasil. O discurso 

oficial dentro do mesmo viés desenvolvimentista e do progresso, afirmava para esta 

atividade um rol de oportunidades e de crescimento como a geração de emprego e renda, a 

modernização da cidade e mais recentemente a entrada das cidades dentro do mercado 

consumidor do “city marketing” e das cidades globais. 

Assim como coloca a antropóloga: 

“No Nordeste, a atividade turística foi incrementada através de 

incentivos fiscais da SUDENE (1959). Neste período foram 

priorizados projetos de infra-estrutura viária, interligando as 

capitais nordestinas e as cidades de porte médio através de 

grandes rodovias como BR 101, BR 116, BR 304. Mas é somente 

no final dos anos 70 que a região começa a firmar-se como região 

turística. A partir deste período inaugura-se uma nova fase na 

valorização do turismo, tendo como a política de Mega Projetos 

turísticos iniciado nos anos 60 e o programa de ação para o 

desenvolvimento do turismo no nordeste (PRODETUR/NE) 

iniciado nos anos 1990. Estas iniciativas vêm consolidar a 

proposta de desenvolvimento regional por meio do turismo.” 

(CORADINI, 2008, p.3) 

 

A autora afirma baseada em Furtado (2005) que nos anos de 1980 e 1990 a região 

nordeste recebeu investimentos e formulou mega projetos urbanísticos e turísticos como o 

da Rota do Sol em Natal no Rio Grande do Norte, do Cabo Branco em João Pessoa na 

Paraíba, da Costa Dourada em Alagoas e Pernambuco e da linha verde em Sergipe e na 

Bahia.  

No caso de Natal - RN o projeto foi bem implantado e surgiram não só uma rede 

de vias e estradas como a ocupação por muitos hotéis de alto nível na orla da cidade. Em 

João Pessoa, o chamado Pólo Turístico Cabo Branco não deslanchou, e teve apenas uma 

malha viária habilitada na região das falésias das praias de Cabo Branco, Seixas, e em 

direção ao litoral sul. Atualmente este projeto está sendo retomado com a recente 

construção do ainda não terminado Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima e 

considera-se fator de “atraso” para a capital paraibana a demora em implantação deste 

projeto, que teve “sucesso” no período inicial de sua formulação em outras cidades, como 

em Natal – RN. 
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Coradini afirma que: 

“Na década de 1990, empresas européias e do MERCOSUL 

realizam grandes investimentos no turismo em Natal, 

principalmente com relação a construção de hotéis, pousadas, 

construção de flats, condomínios,etc. Em contrapartida o governo 

investe na construção do novo aeroporto, para receber os vôos 

internacionais e outras obras,como: pontes, viadutos, 

pavimentação de vias expressas, ampliação e restauração de 

portos, expansão da via ferroviária, frotas de táxi, etc. (...) A 

atividade turística ao se expandir em Natal e também em outras 

cidades do litoral nordestino promoveu a expansão do setor de 

serviços, notadamente os restaurantes, hotéis e pousadas. Por 

outro lado, outros aspectos vêm sendo motivos de preocupação por 

parte do poder público municipal e estadual como seja: a 

recuperação do patrimônio histórico e cultural. No entanto o que 

podemos verificar até o presente momento que pouco se tem feito 

no sentido de discutir uma política voltada para o patrimônio 

cultural da cidade. (CORADINI, 2008, p. 4) 

 

Assim, Natal-RN teve um crescimento urbano acelerado nesse período e em 

contrapartida sofreu um esquecimento de seu outro patrimônio, o patrimônio cultural. Já a 

cidade de João Pessoa – PB, não desenvolveu tanto quanto suas capitais vizinhas, 

oscilando já que teve certa estagnação no aspecto do desenvolvimento turístico tendo só 

recentemente a partir dos anos 2000 tentado recuperar “o tempo perdido”. Isso inclusive é 

apontado com a causa da “estagnação” no crescimento da cidade em relação a sua vizinha. 

Mesmo assim a capital paraibana se enquadra em um processo que: 

Segundo Coradini: 

“(...) sua relação com presente-futuro nas cidades litorâneas 

brasileiras é um tema atual e instigante. Essas cidades, atualmente 

submetidas a um projeto de turismo moldado para o mercado, 

transformam experiências culturais em mercadorias. Tais políticas 

reinventam o espaço e também a história.” (CORADINI, 2008, p. 

6) 

 

Observando, portanto, as intervenções urbanísticas, e especificamente o das 

praças construídas e revitalizadas em João Pessoa, buscamos entender e compreender de 

que modo estas intervenções diferenciadas em praças centrais e turísticas, das praças 

comunitárias de bairro, atuam na dinâmica cultural e no mundo simbólico do espaço 

urbano contemporâneo onde cada vez mais a relação entre a localidade e o global se aguça. 
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Como se formam e que significados carregam essas mudanças sócio-espaciais, nos espaços 

públicos das praças e como isto provoca a criação de novas identidades, (sociais, 

históricas, etc.) na estreita relação com a problemática do medo e da violência nas cidades 

contemporâneas? 

Quais discursos e que imagens definiram em seu entrelaçamento e sua trama os 

significados dos espaços públicos da cidade nos diferentes momentos históricos? Como se 

enquadra a questão do imaginário coletivo subjacente ao presente, passado e futuro da 

cidade que desenvolve constantemente? Que projetos e utopias se constroem sobre e para 

as cidades? Lisabete Coradini em Memórias do futuro – imagens e discursos da cidade 

latinoamericana (2000), analisa as cidades do futuro ou as cidades do fim do século e 

afirma que: 

“Ao analisar os textos visuais (literatura, periódicos, revistas) e 

textos audiovisuais (filmes) com o objetivo de descrever as imagens 

que estes mesmos textos construíram sobre o futuro, percebi que se 

tratava de diferentes imagens que refletem diferentes facetas do 

imaginário. Partindo da relação entre imaginário e os meios 

visuais e audiovisuais em torno do futuro, se explora as 

possibilidades de ler a cidade como um espaço de polifonia.” 

(CORADINI, 2000, p.4) 

 

Nesse mesmo sentido pensamos sobre os projetos e utopias dos frequentadores 

das praças comunitárias de bairro, bem como das expressões do imaginário coletivo sobre 

o futuro da cidade de João Pessoa já que “o futuro está presente em todo o imaginário da 

sociedade onde nem sempre tem o mesmo peso, nem estabelece a mesma expectativa e 

tensão com o passado e com o presente. (CORADINI, 2000, p.5) 

No mundo contemporâneo a percepção visual adquire cada vez mais importância. 

Nesse sentido buscamos mapear essa reflexão sobre a condição imagética e o imaginário 

diante de um futuro incerto a partir do discurso oficial do medo e da violência 

generalizadas. 

Pensando a dinâmica social e cultural nos espaços públicos das praças construídas 

e revitalizadas, a partir das relações, ações e práticas sociais dos agentes e suas disposições 

que se coadunam ou contrastam com a política urbana em questão; faz-se necessário uma 

discussão sobre cultura, identidade e contexto urbano, seguida por uma apreciação do 
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cotidiano, da violência e da cultura do medo. Abarcamos o universo simbólico urbano das 

cidades, a partir da cidade de João Pessoa, e o da cidade, a partir dos 

bairros/praças/espaços em questão. 

 

1.2.2. CULTURA, VALORES E IDENTIDADES NA CIDADE 

Integrada ao tipo de investigação e dos questionamentos colocados acima, 

procuramos articular a cultura urbana e a discussão sobre cultura na contemporaneidade 

aos processos identitários e simbólicos específico da cidade, das praças e espaços públicos 

estudados.  

Como analisado por Rubem George Oliven em Urbanização e Mudança social no 

Brasil (1982), existem dificuldades metodológicas fundamentais ao se pensar a questão da 

cultura nas cidades latinoamericanas e é de fundamental importância que respondamos a 

questão: o que exatamente é entendido como conceito de cultura ao se estudar e pesquisar 

na e sobre as cidades contemporâneas? 

Embora uma conceituação de cultura equiparada a de sociedade e, portanto, 

abarcando o conjunto de todas as atividades sociais e econômicas, as representações 

simbólicas, bem como os objetivos materiais em consideração seja possível, está próxima a 

uma realidade de pesquisa que focaliza sociedades simples. Nas sociedades complexas e 

no meio urbano distinções devem ser traçadas entre diferentes esferas, tais como a 

econômica, política e cultural. Assim sendo, e estando claro que estas esferas estão 

relacionadas seguimos dois nortes apontados por Oliven (1982) no estudo da cultura e 

sociabilidade na cidade: 

“o estudo de práticas e orientações culturais de diferentes classes 

sociais – grupos e espaços sociais
7
 - poderia abarcar os seguintes 

aspectos: 1) o que é vagamente chamado de modos de vida (ou, às 

vezes, de estilos de vida) de diferentes estratos sociais. Isto envolve 

o estudo de práticas sociais, isto é, de padrões de comportamento, 

normas e estratégias de operar o sistema (o que frequentemente é 

chamado de subculturas). 2) Os sistemas de significados (também 

chamados de orientações de valores de diferentes estratos sociais. 

Isto envolve o estudo de diferentes perspectivas sociais e 

                                                 
7
 Enxerto nosso. 
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concepções de vida, e modos de interpretar e representar a ordem 

social. 

 

A cultura globalizada das cidades contemporâneas articula identidades 

fragmentadas, mas que se reunificam ou traduzem-se em outras formas identitárias através 

de experiências locais. Até que ponto as práticas e discursos encontrados se relacionam 

com a cultura e os discursos sobre a cidade global? Quais e como se realizam essas 

articulações entre a dinâmica da cultura urbana local e a dinâmica cultural das cidades em 

geral?  

Stuart Hall (2003, 2003a) aborda os processos culturais atuais trazendo a idéia de 

processos de identificação, ao invés de processos de identidade, para mostrar o caráter 

híbrido e de fluxo constante que conforma as identidades na cultura de nossa modernidade. 

Para o autor apesar das diferentes leituras do processo de descontinuidade detectada por 

Giddens, Laclau, Harvey, por exemplo, devemos ter em mente que se trata de um processo 

complexo que alguns caracterizam como pós-modernidade, mas que deve ser pensado e 

entendido como uma continuidade e uma linha comum com as outras épocas históricas. Na 

modernidade tardia a cultura global não destrói ou esmaga o “local”. Na verdade, 

deveríamos pensar numa nova articulação entre o global e o local (HALL, 2003, p. 77).  

O individualismo e a cultura global fragmentada das atuais sociedades complexas 

trazem consigo novas formas de construir identidades e novos tipos de sensibilidade, como 

as vivências de solidão e anonimato. Michel Agier (2001, 2011) e Ruben Oliven (2009) 

apontam para a necessidade de definir o lugar e ferramentas teóricas que possibilitem a 

crítica da identidade cultural e toda a crítica social, ainda mais dentro da complexidade, 

heterogeneidade que fundamenta a cultura global fragmentada individualista. Assim, “ao 

contrário, a globalização torna o local mais importante do que nunca. Como podemos nos 

situar no mundo a não ser a partir do nosso próprio território, por mais difícil que seja 

defini-lo?” (OLIVEN, 2009, p.80). 

James Clifford diz em Culturas Viajantes (2000): 

 “A ‘cultura’ antropológica não é mais o que costumava ser. E, 

uma vez, que o desafio da representação é visto como sendo a 

descrição e a compreensão de encontros, co-produções, 

dominações e resistências históricas locais/globais, então, é 
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preciso voltar a atenção para as experiências cosmopolitas 

híbridas, tanto quanto para as enraizadas e nativas”. 

 Assim, devemos perceber as interações também mediatizadas por espaços 

virtuais, como a internet, marcadamente sobre a disponibilidade de interação e participação 

na vida publica, não só local, mas também global; atentando para as interações face-a-face 

como sugerida por Goffman e Mead, (1988) e caracterizando as experiências mais 

enraizadas, locais, nativas e diretas; tanto como atentando para as experiências novas de 

culturas hibridas que se formulam em não-lugares (Augé, 1994). Mike Featherstone (2000) 

diz:  

“Isso sugere a necessidade de examinar a passagem da cidade 

como texto para a cidade como dado. Não somente como meio de 

construção para entender a cidade contemporânea, a cidade 

global, a cidade que alguns chamariam de pós-moderna (Soja, 

1996), mas também como um modo cada vez mais significativo da 

experiência contemporânea: a internet como uma moldura 

arquitetônica e de interação humana, que necessita de princípios 

metodológicos de representação. (...) métodos que pretendam 

capturar um pouco das qualidades substantivas (equivalentes aos 

sinais “materiais” do tecido da metrópole que interessavam a 

Benjamin) e experiências da emergente cidade ciberespacial de 

bits.” (FEATHERSTONE, 2000, p. 189) 

 

Nas praças estudadas estava para ser implantado a internet pública e “gratuita”, 

foi prometido e divulgado que haveria a disponibilidade de acesso livre ao conteúdo 

público da internet, com serviços de rede Wi-Fi, além de outros benefícios que garantiriam 

a todos esse tipo de interação em vários espaços públicos da cidade de João Pessoa. Porém 

o projeto não se concretizou e virou caso de denúncia na mídia nacional através do 

programa “Fantástico” da Rede globo de Tv. O governo municipal não cumpriu o 

planejado como relatado a seguir tanto o Projeto, intitulado Jampa Digital, não foi 

disponibilizado nem integralizado como as denúncias e suspeitas de desvio de verbas e 

favorecimento de empresas e ligado a eleição de políticos locais. 

Segundo Adrivagner Dantas, coordenador da Unidade Municipal de Tecnologia 

da Informação (UMTI), em matéria Jornalística no periódico virtual PARAIBA.com de 26-

03-2012, sobre o escândalo ele afirmou que:  

“O Jampa Digital está instalado nas praças do Ponto de Cem Réis 

(Centro), Coqueiral (Mangabeira), Soares Madruga (Valentina) e  
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ela (Funcionário II), além da orla (entre as praias de Tambaú e 

Cabo Branco). Há problemas de conectividade no trecho entre a 

praia de Tambaú e a Estação Cabo Branco, devido a falhas em um 

dos equipamentos, que foi encaminhado ao fabricante, já que 

ainda está na garantia. 

Os outros pontos têm uma média diária de 300 conexões, oscilando 

em alguns momentos devido a quantidade de usuários conectados 

ao mesmo tempo. Todos esses pontos e as respectivas qualidades 

de conectividade estão sendo avaliadas para que se façam as 

correções necessárias até a conclusão do processo, procedimento 

comum nesse período de instalação”  

Na prática, ainda hoje no ano de 2014 não se vê acesso ao ambiente virtual 

gratuito funcionando nas praças e demais espaços públicos físicos da cidade de João 

Pessoa.  

Voltando a nossa discussão sobre a postura teórica e metodológica que nos norteia 

na nossa discussão sobre cultura, como aludido acima, Homi Bhabha (2000) diz:  

“O que esse outro lugar da teoria poderia se torna-se-á mais claro 

se virmos, primeiro, que muitas ideias pós-estruturalistas são, elas 

mesmas, opostas ao humanismo e à estética do iluminismo 

ocidentais. Elas constituem nada menos que uma desconstrução do 

momento moderno, de seus valores legais, seus gostos literários, 

seus categóricos imperativos filosóficos e políticos. Em segundo 

lugar, e mais importante, devemos re-historicizar o momento da 

‘emergência do signo’, ‘a questão do sujeito’ ou ‘a construção 

discursiva da realidade social’, para citar uns poucos tópicos em 

voga na teoria contemporânea. E isso só poderá acontecer se 

recolocarmos as exigências referenciais e institucionais desse 

trabalho teórico de campo da diferença cultural – e não da 

diversidade cultural. (p. 24) 

 

As discussões e leituras acerca da crítica pós-colonial constroem um diálogo aqui 

com teorias sobre a pós-modernidade na cidade. Propomos o debate entre uma visão de 

pós-modernidade que pense a sociedade a partir da visão crítica a cerca do 

multiculturalismo e da cultura urbana hoje. Que atente como sugere a citação acima para o 

campo das diferenças culturais, das exclusões e inclusões nos sistemas de poder. 

A crítica e a teoria pós-colonial surge a partir de autores que de certa forma 

participam em suas biografias de “diásporas” que lhes colocam em certa posição 

estratégica para falar sobre poder, exploração, justiça e sociedade. Nossa situação de 
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passado colonial leva a considerações sobre o Brasil de hoje e, melhor dizendo, sobre as 

cidades brasileiras, em específico a cidade de João Pessoa – PB. 

Ao falar de pós-colonialismo a partir do Brasil surgem algumas questões como: de 

qual colonização estamos falando? Produzimos que urbanização no Brasil? Peter Fry já nos 

alertava que no Brasil a noção de modernidade e especificamente da cultura brasileira a 

partir dos conceitos de atividade/passividade. Será que poeriamos perceber que a crítica 

pós-colonial no Brasil já vem de muito antes, os temas abordados já eram discutidos como, 

por exemplo, pela teoria da dependência, desenvolvimentismo e da conceituação sobre a 

subalternidade? 

Um paradoxo da teoria pós-colonial é que ela é produzida a partir da língua 

colonial e do próprio dominador. Perguntaria: a teoria pós-colonial é a mesma coisa da 

teoria pós-moderna? Diríamos que em parte sim e em parte não. Poderíamos falar sobre o 

conceito de translocalidade, como uma pluralidade necessária, um cosmopolitismo do 

subalterno como também coloca Boaventura de Souza Santos (2003). A tradução agiria 

como uma práxis do cosmopolitismo horizontal - translocal.  

É no deslocamento que se produz a teoria pós-colonial. A noção de consciência 

traz a politização e a re-inversão da subjetivação subalterna. Podemos perceber isso no 

escopo teórico da produção brasileira a partir de Alba Zaluar e Lúcio Kowarick com a 

noção de estética e representação. A escrita o texto, o diálogo e posição dialógica 

essencial. 

A categoria experiência é fundamental na teoria e crítica pós-colonial, mas ela só 

faz sentido se ela é exteriorizada donde se dá a possibilidade de comunicação. Na 

textualização deve haver uma experiência teorizada. A teoria pós-colonial faz uma crítica à 

concepção de modernidade e ao próprio projeto que representa e legitima. No nosso 

entender, essa teoria diaspórica enriquece as ciências sociais, já que propõe 

intrinsecamente uma proposta, ou melhor, propostas epistemológicas nas seguintes 

reflexões: a) questiona a concepção de modernidade enquanto um projeto ocidental que 

impõe um tempo/espaço e uma história própria e injusta, b) critica a uma noção de pós-

modernidade enquanto “fim da história” que implica passividade e o pensamento 
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conformista, c) Almeja uma posição epistemológica a partir do conceito de tradução
8
 e 

hibridismo
9
, e d) pensa novas noções de subjetivação, sujeito e poder nas Ciências Sociais. 

Bhabha esclarecendo e falando sobre a necessidade de se pensar sobre o que tem 

se evitado pensar, ou seja, no desconforto e no reconhecimento dos limites da cultura como 

um problema de enunciação da diferença cultural; bem como no problema da ambivalência 

da autoridade cultural que o conceito de diferença cultural nos permite fazer, nos diz:  

“Essa revisão da história da teoria crítica apóia-se, como eu disse, 

na noção de diferença cultural, não na de diversidade cultural. A 

diversidade cultural é um objeto epistemológico – a cultura como 

objeto empírico – ao passo que a diferença cultural é o processo de 

enunciação da cultura como ‘conhecível’, legítimo, adequado à 

construção de sistemas de identificação cultural. Se a diversidade é 

uma categoria da ética, da estética ou da etnologia comparativas, 

a diferença cultural é um processo de significação através do 

qual, afirmações da cultura ou sobre a cultura diferenciam, 

discriminam e autorizam a produção de campos de força, 

referência, aplicabilidade e capacidade.” (BHABHA, 200, p. 25.) 

 

Pensar a cultura é sempre uma tarefa de difícil comprometimento, já que diversas 

conceituações, além de diversas apropriações do termo, vêm sendo colocadas desde o 

surgimento da Antropologia enquanto disciplina científica moderna, e se formos mais 

longe, desde a antiguidade no pensamento do mais diversos filósofos. 

No final do século XX e início do século XXI, surgiram muitas críticas ao 

conceito de cultura dentro das Ciências Sociais e, especificamente, da Antropologia. 

Afirmava-se o fim do conceito de cultura e sua ineficácia para estudo das sociedades e dos 

indivíduos diante da vida moderna global. Alguns autores como Clifford Geertz e Marshall 

Sahlins, em contrapartida, fizeram a sua defesa. Neles a cultura apareceu como um 

conceito fundamental para a reflexão sobre os homens e suas vidas, principalmente no 

estudo e pesquisa das sociedades complexas e seus indivíduos. 

Clifford Geertz, em sua obra A Interpretação das Culturas (1978) traz uma 

enorme contribuição metodológica para pensarmos as culturas relativizando-as e 

generalizando seus aspectos, enquanto construções simbólicas do homo racionale. Geertz 

                                                 
8
 Cabral (2003) 

9
 Hall (2003) 
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nos mostra como a cultura é composta pelo ethos e visão de mundo, que enquanto valores, 

construções e práticas se sobrepõem sucessivamente na organização da vida social. Diz 

ele: 

“Como abelhas que voam apesar das teorias da aeronáutica que 

lhes negam esse direito, provavelmente a grande maioria da 

humanidade está retirando continuamente conclusões normativas a 

partir de premissas fatuais (e conclusões fatuais a partir de 

premissas normativas, pois a relação entre o ethos e a visão de 

mundo é circular) (...)” (GEERTZ, 1978, p.158).   

 

Aborda, desta maneira, a cultura e denota um afastamento da postura positivista 

seguida por Durkheim. Neste caminho aponta para as diferença entre suas concepções 

sobre religião e cultura, e as concepções durkheimianas.  

No tocante a questão da objetividade e subjetividade, Geertz parece-nos próximo 

de clássicos da Sociologia como Weber e Simmel, que perceberam uma interpenetração 

destas duas instâncias da vida. Em contrapartida, ao perceber a religião como agregadora 

do ethos e da visão de mundo, aproxima-se de Durkheim, e mais propriamente de Mauss, e 

sua percepção de religião como representação e reafirmação da vida social e da sociedade e 

cultura. Ao falar sobre tudo isto diz: 

“A necessidade de tal elemento metafísico para os valores parece 

variar bastante em intensidade de cultura para cultura e de 

indivíduo para indivíduo, mas a tendência de desejar alguma 

espécie de base fatual para o compromisso de cada um parece 

praticamente universal – o mero convencionalismo satisfaz muito 

poucas pessoas, em qualquer cultura”. (GEERTZ, 1978, p. 148) 

 

No estudo da cultura urbana nas sociedades complexas se faz importante tratar da 

questão da linguagem e da linguística, e das formas de comunicação que permite a 

interação e a criação dos símbolos norteadores da vida social, bem como da própria 

elaboração de conceitos e teorias sociais. João de Pina Cabral em Semelhança e 

Verossimilhança: horizontes da narrativa etnográfica (2003), elabora uma discussão sobre 

a questão da linguagem, da comunicação e da transmissão da mensagem. O autor afirma 

que, estando imersos em um mesmo universo simbólico e cultural, os cientistas sociais, 
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partilham símbolos, conceitos e uma realidade verossímil, que os possibilitam estudar e 

pensar sobre as diferenças entre as sociedades complexas ou seus grupos. 

Para entender as culturas, inclusive a da sociedade que estão incluídos, Cabral 

propõe que os cientistas sociais contemplem o fenômeno lingüístico de tradução da 

palavra/mensagem e suas condições de existência, pensando suas categorias culturais de 

verossimilhança, que possibilitam o estudo da pluralidade cultural humana.  

Deve-se, assim, pensar, estudar e resgatar as diferenças, refletindo 

constantemente sobre as semelhanças. A capacidade humana de comunicação e da 

tradução oferece a possibilidade da generalização do estudo da cultura através da categoria 

de verossimilhança, ao estudar a pluralidade e as diferenças através da singularidade que 

une indivíduos, enquanto sujeitos de um social determinado. A realidade de uma cultura 

dada encontrar-se-ia, então, ligada e estudada pela abstração e generalização. Cabral 

esclarece esta questão: 

“Mais uma vez, não proponho que tal pudesse ser feito por meio de 

uma qualquer cosmologia estruturada e finalista. Pelo contrário, a 

relação da etnografia com o mundo nos casos etnográficos que 

mais nos surpreendem é uma parecida com os sistemas de controle 

conhecidos como fuzzi logic – uma aproximação progressiva e 

interativa, aberta à manipulação dos termos.” (CABRAL, 2003, p. 

119). 

 

Percebe-se que Cabral partilha o ponto central aqui proposto, de que uma 

teorização científica e o estudo do social são uma construção, uma invenção aos moldes 

Foucaultianos que discutimos anteriormente. Construção onde o diálogo e a comunicação 

devem ser observados constantemente e construídos no interior de um processo aberto. A 

subjetividade e a objetividade, ou indivíduo e sociedade, neste caso, aparecem 

interdependentes e em fluxo.  

Ao partirmos desta ótica se faz necessário um diálogo permanente com os 

clássicos. Os mais pertinentes trabalhos enquanto ensaios teóricos abertos, que observaram 

a interpenetração dos aspectos objetivos e subjetivos na constituição da sociedade e 

percebeu a nuance da relação indivíduo – sociedade na cultura moderna surgem a partir da 

obra de Georg Simmel. O autor decifrou eficazmente a cultura moderna na cidade, a 

sociabilidade imanente a ela, e os indivíduos e suas conformações.          
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 A veia compreensiva e interpretativa de Weber, também tão forte quanto o estilo 

ensaístico de Simmel, que propõe um conhecimento científico aberto e em constante 

tensão e constituição.  A tradição das Ciências Sociais e os clássicos dão um suporte 

teórico fundamental ao estudo da vida social moderna nas cidades, bem como da questão 

do individualismo e do estranhamento ao espaço público que se intensifica a cada dia. 

Simmel afirma que na modernidade as relações entre os homens não só se 

ampliam, como as múltiplas e complexas relações de projetos individuais ou coletivos e 

tensões entre os mesmos começam a surgir: 

“Contribuiu para o encadeamento e para a integração da vida 

moderna a nossa divisão do trabalho (...) consequentemente, vemos 

que o dinheiro instaura incomparavelmente mais laços entre os 

homens que nos estágios da associação feudal e da reunião 

arbitrária (...)” (SIMMEL, 1998, p. 27) 

 

Simmel detecta um crescimento da capacidade das comunicações e relações entre 

os homens, abrangendo maiores e mais complexas esferas sociais. Uma cultura de 

objetivação das inter-relações entre os indivíduos e grupos surge na modernidade de forma 

especializada e fragmentada. O individualismo na cultura das cidades modernas traz 

indiferença e impessoalidade nas inter-relações. A atitude blasé aparece, e os laços sociais 

se alargam cada vez mais à medida que a cultura e a mentalidade moderna abstraem-se e 

objetivam-se. O homem moderno não está preso a nada, ou quase nada; os grilhões 

tradicionais fragmentam-se e o dinheiro aparece como o mecanismo de mediação mais 

eficaz, de maior abstração e objetivação para essa liberdade das impessoalidades e 

indiferenças que geram novas formas de organização social e de seu ordenamento. Diz ele: 

“Nessa função o dinheiro confere, por um lado, um caráter 

impessoal, anteriormente desconhecido, a toda atividade 

econômica, por outro lado, aumenta proporcionalmente, a 

autonomia e a independência da pessoa”. (SIMMEL, 1998, p. 25) 

 

Em O Segredo, Georg Simmel analisa a questão do elemento segredo na 

sociabilidade, colocando-o como uma categoria social essêncial para a vida societária. O 

autor parte para o entendimento da realção entre as esferas públicas e privadas da vida na 

cidade, da informação e dos símbolos em seu controle/divulgação, bem como,  dos códigos 
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de pensamento que permitem e estimulam a ação social, as alianças sociais e as 

objetificações que dela surgem, não obstante a sua quebra. Simmel pensa a contradição – 

inclusive como movimento histórico – , a partir das relações sociais permeadas pelo 

movimento de ocultar e de expressar símbolos, valores, normas e, principalmente, as 

formas de associação e dissociação. 

Para Simmel  o segredo “é uma das maiores realizações humanas” (SIMMEL, 

1999, p.221), tendo um papel decisivo na existência da esfera privada da vida e da sua 

expansão. Expansão esta entendida como resultado da mudança ou desenvolvimento 

histórico (principalmente), e também como desenvolvimento do indivíduo em sua 

cronologia etária. Elemento de grande significação na estrutura da interação social, ele 

oferece a possibilidade de um mundo oculto que se opõe ao mundo manifesto, que se auto-

influênciam mutuamente. Nas sociedades modernas em determinados momentos e 

configurações históricas há coisas que são sub-locadas em um desses dois mundos, dentro 

de uma dinâmica cultural que enaltece uns elementos em detrimento de outros, que por sua 

vez possam surgir e serem resgatados futuramente por meio dos arranjos e associações 

sociais e suas objetificações. Há sempre o que pode ser dito e os não-ditos permeado pela 

questão do discurso e sua análise. 

Essa importância do segredo, principalmente nas cidades e sociedade moderna, 

não pode ser omitida pelo fato de no âmbito ético o mesmo ser visto como elemento 

unicamente negativo. Asim diz o autor: 

“Tal significação não pode ser omitida, em vista do fato do 

segredo ser muitas vezes eticamente visto como negativo. Pois o 

segredo é uma forma sociológica geral em situação de 

neutralidade, acima do valor e das funções de seus conteúdos.” 

(SIMMEL, 199, p.222). 

 

Vemos que o esquema da díade  simmeliana enquanto fundamento do social, se 

repete aqui no tocante ao segredo como “expressão sociológica da ruindade moral” 

(SIMMEL, 1999, p. 222). O que é imoral sempre se esconde no mundo oculto do segredo, 

e o indivíduos diante da liberdade oferecida pela economia monetária, valem-se do segredo 

para que possam circular pelas mais diversas esferas do mundo cada vez mais 
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fragmentado, e também de sua revelação por meio da traição, como um meio de 

diferenciação, de requisição de identidade ou até de iniciativa política.  

O segredo é fascinante, e seu fascinio consiste no poder que  a seu possuidor 

confere. Ele estabelece, portanto, limites e fronteiras entre grupos e indivíduos que numa 

sociabilidade dada ocupam um tempo/espaço determinado. Os nossos sentimentos e 

emoções são configuradas a partir de nossa essência relacional que se dinamizam nos 

espaços públicos como o das praças nas cidades. Simmel diz: 

“Para muitos indivíduos, a propriedade não adiquire significado 

com a mera posse, mas só com a consciência de que outros não a 

detêm. A base para tal, evidentemente, é a impressionabilidade dos 

nossos sentimentos através das diferenças. (...) A partir do segredo 

que sombreia tudo que o há de significativo e profundo, se origina 

a falácia de que tudo o que for misterioso será importante e 

essencial. Diante do desconhecido, o impulso natural do homem 

em idealizar e o seu temor natural cooperam para como o mesmo 

objetivo: intensificar o desconhecido através da imaginação e dar-

lhe uma ênfase que nem sempre correponde à realidade patente.” 

(SIMMEL, 1999, pp.222-223) 

 

Assim como o dinheiro, o segredo vive seu apogeu de fascínio e de poder na sua 

divulgação ou na traição. No caso do dinheiro isto acontesse quando ele é gasto,  seu poder 

de abstração impessoal só se dá quando ele efitiva o consumo. O mesmo acontece com o 

segredo já que para Simmel “(...) toda relação humana é caracterizada, entre outras 

coisas, pela quantidade de segredo que nela se encontra e que a envolve.” (SIMMEL, 199, 

p.223) 

Como colocado antes, Simmel enfatiza o segredo como base de grande 

importância para o individualismo e a individualização do social. A atitude blasé é 

permitida através do direito de calar-se e reservar-se em sua prvacidade em relação aos 

outros. Aos indivíduos na configuração moderna de sociadade ocidental a escolha é “livre” 

e de acordo com suas conveniências, assim, suas possibilidades se ampliam de forma 

inigualável. 

 Simmel coloca ainda o elemento do adorno como a contrapartida sociológica do 

segredo, já que sua significação surge da sua exposição da intimidade, porém o adorno 

possui uma estrutura análoga à do segredo. 
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Fazemos esse debate para apontar que Simmel percebe então a cultura como 

construção humana, formada por arranjos simbólicos, através das ações sociais dos 

indivíduos em interação. Indivíduos estes que na época que ele estuda se apresentam 

através de um ethos e visão de mundo (GEERTZ, 1978) de cunho individualista e de 

relações culturais múltiplas e complexas. Ele estuda e compreende a realidade percebendo 

a esfera subjetiva mais e mais desenvolvida nos indivíduos. Onde a cultura configura e é 

configurada. 

Sobre o reflexo futuro desse processo da vida e cultura moderna, e sobre o 

individualismo e a objetivação da cultura ocidental, Simmel mostra-se, contudo, 

esperançoso em meio aos problemas que surgem e poderão se agravar: 

“Prefiro acreditar, no entanto que a idéia da mera personalidade 

livre e da mera personalidade singular, não sejam ainda as últimas 

palavras do individualismo. Ao contrário, a esperança é que o 

imprevisível trabalho da humanidade produza sempre mais, e 

sempre mais variadas formas de afirmação da personalidade e do 

valor de existência” (SIMMEL, 1998, p. 117) 

          

O francês Louis Dumont, por sua vez, retorna a discussão sobre o individualismo 

e a cultura moderna das cidades, aparecendo como outro autor de importância fundamental 

para a compreensão do fenômeno cultural moderno e do individualismo e da sociabilidade 

moderna. De tradição antropológica francesa, herdeiro de posições durkheiminianas e, 

principalmente maussianas, Dumont percebe os indivíduos sociais sendo construídos 

exteriormente pela sociedade. A pessoa, o indivíduo social, é formado pelo aprendizado e 

pela socialização, pela coerção do todo, ou pela consciência coletiva que tem caráter 

coercivo sobre os indivíduos.  

Diante de uma postura teórica de cunho mais holista, é possível diferenciá-lo de 

Simmel que se centra mais em uma micro-sociologia e nos sujeitos. Dumont também 

coloca a questão simbólica e da relatividade quando admite que os sujeitos em suas ações 

recriam e fundam novas configurações da vida social, mesmo que de uma maneira 

inconsciente. A subjetividade dos indivíduos seria, então, entendida como um reflexo da 

objetividade criada pela sociedade em seu todo, e formada e processada pelos mesmos 

indivíduos em interação e comunicação constantes devido à primazia da sociabilidade. A 

cultura seria, assim, entendida como um processo que se desenrola no caminhar das 
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civilizações, dentro de interconexões entre os modos objetivo e subjetivo, mesmo que o 

subjetivo seja entendido, ainda, de forma inconsciente e de viés estruturalista. 

 Verena Stolcke, em seu artigo intitulado Gloria o Maldición del Iindividualismo 

Moderno según Dumont (2001), parte da hipótese de que fica clara a postura estrutural-

comparativa de Louis Dumont ao estudar os problemas da relação entre indivíduo e 

sociedade. Dumont, em sua obra, parte de uma perspectiva histórica, estudando e 

comparando as civilizações através dos sistemas de idéias-valores ou das formas 

ideológicas de culturas distintas. Com os conhecimentos adquiridos sobre a cultura da 

Índia, ele a compara com a vida e cultura ocidental, retraçando o percurso histórico do 

caminhar da civilização ocidental e dos indivíduos que nela emergem.  

Estuda, a gênese, o surgimento e o caminhar da ideologia individualista atual, 

“Do Indivíduo-no-mundo ao Indivíduo fora-do-mundo”, constante no livro, O 

Individualismo – Uma perspectiva antropológica da ideologia moderna (1985). Neste o 

autor acredita, e esta é sua tese, que algo do individualismo moderno e contemporâneo 

aparece e está presente desde o início da era cristã e no berço da civilização ocidental, 

mesmo quando aí o conjunto de idéias-valores das sociedades situava o indivíduo no 

extramundano.  

Dumont percebe o indivíduo extramundano baseando-se na sociedade indiana, 

lugar em que uma sociedade holista se manifesta, e o todo social e não o individuo é o 

valor supremo e base da sociabilidade. O que constrange o indivíduo enquanto ser peculiar, 

sendo esta a base da coesão social, restando ao indivíduo a única possibilidade de 

liberdade, e bastando-se a si mesmo somente no extramundano, fora do mundo social, na 

figura do renunciante.  

Diferente da contemporaneidade, onde o indivíduo busca sua liberdade e basta a 

si mesmo no mundo social. Dumont busca caracterizar a origem das concepções sobre 

indivíduo e as etapas de transformação que se segue no desenrolar histórico ocidental. O 

indivíduo é entendido sob uma dupla perspectiva. Uma exterior e objetiva, como algo de 

fora que une os indivíduos e os fazem seres sociais, e os toma como universais; e outra de 

cunho interno, subjetiva, que seriam os valores pessoais como seres específicos.  

Parece claro que para Dumont é possível estudar e analisar as sociedades a partir 

das culturas. Segundo Stolcke (2001), Dumont ao colocar em jogo os próprios valores 
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enquanto antropólogo e indivíduo social, dá uma guinada metodológica que ajuda a 

Antropologia e os estudos sobre o social avançarem. Ela afirma, também, que Dumont, 

assim, como nos parece, aqui, em relação à Simmel e ao estudo dos espaços e da 

sociabilidade na cidade, percebe o perigo e os desafios da nova sociabilidade moderna. 

Segundo Stolcke, 

“El Individualismo es el valor cardinal de las sociedades 

modernas. El surgimiento del individualismo  significará 

silmultáneamente la ceguera ante lo social. La ideología moderna 

es individualista en la medida en que valora al individuo concebido 

como sujeto moral, independiente y autónomo e ignora o subordina 

la totalidad social. Según esta configuración de ideas-valores el 

individuo posee atributos como la igualdad y la libertad”.  

(STOLCKE, 2001, p. 13) 

 

Fala, também, da percepção de Dumont sobre o individualismo como ideologia, 

que separa e faz a distinção entre sujeito e objeto, cara também à análise de Simmel. 

Stolcke ressalta, assim, o mérito de Dumont em expor as várias faces do individualismo e, 

portanto, da cultura moderna. 

Marshall Sahlins (1997, 1997a) faz uma defesa da cultura enquanto categoria, 

latente e importantíssima na análise da sociedade, do social e dos indivíduos. 

Sahlins resgata o conceito de cultura desde o seu surgimento e sua gênese, 

colocando como central nesta revisão o processo de globalização e mundialização das 

sociedades. Admite e ressalta a existência da resistência cultural entre culturas em 

contexto, e de formas de civilização e sociedades particulares, que se sentem ou são 

interpretadas como desfavorecidas dentro desse processo. A cultura é um campo de poder 

assim como discutido pelos autores da crítica pós-colonial que abordamos anteriormente. 

Coloca a cultura como sendo um processo de intercâmbio entre indivíduos, 

grupos e sociedades. A busca pelo domínio do mundo exterior e da natureza segundo ele 

faz parte da própria cultura e da sua essência enquanto busca pela vida e perpetuação. O 

domínio do mundo é o domínio sobre os sujeitos em interação em uma sociabilidade dada, 

e isso é inerente à reflexão racional do humano. Em Shalins, então, para se entender e 

estudar a cultura das cidades contemporâneas precisamos atentar para a história cultural do 

capitalismo, e perceber, também, a autonomia cultural dos povos e das populações das 
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cidades na construção do lugar e do local, bem como no processo de inclusão e interação 

com a cultura capitalista em uma ideologia universalista. 

A cultura globalizada atual parece trazer, em si, a idéia do homem como ser 

mundial e cosmopolita. Esta uniformização cultural ideologizada aparece em alguns 

autores pós-modernos e desconstrucionistas como um dado natural, que os fazem atacar o 

conceito de cultura e criarem uma ruptura com a tradição antropológica. Sahlins, ao 

contrário, discute com os pós-modernistas, e afirma que as culturas e os povos 

considerados como menores não são passivos no intercâmbio da cultura global, mas, são 

sociedades e povos resistentes no interior do processo geral migratório, que exacerba e se 

mostra presente na uniformidade capitalista da recriação das formas de vida local. Na 

resistência re-atualizam a tradição, e recriam a cultura em novas configurações sociais 

específicas.  

  A uniformização do espaço e da cultura nas cidades gera a diversidade e o 

multiculturalismo. Os povos colonizados e absorvidos pelo processo de mundialização não 

se entregam facilmente à dominação, mas quando se integram à lógica capitalista, tentam 

adaptar o sistema aos valores tradicionais.  

Para embasar suas posições, Shalins cita a experiência etnográfica de três 

antropólogos, Rena Lederman, Epeli Hau’ofa e Terry Turner, afirmando que “Cada um 

deles se deparou com uma certa indigenização da modernidade que não havia sido 

antecipada pela antropologia tradicional” (SAHLINS, 1997, p.58). Entende esta 

indigenização, como recriação original e resistente das formas de cultura subjugadas. E 

afirma categoricamente: 

“A ‘cultura’ não tem a menor possibilidade de desaparecer 

enquanto objeto principal da antropologia – tampouco, aliás, 

enquanto preocupação fundamental de todas as ciências 

humanas.” (SAHLINS, 1997, p. 41) 

 

Diante de todas as dúvidas que atormentam o conceito de cultura, como resultado 

do turbilhão de mudanças na estruturação das sociedades em um mundo global, Sahlins 

invoca, por fim, que o que nos resta é “(...) explorar toda essa imensa variedade de 

processos culturais e relações interessantes.” (SAHLINS, 1997
a
, p. 149) 
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Gilberto Velho conceitua e discute sobre a cultura nas sociedades complexas, de 

acordo com nossa proposta de tratar a cultura enquanto heterogeneidade no mundo 

complexo das cidades contemporâneas.  

Em Cultura enquanto heterogeneidade: Biografia e Experiência Social (1986), 

Velho traz alguns elementos necessários para a discussão, formação, e condução da 

pesquisa e análise do social que tenham como foco os indivíduos e a subjetividade, aliados 

a sua relaçlão com a Sociedade e cultura mais amplas e, portanto, com a estrutura social. 

 Abordando as pesquisas e análises que focam no aspecto microssocial da 

realidade, o autor coloca de início que é fundamental na Antropologia contempoerânea a 

noção de que os indivíduos se constituem e se relacionam a partir de um a “teia de 

significados” como assinalada por Geertz.  

Velho aponta que essa teia, esse elemento estrutural maior que configura um 

bloco cultural, influencia e direciona a formação das identidades sociais, das ações e do 

social em si. Seja a sociedade holista ou individualista, onde os indivíduos são 

conceitualizados de diferentes maneiras como assinalou Dumont, há essa determinação “de 

cima”. Porém o que Velho quer apontar é que existe uma distinção entre estrutura e 

organização social, ou seja, existe um “campo de possibilidades” e de arranjos dentro da 

estrutura e teia que são colocadas a priori  sobre os indivíduos. Isto é o que é colocado pela 

perspectiva interacionista que prioriza a investigação das sociabilidades, e que vê, assim 

como Simmel, que os individuos não são meros construtos, mas também construtores ou 

reinventores da vida social nas cidades. 

Analisa-se então a diferença e o conflito como elementos nos quais esse tipo de 

pesquisa deve centrar-se, já que em meio a um bojo cultural comum o que deve-se procurar 

analisar é como se processam e coexistem essas diferenças.  Abordando essa questão o 

autor diz: 

“Mas, para a nossa discussão, importa mais perceber a sua 

contribuição, para um melhor entendimento da coexistencia 

problemática das diferenças. Privilegia, nesse nível as diferenças 

de origem, background, trajetória, experiência social, em geral. 

Enfatiza, por conseguinte, a individualidade dos fenomenos. Neste 

sentido todos os processos internos de diferenciação de uma 

sociedade são relevantes” (VELHO, 1986, p. 51) 
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Interessa então perceber o que está mudando, e inversamente o que está 

permanecendo, dentro da dinâmica cultural vista a partir dos indivíduos. O que é novo em 

uma sociedade, diante de sua complexidade última? O que é novo e o que permanece na 

sociabilidade e na cultura da cidade de João Pessoa com a presença e revigoração dos 

espaços públicos de bairro? Estas, porem são pereguntas e uma tarefa dificil de ser 

encaminhada segundo Gilberto Velho, já que não se pode pensar que todo elemento 

encontrado indica uma mudança consolidada ou em consolidação, como ele diz “a 

heterogeneidade por si mesma não implica mudança permanente e automática.” É preciso 

novamente lembrar para a estrutura e sua força, ou seja, há instituições e valores de grande 

permanência, estabilidade e fixidez. 

Velho aponta a perspectiva da análise biográfica e a vivência individual da 

heterogeneidade como um instrumento de extrema eficácia nesse tipo de pesquisa. Afinal , 

“mesmo contextualizando a noção de indivíduo, cabe registrar que é ao nível das 

biografias de indivíduos específicos que encontramos com mais vigor e dramaticidade a 

coexistencia de orientações e códigos diferenciados.” 

Já em Projeto, Emoção e Orientação em Sociedades Complexas, Gilberto Velho 

relembra que tratar de grupos culturais ou sociedades enquanto unidades isoladas é um erro 

que há muito foi apontado por diversos antropólogos, mesmo, e principalmente, pelos que 

se detiveram sobre sociedades de pequeno porte e relativamente isoladas de outros grupos. 

Assim faz-se necessário enfatizar que “as fronteiras entre uma sociedade ‘não-complexa’ 

e uma complexa são sempre arbitrárias e problemáticas” (VELHO, 1997, p. 15), já que a 

homogeneidade e heterogeneidade de tal sociedade são definidas a partir da seleção de 

dimensões de análise da própria, bem como através de quais parâmetros de comparação se 

procede. 

Diante de tal arbitrariedade, GilbertoVelho conceitua o que seriam as atuais 

Sociedades Complexas. Para ele: 

“(...) quando me referir neste artigo a sociedade complexa que 

tenho em mente, a noção de uma sociedade na qual a divisão 

social do trabalho e a distribuição de riquezas delineiam 

categorias sociais distinguíveis com continuidade histórica, sejam 

classes sociais, estratos, castas. Por outro lado, a noção de 

complexidade traz também a idéia de uma heterogeneidade 

cultural que deve ser entendida como a coexistência, harmoniosa 
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ou não, de uma pluralidade de tradições cujas bases podem ser 

ocupacionais, étnicas, religiosas, etc. (VELHO, 1997, p.16) 

 

As emoções, especificamente a emoção do medo, e suas expressões em termos 

de práticas e ações sociais, projetadas ou não, devem ser percebidas e procuradas em 

estratificações e segmentações do mundo fragmentado complexo que não só a das classes 

sociais. As diferenças de valores e interpretações sobre sentimentos, práticas e até sobre as 

coisas físicas tem mais rica compreensão se analisadas a luz de uma biografia dos 

indivíduos componentes dos grupos de frequentadores das praças em foco.  

O autor aponta para a necessidade da interdisciplinaridade para o sucesso dessa 

empreitada. Empreitada essa que visa entender uma Sociedade Complexa, como a do 

Brasil contemporâneo, tendo a organização social observada a partir dos indivíduos em 

interação e sociabilidade nos espaços públicos das praças, e também em suas trajetórias e 

vida (entendida como criativa), o que proporciona um conhecimento não dogmático e 

plurivocal onde o saber científico só alcança legitimação quando aliado ao que se produz e 

vive no universo do senso comum e do cotidiano. 

A compreensão dos processos sociais e da vida humana nas cidades da 

atualidade, bem como os seus problemas, como a questão do medo social e da violência 

urbana, só serão processados quando os cientistas sociais enxergarem a si próprios 

produzindo e vivendo imersos nas teias de representação simbólica de uma cultura 

ocidental, moderna e individualista de que fazem parte. Podendo, assim, exercitar um 

distanciamento reflexivo e crítico de si mesmos e da realidade global, ou participar, nela 

imersa, tomado como objeto de estudo.  

 Para compreender os fenômenos sociais e culturais nas cidades das sociedades 

complexas, é necessário, então, dar-se conta das peculiaridades e das diferenças que se 

tornam cada vez mais complexas e diversificadas na sociedade humana global 

contemporânea.  

Buscando, deste modo, as particularidades dentro de um mesmo processo cultural 

– construção e uso dos espaços sociais das praças sob a ótica dos discursos sobre medo e 

violência –, através de tentativas de uma tradução das mensagens nelas contidas, 
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ampliando as esferas metodológicas e teóricas para o seu estudo e compreensão como 

tensão e recriação social e cultural constante. 

Muitos estudos têm se debruçado sobre o cotidiano do mundo urbano atual partindo 

das premissas acima colocadas, em busca da interpretação da realidade social atual que 

encontra sua força maior nas cidades enquanto lócus dos processos também acima 

colocados. No capítulo seguinte discutimos a questão do medo e da violência, bem como 

os discursos que surgem no cotidiano da cidade. 
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1.3.  MEDO E VIOLÊNCIA E OS DISCURSOS SOBRE A CIDADE PARTIDA 

Podemos nos perguntar por que o crime e a violência têm mudado de endereço no 

Brasil. Por que a violência tem migrado de grandes centros urbanos como São Paulo, Rio 

de Janeiro, por exemplo, para as cidades menores e circunvizinhas? 

A geografia e a incidência da violência no território mudaram no Brasil nos 

últimos 10 anos. As capitais históricas da violência não lideram mais os rankings de 

homicídios ou de delitos como o estupro, latrocínio e assalto à mão armada. A taxa de 

assassinatos caiu pela metade no Sudeste, entre 2000 e 2010. Em contrapartida, a 

ocorrência dessa modalidade de crime cresceu 70% no Nordeste e praticamente dobrou na 

região Norte do país. 

Essa piora na região Norte e Nordeste esmaeceu a melhora nos índices das 

grandes metrópoles da região sudeste, assim a nível nacional mantivemos uma média de 

homicídios alta como em 2000. Aconteceram em média 26 mortes por 100 mil habitantes, 

índice correlato ao de países que se encontram em estado de guerra. Segundo o Mapa da 

Violência, 192.500 brasileiros foram assassinados entre 2004 e 2007. No mesmo período, 

169.500 civis e soldados foram mortos em combate, nos 12 conflitos mais sangrentos do 

mundo, por exemplo. 

Essa notável e preocupante epidemia de violência está migrando no Brasil. Isso 

ocorre de duas formas. Primeiro, das capitais para o interior dos Estados.  

  

IMAGEM 21 -

Capa do Jornal 

da Paraíba de 

19 de Julho de 

2013 – 

Aumento 

exorbitante 

anunciado de 

maneira 

destacada 

anuncia a taxa 

de 202, 3% de 

crescimento de 

homicídios na 

Paraíba de 

2001 a 2011. 

(WASELFISZ, 

2013)  
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Em todo estado da Paraíba ocorrem outras modalidades de crimes contra a pessoa 

e ao patrimônio como as explosões a agências bancárias nos pequenos municípios, por 

exemplo. Ocorrem do sertão do estado até a cidade de João Pessoa já que a Paraíba tem 

seis municípios do interior dentro da faixa dos 100 mais violentos do país. O aumento dos 

homicídios computado só entre os jovens foi de 213,6%, com 198 casos em 2001 para 621 

em 2011. Com essa taxa a Paraíba fica em 3º- lugar no ranking de aumento de homicídios 

entre os jovens no país. A taxa de crescimento em relação à violência contra a mulher foi 

de 204,3% deixando o estado na 4ª- posição nacional. Por fim, em relação à proporção de 

brancos e negros assassinados a taxa de morte de brancos foi 5,5 contra 60, 3 de negros; 

em números percentuais o aumento foi de 234,5%. Os números não só caracterizam o 

exponencial aumento das mortes no país, no nordeste e na Paraíba, como traz uma 

expressão dos que são excluídos literalmente do gozo da vida em nossa sociedade 

contemporânea. 

 

IMAGEM 22 - Matéria 

do caderno Cidades 

(Jornal da Paraíba) de 

13 de julho de 2013 

alerta para falta de 

estrutura de segurança 

nos municípios 

paraibanos e aborda a 

iniciativa da instalação 

de câmeras no centro 

da cidade de João 

Pessoa numa parceria 

da Câmara de 

Dirigentes Logistas e a 

Prefeitura Municipal. 
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Em segundo lugar a migração da violência no Brasil é das grandes megalópoles 

(Rio de janeiro, São Paulo, etc.) para capitais tradicionalmente mais pacatas do Norte e do 

Nordeste principalmente. São Luís, no Maranhão, era a 24ª- capital em incidência de 

assassinatos em 2000. Subiu para a quinta colocação em 2010. No mesmo período, 

Salvador – BA, por exemplo, passou da 25ª- posição para a sétima no ranking da violência. 

A violência acompanha também o deslocamento e a criação das oportunidades de 

trabalho. Para o sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, do Instituto Sangari que é responsável 

pela elaboração do Mapa da Violência, a desconcentração industrial provocou a 

desconcentração da violência. Ele diz: “O movimento migratório rumo ao sudeste se 

inverteu, e a bandidagem acompanhou”. (Revista Época - Especial Cidades – nº- 750 – 1º- 

de Outubro de 2012, p.67). 

Além da migração da população a migração da riqueza guarda relação com a 

migração da criminalidade. Segundo o ex- Secretário Nacional de Justiça, Pedro 

Abramovay “O Nordeste cresceu num ritmo chinês, e a violência foi junto” (Revista 

Época - Especial Cidades – nº- 750 – 1º- de Outubro de 2012, p.68). O tráfico e o mercado 

ilegal de venda de drogas, especialmente a da cocaína e do degradante “crack” se espalhou 

pela região, já que com mais dinheiro circulando o mercado consumidor também fica mais 

aquecido. 

Seguindo fórmulas de combate à criminalidade, adotadas por Rio e São Paulo, o 

governo federal lançou o programa Brasil Mais Seguro que iniciou suas atividades 

começando por Alagoas. Há muito trabalho a se fazer por todo o país no tocante ao 

IMAGEM 23 – Capa do 

Jornal da Paraíba dia 20 

de Agosto de 2013. O 

Estado “admite” que a 

violência é preocupante 

– Governador Ricardo 

Coutinho admite 

necessidade de melhoras, 

mas minimiza a 

importância quando 

afirma que o Estado está 

cumprindo com seu 

dever e melhorando suas 

metas. 
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aumento da criminalidade e dos homicídios, por Alagoas os dados dão um exemplo do 

descaso da situação, já que se constatou por lá que 97% dos laudos de perícia 

indispensáveis a esta investigação de assassinatos, estavam pendentes. Fora o número 

altíssimo na desconfiança da população em relação a realização das ocorrências e registros 

e os inúmeros mandatos de prisão a cumprir, como no caso de João Pessoa – PB. 

 

A migração da criminalidade para o interior do país não significa que a batalha 

esteja ganha nas megalópoles ou nas metrópoles.  

Loïc Wacquant aborda a questão da marginalidade urbana sob o prisma da 

segregação espacial, da estigmatização de certos grupos sociais e do aumento da violência 

e da criminalidade nas sociedades avançadas. 

Pontuando o surgimento de uma marginalidade avançada, que seria “o recente 

regime de clausura excludente e de exílio socioespacial que surgiu na cidade pós-fordista” 

(WACQUANT, 2005). O autor relaciona a estrutura socio-econômica do capitalismo 

contemporâneo em seu processo histórico de mudanças na formatação do Estado e seus 

mecanismos de ação, aos fenômenos de revolta e criminalidade urbana direta que se 

colocam cada vez mais frequentes principalmente nos casos Norte-Americano e Europeu. 

  O autor analisa como a marginalidade urbana se configura de diferentes formas 

em diferentes lugares, mesmo que o discurso e a prática dos governos em meio à 

perspectiva globalizada e ao neoliberalismo econômico tendencie a uma homogenização na 

discussão do assunto. Assim, Waqcuant aponta que existem formações socioespaciais 

IMAGEM 24 - Caderno 

Cidades de 04 de agosto de 

2013. O município de 

Cabedelo – PB que faz parte 

da Reigião Metropolitana da 

“grande João Pessoa” da 

região leste da cidade e da 

zona metropolitana é a 4ª- 

mais violenta do país. Chega 

a ter 116,7 homicídios por 100 

mil habitantes.  
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distintas nas realidades separadas pelo Atlântico Norte, mas que uma análise entre as 

semelhanças e diferenças nestas formações leva seguramente à conclusão de que a 

estrturura do Estado e suas políticas públicas tem e teve papel essencial na contenção ou 

estímulo à marginalidade urbana, bem como na sua gênese e trajetória permeada desde 

questões etno-raciais às questões de imigração. 

Discute-se a questão da cidadania enquanto eterno construto social proveniente do 

embate desigual entre os grupos sociais “de cima” e “de baixo”, bem como a visão que 

percebe a violência em seu aspecto institucional “de cima” e seu aspecto direto e cotidiano 

“de baixo”. 

Coradini (2008c) em O de cima sobe e o de baixo desce na cidade do sol, afirma 

que: 

“Observar todos os tipos de intervenções urbanísticas é entender 

como isso produz um simbolismo no espaço urbano onde os nexos 

entre o local e o global se configuram de modo mais rápido e 

intenso. Como se formam e que significados carregam essas 

mudanças socioespaciais e como isso provoca a criação de novas 

identidades (étnicas, sociais, históricas etc.) e sua estreita relação 

com a problemática do patrimônio é o que se pretende ainda 

investigar.”(CORADINI, 2008c, S.P.) 

 

Como sugere Magnani (2000): “é preciso observá-los no contexto em que são 

realizados, não há outra forma de avaliar se ainda é possível ver neles, apesar das 

profundas transformações por que vêm passando, uma genuína experiência urbana”. 

Segundo Luiz Ribeiro, que faz o prefácio da obra, o livro mostra que: 

“Nos dois lados do Atlântico Norte, a combinação dos 

processos de desassalariamento, desfiliação do sistema de 

proteção social e de decomposição da relação trabalho-

salário, além da retração planejada da política social, 

produziram efeitos particularmente desestruturadores da 

organização social dos guetos negros norte-americanos e 

das periferias urbanas francesas e inglesas.(...) Guetos e 

periferias urbanas são desconectados econômica, politica e 

culturalmente da sociedade de mercado em emergência. A 

concentração territorial das camadas operárias 

empobrecidas participa agora ativamente do processo da sua 

destituição como atores sociais e políticos.” (pp.13 -14) 

http://www.osurbanitas.org/osurbanitas7/Coradini2008.html#MAGNANI
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Diante disso e da insegurança proporcionada pela flexibilização do trabalho, a 

cultura citadina em meio a uma situação de angústia profunda, busca certezas na 

estigmatização e no medo social direcionado às “classes perigosas”, um imaginário 

coletivo que condena agora o subproletariado urbano. 

Nas palavras do autor: 

“(...) longe de expressões irracionais e atávicas de incivilidade, a 

recente inquietação pública dos pobres urbanos da Europa e da 

América do Norte constitui uma resposta (socio)lógica à compacta 

violência estrutural liberada sobre eles por uma série de 

transformações econômicas e sociopolíticas que se reforçam 

mutuamente. Tais mudanças resultaram em uma polarização de 

classes que, combinada com a segregação racial e étnica, etá 

produzindo uma dualização da metrópole, que ameaça não apenas 

marginalizar os pobres como condená-los à redundância social e 

econômica direta. (WACQUANT, 2005, p.29) 

 

Assim, as políticas para a redução da violência e marginalidade urbanas se 

dividem entre “a criminalização e a repressão por meio do Estado penal e a politização do 

problema através da renegociação coletiva dos direitos sociais por meio do Estado 

social.” O autor em “As prisões da miséria” aponta que a primeira vertente está ganhando 

nesse jogo e no debate político, mesmo sem demonstrar reais avanços na redução do 

problema.  

Loïc Wacquant aborda o problema da criminalidade e da violência urbana a partir 

das prisões e da agenda pública voltada para a segurança.Wacquant, notadamente travando 

um debate com seu conterrâneo Bourdieu, de quem foi aluno e parceiro de pesquisas, 

analisa o fenômeno da violência e da criminalidade partindo das bases estruturais e 

políticas – mais especificamente o modelo neoliberal de Estado – apontando a “face 

oculta” desses fenômenos. Esta “face oculta” seria a violência institucional que provém 

dos grupos dominantes e do aparelho de Estado e está disfarçada sobre o discursso e as 

políticas de segurança pública do “Estado penal”. 

O autor centra-se basicamente nos exemplos Norte Americano e Europeu como 

expoentes de um modelo de combate à violência baseados em um “bom senso penal”, onde 



 123 

as táticas de “tolerância zero” cada vez mais se globalizam e tornam-se aceitas como saídas 

para a resolução dos problemas de criminalidade nas cidades do mundo.  

Através de uma análise histórica do processo de desnvolvimento do capitalismo 

contemporâneo, servindo-se de extensa base documental e de diversas fontes estatísticas, o 

autor mostra o surgimento desse modelo nos E.U.A. aliando o processo de reestruturação 

do trabalho e o sistema político-econômico mundial. O caminho delineado é o do 

crescimento do número de prisões e de indivíduos presos, tendo como contra-partida uma 

não-redução da criminalidade, ou melhor, uma retroalimentação dessa criminalidade e 

violência por parte dessa estratégia de exclusão social e confinamento da pobreza, que 

sendo apontada como fonte das mazelas sociais deve ser necessariamente excluída da 

sociedade.  

Esta é a passagem do Estado-providência para o Estado-penitência, onde 

abandona-se o tratamento social da pobreza e volta-se para o tratamento penal, assim, a 

reabilitação e a recuperação dos indivíduos criminosos e violentos não são mais colocadas 

em questão. A pretensão é retirar da Sociedade, os que são excluídos mas permanecerem 

no convívio e no espaço público causando a desordem e o caos social baseados no medo e 

na insegurança. 

Wacquant aponta que a rede de proteção social transforma-se em uma rede de 

trabalho social desqualificado-forçado, que serve para a promoção do neo-liberalismo, que 

se propaga inclusive com o surgimento da privatização dos presídios aparatos de 

segurança, e todo um mercado que cresce cada vez mais nas bolsas de valores. O Estado 

mínimo neoliberal é um Estado minímo porque só existe cada vez mais enquanto um 

estado penal e punitivo. O autor responde assim quando questionado sobre o 

desenvolvimento do neoliberalismo e a organização da sociedade penal: 

Em primeiro lugar, um Estado penal forte parece 

contraditório em relação ao enfraquecimento do Estado 

pregado pelo neo-liberalismo; mas, na realidade, 

"liberalização" da economia e organização penal da 

sociedade pela precariedade estão lado a lado, uma 

reforçando a outra. Tanto é assim que, bem debaixo de 

nossos olhos, se inventa uma nova forma política, um 

Estado-centauro que eu chamo de 'liberal-paternalista": de 

um lado, ele é liberal numa tendência ascendente, porque 

pratica a doutrina do "laissez-faire" ao nível dos mecanismos 

geradores das desigualdades sociais; de outro lado, ele é 
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paternalista e punitivo quando trata de gerar com aval as 

suas conseqüências, notadamente, nos bairros pobres 

açoitados pela des-regulação do mercado de trabalho e pelo 

recuo da proteção social. (WACQUANT, 1999) Entrevista 

Loïc Wacquant: A criminalização da pobreza. Mais Humana, 

dez. 1999. Disponível em: 

<www.maishumana.com.br/loic1.htm>. Acesso em: 23 ago. 

2003. 

 

Os alicerces desse modelo, de “mais estado penal” e “ menos estado social” 

existiria só para os pobres e a parte baixa das pirâmides sociais das específicas nações, já 

que para o topo da pirâmide existiria um “menos estado penal”  e um “mais estado social”, 

desfrutando-se do melhor bem-estar social possível. 

Para o autor resta a nós optarmos ou não por este modelo de organização e de 

civilização que aponta para um agravamento das condições de miséria e para um 

recrudescimento da violência. Nas palavras do autor: 

Assim, propaga-se na Europa (e no mundo
10

) um novo senso 

comum penal neoliberal- sobre o qual vimos precedentemente 

como atravessou o Atlântico- pelo viés de uma rede de "geradores 

de idéias" neoconservadoras e de seus aliados nos campos 

burocrático, jornalístico e acadêmico -, articulado em torno da 

maior repressão dos delitos menores e das simples infrações (com 

o slogan, tão sonoro como oco, da "tolerância zero"), o 

agravamento das penas, a erosão da especificidade do tratamento 

da delinqüência juvenil, a vigilância em cima das populações e dos 

territórios considerados "de risco", a desregulamentação da 

administração penitenciária e a redefinição da divisão do trabalho 

entre público e privado, em perfeita harmonia com o senso comum 

neoliberal em matéria econômica e social, que ele completa e 

conforta desdenhando qualquer consideração de ordem política e 

cívica para estender a linha de raciocínio economicista, o 

imperativo da responsabilidade individual - cujo avesso é a 

irresponsabilidade coletiva - e o dogma da eficiência do mercado 

ao domínio do crime e do castigo.” (WACQUANT , 2004, p. 89) 

“Os Estados Unidos claramente optaram pela criminalização da 

miséria como complemento da generalização da insegurança 

salarial e social. A Europa está numa encruzilhada, confrontada 

com uma alternativa histórica entre, de um lado, há algum tempo, 

o encerramento dos pobres e o controle policial e penal das 

populações desestablilizadas pela revolução do trabalho 

                                                 
10

 Grifo e alteração minhas. 
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assalariado e o enfraquecimento da proteção social que ela requer 

e, de outro, e a partir de agora, a criação de novos direitos do 

cidadão – tais como o salário de subsistência, independentemente 

da realização ou não de um trabalho, a educação e a formação 

para a vida, o acesso efetivo à moradia para todos e a cobertura 

médica universal -, acompanhada de uma reconstrução efetiva das 

capacidades sociais do Estado, de modo a conduzir rapidamente à 

criação de um Estado social europeu digno do nome. Dessa 

escolha depende o tipo de civilização que ela pretende oferecer a 

seus cidadãos.” (WACQUANT, 2004, p. 99 – 100)  

 

Resta a nós perguntar: quais seriam as possíveis saídas e alternativas? Parece-nos 

que o autor entendendo “que a cidadania não é uma condição adquirida ou garantida de 

uma vez por todas e para todos, mas um processo instituído conflituoso e desigual, que 

precisa ser continuamente conquistado e reassegurado”(WACQUANT, 2005, p. 39), 

propõe uma alternativa através não da exclusão, mas sim do alargamento cada vez maior 

da esfera pública e dos meios de participação nela, como o orçamento democrático,  o 

policiamento comunitário e a criação de espaços realmente públicos como as praças de 

bairro nas cidades. 

Toda cidade com significativa expansão urbana enfrenta pelo menos dois grandes 

desafios para criar “áreas de respiro” como as praças de bairro, por exemplo. O primeiro é 

encontrar terrenos livres e, de preferência sem danos ambientais. O segundo, esses mesmos 

poucos locais disponíveis são altamente valorizados pelo setor imobiliário atualmente.  

 

1.3.1. A VIOLÊNCIA URBANA, A CIDADE E O MEDO 

A violência é uma das questões que mais despontam na agenda contemporânea 

das sociedades modernas. As violências, na verdade, se espraiam por todos os lados e 

espaços; elas aparecem desde a abertura do jornal diário, das revistas, das notícias na 

televisão e internet. Estão presentes em situações de discriminação racial e estigma, nas 

diferenças entre as classes sociais, na fragmentação do trabalhador e na pauperização de 

suas condições mínimas, na separação dos sexos nos espaços públicos, mas também nos 

privados, como é o caso muitas vezes da violência doméstica. 
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Na busca por alcançar um entendimento desse fenômeno multifacetado e de suas 

bases é que temos por objetivo discutir a especificidade da “violência urbana” e do medo 

que dela provém. 

Para esclarecer e analisar a violência urbana necessita-se explicitar de antemão 

alguns pressupostos como: o que é, onde está sua origem e porque é um dos principais 

fenômenos existentes na sociedade moderna. Respondendo a estas indagações partimos 

para compreensão dessa realidade.  

Retomando um pouco da descrição dos processos históricos que deu origem ao 

crescimento e afirmação das cidades e do desenvolvimento do espaço urbano é que surge o 

elemento da violência. Portanto, é com o processo histórico de locomoção das pessoas do 

campo em direção às cidades, consequência do modo de produção capitalista que invade o 

campo expulsando os moradores, que há o abarrotamento do espaço urbano dando origem 

a novas sociabilidades e relações sociais. 

Assim, surgem as cidades partidas onde de um lado estão configuradas os 

dominantes e do outro os dominados, como aponta Lúcio Kowarick em A Espoliação 

Urbana (1983). A cidade é o lugar e uma forma da divisão social do trabalho que separa 

campo e cidade e que joga quem foi expropriado dos seus meios e condições de vida na 

convivência com os expropriadores. Essa convivência é permeada de diversos conflitos, 

dentro do cotidiano de relações vivenciadas nos espaços públicos principalmente. 

Nesse processo surgem os bairros periféricos e as favelas. Para acomodar essa 

população que na sua maioria migraram do campo. Surgem os locais embelezados e mais 

recentemente enobrecido, reservados para aqueles que têm os privilégios da propriedade, 

condomínios fechados e etc. Kowarick (1979) coloca que “as favelas de São Paulo – 

meros 1,2% da população em 1973, mas 19,8% em 1993 cresceram na década de 1990 no 

ritmo de 16,4% ao ano. Na Amazônia, uma das fronteiras urbanas que cresce com mais 

velocidade em todo mundo, 80% do crescimento nas cidades tem ocorrido nas favelas.” 

O processo de urbanização, a relação social derivada dessa mesma organização 

vai dar origem ao termo “violência urbana”. Porém devemos ressaltar que existem cidades 

de todos os tamanhos e configurações possíveis. Existem cidades pequenas, médias, 

grandes, cada uma com seu desenvolvimento da produção, com características diferentes, 

mas que possuem algo em comum entre si, e um desses pontos fundamentais é a forma 
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como os indivíduos produzem para a sua sobrevivência. No caso dos espaços urbanos da 

modernidade, o modo de produção capitalista. 

“Em termos simples: acentua-se um imaginário social que associa 

as camadas pobres a um modo e condição de vida que estariam nas 

raízes da crescente violência que impregna o cenário das grandes 

cidade brasileiras.” (KOWARICK, 2002, p.24) 

 

Surgem, portanto, os medos ordinários e cotidianos quase imperceptíveis, e 

também um sentimento que é incorporado através da construção de uma cultura do medo, 

de uma onda de violência que aos poucos vai expandindo-se e tomando novas proporções 

na cidade de João Pessoa. Lúcio Kowarick (2002) aponta para essa afirmação de uma 

cultura baseada na insegurança e no medo: 

“Insegurança, medo, ameaça, perigo e crime tornaram-se 

assuntos dominantes nas falas, no mais das vezes acusativas, do 

nosso cotidiano urbano. São elementos que estão na base das 

práticas sociais de caráter defensivo, repulsivo ou repressivo que, 

para mais ou para menos, perpassam todas as camadas da 

sociedade brasileira. A violência constitui um elemento 

estruturador, ao mesmo tempo banal e assustador, das ações e 

pensamentos do dia-dia de nossas metrópoles (...)”. 

(KOWARICK, 2002, p.24) 

Podemos afirmar que a violência urbana tem sua origem na relação entre 

dominantes e dominados a qual vai determinar a organização espacial das cidades. 

Portanto, a violência é uma das características das sociedades divididas em classes sociais. 

As cidades, com suas composições baseadas numa configuração de desigualdade e na 

dominação de uns poucos sobre a maioria, fazem surgir a violência urbana. 

Nas cidades vão surgir diversas espécies de violência. Muitos pesquisadores já 

abordaram as diversas formas de violência existentes. Porém esses vários estudos se atêm 

em discutir a violência em suas variáveis, sem buscar compreender a base que dá origem a 

tais variáveis. Estas variáveis, por sua vez, estão dentro de uma estrutura mais ampla, uma 

totalidade que envolve todas essas formas de violência, embora posssam ser ou não uma 

forma de violência urbana.  
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A violência urbana não é a violência que ocorre no espaço urbano e sim a 

violência que acontece nesses espaços derivada da organização desse mesmo espaço. A 

violência urbana é a expressão das sociabilidades e das relações que são impostas pelas 

classes dominantes a partir da organização social estabelecida nas cidades. Ou seja esa 

leitura marxista apesar de contrariar as perspectivas anteriormente apresentadas gira e 

aponta para a necessidade de se pensar ainda indivíduos e grupos nas suas posições na 

estratificação social. 

Por que a violência urbana é um dos principais fenômenos da modernidade? Com 

o desenvolvimento do capitalismo, as cidades são estruturadas de tal forma que por si só já 

são uma forma de violência urbana, pois não permitem que as pessoas exerçam o que há de 

mais valioso na vida humana que é a liberdade. 

Como se manifesta Kowarick e Marques (2011) sobre o cenário de São Paulo e do 

Brasil:  

“Em um cenário onde as taxas de furto e roubo também 

aumentavam, debates sobre a violência se faziam cada vez mais 

presentes e o medo se enraizava no cotidiano das pessoas, 

constituindo-se em forte elemento no ordenamento dos modos de 

vida. Esse processo de retraimento da sociabilidade e da 

comunicação estava na origem de novos padrões de segregação 

social no espaço, que se expressava no muro dos enclaves 

fortificados, superpondo-se aos padrões radiais clássicos de tipo 

centro-periferia da metrópole” (KOWARICK e MARQUES, 

2011, p. 13) 

Algumas questões derivadas da manutenção da propriedade privada surgem. Com 

a questão da moradia e das residências. Assim, grades, cercas elétricas, seguranças 

privados refletem toda a tensão social vivida nas cidades contemporâneas. A cada dia que 

passa as residências vão se transformando em enclaves fortificados, como se estivéssemos 

vivendo em uma constante guerra. Percebe-se que há aí uma disparidade absurda entre 

quem defende sua propriedade daqueles que não tem nada a proteger. 

A partir dessa observação sobre a propriedade privada, percebemos que a 

organização das cidades é uma verdadeira ameaça aos excluídos e um elemento de 

germinação da violência urbana. A violência geralmente está associada a agressões 

claramente visíveis como os homicídios, porém sinalizamos que há também uma violência 

oculta que predomina no espaço urbano, e a maior parte da sociedade é vítima dessa 
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violência e constantemente impelida a não perceber que estão sendo vítimas de 

determinadas práticas violentas, ou da violência simbólica apontada por Pierre Bourdieu. 

Percebe-se que a violência urbana ocorre por duas vias, uma que está implícita e 

outra que é explícita. A violência implícita predomina na sociedade, embora, 

aparentemente, predomine a violência explícita. As cidades absorveram quase dois terços 

da explosão populacional que vem desde a década de 1950. A violência urbana deve ser 

entendida, portanto, como a relação social consequente da organização das cidades, tendo 

em sua base a opressão e a exploração que a maioria das pessoas sofre. A violência urbana, 

ao contrário do que acontece na atualidade, não será solucionada utilizando-se da opressão 

ou da coação social.  

A superação da violência urbana passa por uma superação da relação existente 

em sua base, qual seja, a relação de opressão e exploração. A cidade do capital é um 

espaço público em que pobreza e riqueza estão justapostas. (CORADINI, 2008c) 

Percebemos que vários mundos urbanos são possíveis diante da pluralidade de 

projetos pulverizados que lutam por objetificação e legitimação. Um desses mundo 

possíveis é o mundo dos velhos habitantes da cidade de Porto Alegre como estudou 

Cornelia Eckert (2000). 

Os moradores que ela entrevistou em sua pesquisa vivenciam e vivenciaram o 

cotidiano da cidade acompanhando seu processo de desenvolvimento urbano e 

crescimento, trazendo com suas trajetórias de vida – narradas no texto – elementos 

importantes para o entendimento da sociabilidade e da vida contemporânea das cidades que 

cada vez mais se pautam em uma cultura do medo, onde a violência e a vitimização 

pessoal aparecem marcadamente como algo inevitável à vida social. 

O bombardeio da mídia que noticia em suas matérias um aumento da violência, o 

estado de insegurança, e o crecimento do poder paralelo da criminalidade: 

“(...) delineiam um mapa de inseguranças no estado em que a 

violência seria a epidemia de uma desordem que situa o indivíduo 

e a coletividade num processo de aceleramento de transformações 

históricas geradoras de inquietações e angústias coletivas” 

(ECKERT, 2000, pp. 4-5) 
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Os velhos moradores tem posição privilegiada pois acompanham essas 

transformações de modo vivaz,  pois em seu cotidiano refletem sobre sua identidade 

selecionando representações sobre o que é ser cidadão, comparado ao como era em outros 

momentos históricos. 

A memória coletiva da cidade é narrada através dos seus habitantes mais antigos. 

Baseada em Bachelard, Halbwachs e Benjamin, por exemplo, ela mostra que ao refletirem 

sobre a fragmentação, o individualismo, e sobre o medo e violência do hoje, apontam uma 

tomada de consciência das lógicas que engendraram essas transformações. 

Os entrevistados apontam diversas mudanças nos hábitos cotidianos. Contrapõem 

um presente em que tem que evitar lugares, andar sermpre atentos, se trancarem em casa, 

por um medo que se coloca constante, à um passado onde o medo maior era de ordem 

moral, como o perigo de contaminação por prática de atos considerados imorais.  

Muitos sinalizam a mudanças e restrições de alguns costumes como passeios em 

parques ou os footings rua da praia, que tiveram que implementar em seu cotidiano para se 

sentirem cidadaos seguros. A modernização e a urbanização que traz o agravamento das 

desiguladades sociais, bem como o crescimento demográfico e geográfico que aproxima os 

indivíduos que optem posses dos que não as tem como um fator que exarcebou o 

crescimento da violência, e em contrapartida os meios para se resguardar dela. 

Eckert afirma que há uma ambiguidade nos discursos que hora enaltecem os 

aspectos das melhorias infra-estruturais e tecnológicas que a modernização traz e ao 

mesmo tempo apontam as mazelas que vem como consequencia desse crescimento urbano. 

A prudência e a eterna desconfiança em relação ao outro passa a ser regra desse 

cotidiano, segundo a autora: “As estragtégias para preservar um estado de segurança é 

indicativo, pois, de um ato considerado cada vez mais civilizador nas cidades” (ECKERT, 

2000, p. 13). Assim surge não só uma cultura do medo, como também uma estética do 

medo, que se apresenta a partir da busca pela moradia em prédios ou condomínios 

fechados, marcados por muros altos, grades, cercas elétricas (constatação material); além 

de uma série de novos serviços como o de segurança privada que são criados a partir dessa 

nova demanda. 
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Muitas narrativas apontam para o individualismo e para a quebra das relações de 

vizinhança, ou outras de maior proximidade, que essa nova configuração contemporânea 

das cidades traz. Elementos como assaltos em prédios, que se tornam comuns nas 

metrópoles, antecipam movimentos que tendem a se projetarem para as cidades de médio 

porte. 

A banalização da vida, ou melhor, da retirada da vida humana no jogo violento da 

sociedade atual parece ser o elemento que mais aflige os indivíduos, assim diz a autora: 

“A frustração com que se qualificam as relações de hoje como 

mais presenteístas mescla os embaraços das experiências 

subjetivas no mundo moderno, as feiçõesa do medo e as estratégias 

sociais ‘necessárias’ para evitar oportunidades de agressão. Mas 

na preocupação com a segurança, o maior temor é quanto à 

vitimização pessoal. (ECKERT, 2000, p. 17) 

 

E isso não se traduz apenas na preocupação do indivíduo consigo próprio, mas 

também com seus parentes e pessoas queridas. Atingindo desde projetos e planos de 

concepção de uma criança, bem como da socialização da mesma nesse ambiente. 

O medo da solidão também apresenta um dos aspectos da vida individualista 

contemporânea, pricipalmente em relação aos idosos, que temem serem esquecidos e ao 

mesmo tempo não querem incomodar os filhos ou parentes para que desfrutem de sua 

liberdade. 

 A autora ainda passeia por diversos autores como Roché, para afirmar que “o 

medo é um fato social que varia segundo os lugares e as situações” (ROCHÉ Apud 

ECKERT, 2000, p. 24); como Schutz para afirmar a relevância temática que o medo traz 

na auto-interpretação coletiva e na construção dos mapas simbólicos; e também autores 

como Louis Dumont, para colocar que o individualismo contemporâneo traduz-se mais na 

expressão Individuo-recolhido-com-medo-no-mundo, mais do que simplesmente um 

individualismo-no-mundo como colocado antereiormente pelo autor. 

 Eckert ainda pontua que a cultura do medo estimula novas formas de 

sociabilidade e que na “arte de viver o cotidiano inseguro” (DE CERTAU, 1994) os 

indivíduos re-significam hábitos, buscam estratégias e táticas que possibilitem a re-

ordenação mesmo num mundo que isso parece impossível.  Erxemplos como a busca por 
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esferas de sociabilidades em grupos religiosos, ou de outros tipos apontam para essas 

estratégias que pertmitem uma possibilidade de desindividualização, crição de identidades 

e de duré do ser social como colocado por Bachelard. 

Assim mostra-se que ao contrário de uma passividade que é imposta aos 

indivíduos desse meio social inseguro, o que se revela são formas de se ultrapassar as 

barreiras que são impostas no cotidiano do medo com outras “artes de fazer” o social. 

No mesmo caminho de análise, porém centrada no mundo urbano dos pobres, a 

Socióloga Maria Inês Catetano aborda a partir de sua pesquisa na periferia da cidade de 

São Paulo, como a violência no cotidiano dos bairros pobres permite uma coomprensão da 

realidade urbana das cidades,  permitindo traçar pontos de ligação entre a estrutura 

capitalista de desigualdes extremas como no caso da sociedade brasileira e os processos 

micro-sociais simbólicos que chegam a aliar ações sociais tão aparentemente contrárias 

como solidariedade e a violência. 

Os modos de organização social possuem conexões com os processos vividos e 

experienciados na violenta periferia, que inclusive é um quadro pertencente a diversas 

cidades do mundo. A partir da análise de entrevistas com os moradores e indivíduos 

pertencentes ao segmento mais baixo da sociedade, e também ao estudo de vários 

processos de homicídios dolosos a autora entende como a exclusão social impõe novas 

formas de arranjos simbólicos para os indivíduos que sofrem esse processo. 

A cultura do medo e da violência que se aparca na nossa sociedade atualmente é 

narrada a partir da parcela pobre da sociedade, mostrando como a violência é elemento que 

utiliza-se como necessidade de cumprimento de papéis sociais no jogo relacional. Em vez 

de evitada – como para os segmentos sociais médios abordados por Eckert – ela é utilizada 

como estratégia de cumprimento de códigos morais impostos por laços comunitários de 

solidariedade. Elementos de socidedades com passado histórico de colonização que por 

consequencia produz uma modernização e urbanização que provoca sentimentos ambíguos 

entre lógicas tradicionais e outras mais “racionalistas”. 

A autora expõe a vulnerabilidade do contexto periférico em vários aspectos: de 

moradia onde a aglomeração de pessoas e má infra-estrutura, de falta de emprego, abuso e 

tráfico de drogas (lícitas e ilícitas), dentre outros. O cotidiano onde elementos ordinários 
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convivem lado a lado com extraordinários é narrado pelos moradores entrevistados sobre 

os homicídios no bairro. A autora diz: 

 

“O testemunho do homicídio, que poderia exprimir 

excepcionalidade, traduz na verdade a trivialidade de conjunturas 

que a qualquer instante podem provocar situações que ultrapassam 

o habitual, evidenciando a aproximidade entre o ordinário e o 

extraordinario no cotidiano da periferia. (...) O exame das 

histórias de morte em família indica a limitada capacidade dos 

indivíduos em manipular e decidir os próprios destinos, já que seus 

planos frequantemente são ultrapassados pelas vicissitudes 

associadas à precariedade.” (FERREIRA, 2002, p.168) 

Esta limitada autonomia do indivíduo é exemplificada a partir de casos que 

indicam que instabilidade de empregos, na maioria informais, além das outras 

vulnerabilidades, promovem práticas sociais de auxílio mútuo através de redes de 

solidariedade em que a interdependência entre os membros é enorme, envolvendo, assim, 

sentimentos de confiança e lealdade ao todo grupal que definem hierarquias e papéis 

sociais mais rígidos. A lógica operada nesse processo foge de âmbitos da lei universal e 

racionalista do Estado, contrapondo e mesclando a esta lógica de leis morais sancionadas 

pelo grupo ou comunidade em suas relações diárias permeadas pelas enormes dificuldades. 

Ferreira diz: 

“Se os azares da vida são comuns a todas as classes sociais, seus 

efeitos são aniquiladores para os mais pobres, pois suas 

estratégias para vencer as dificuldades são atropeladas pelas 

sucessivas crises que ocorrem nas diversas esferas da vida. (...) O 

auxílio mútuo está ancorado na dependência entre os integrantes 

do grupo e um de seus alicerces é a desigualdade e hierarquia 

entre os indivíduos o que fica patente na diferença de atribuição de 

papéis entre os gêneros. (FERREIRA, 2002, p.169.) 

  Aos pobres é dado um menor leque de opções na vida social, são como a autora 

diz “reféns de um limitado leque de opções” na buca pelo cumprimento dos papéis sociais 

já que: “o cumprimento do papel atribuído é relevante porque garante a conquista da 

identidade social positiva diante dos pares, mas em razão da integração precária o 

sucesso de um indivíduo não raro se associa ao fracasso do outro” (FERREIRA, 2002, 

P.171). 
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Na anánise dos processos a autora viu que:  

“A expressão ‘motivo fútil’ é utilizada pelos promotores públicos 

na caracterização e denuncia de crimes que envolvem questões 

cotidianas, discussões e pequenos acertos que , em tese, poderiam 

ser selecionados pelo bom senso” (FERREIRA, 2002, p.172) 

Esses motivos engrossam a grande parte dos homicidios ocorridos em situações 

corriqueiras, nas quais a violência não é planejada mas surge do contexto onde  a 

criminalidade atinge os indivíduos que são ou não são criminosos. A grande convivência 

entre as pessoas na periferia, provoca maior número de encontros e interconhecimento no 

cotidiano, surgindo portanto mais possibilidades de discussões e embates. A autora diz que 

“os atores se agridem violentamente na tentativa de corresponder ao papel atribuído ou 

mesmo de impor a alguém a necessidade de respeitá-lo.” (FERREIRA, 2002, p.173).  

As bases materiais e legais são tao frágeis nesse contexto que levam a essa 

dinâmica fugaz entre o ordinário e o extraordinário. As lei abstratas e do Direito são 

vivenciadas e re-siginficadas na periferia, até mesmo pelos próprios policiais. Inspirada em 

André Gorz a autora afirma que o Direito e o Estado eríge-se promovendo a regulação da 

conduta, porém ele é ineficaz caso as necessidades e a sobrevivência seja negada para 

alguns. 

A autora afirma que temos que ter cuidado pois: 

“Uma interpretação superficial pode associar a elevada 

frequência de mortes na periferia à pobreza e às particularidades 

da região e de seus moradores: o baixo valor atribuído à vida 

humana, o desenvolvimento de uma cultura da violência, as 

praticas sociais de uma população segregada. Uma compreensão 

aprofundada do fenômeno deve levar em conta porém o modo 

como a sociedade mais ampla integra essa população” 

(FERREIRA, 2002, P.176) 

Ou seja, a desorganização na vida dos indivíduos da periferia é provocada pelo 

modo como elementos da estrutura social mais ampla ali se configuram. As táticas e 

estratégias cotidianas que utilizam a violência são fruto e estão direteamente ligadas a 

estrutura maior que rege a sociedade brasileria. Os elementos colocados na citação são 

causas dos processos de violência, vitimização e morte, mas também são consequências de 

uma estrutura maior. 
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A autora aponta, portanto, que motivos considerados fúteis por uma parecela da 

sociedade que compõe segmentos superiores e mais bem assistidos, na verdade são 

motivos essenciais para a sobrevivência através da auto-afirmação no cotidiano periférico.     

Ao realizar a discussão sobre violência acarreta-se uma tarefa nada fácil devido à 

sua natureza difusa e a diversidade de significados que ela pode assumir. Segundo o 

Dicionário da Língua portuguesa “Violência” significa: constrangimento físico ou moral
11

. 

Na etimologia da palavra, violência vem do latim violentia e nos remete ao termo,“vis” que 

significa, força, vigor, emprego da força física.  

Para Zaluar, “essa força torna-se violência, quando ultrapassa um limite ou 

perturba acordos tácitos e regras que ordenam relações”. (Zaluar, 2001, p.228).   

Contudo, estes limites vão variar de acordo com os lugares e principalmente com 

as características sócio-culturais das pessoas que habitam estes lugares. Assim, ela pode 

assumir várias faces e modalidades. 

Outra conceituação de violência é dada por MICHAUD, Y. (apud Porto, 2002, p. 

152), para quem:  

“Há violência quando numa situação de interação um ou vários 

atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, 

causando danos a uma ou mais pessoas em graus variáveis, seja 

em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas 

posses ou em suas participações simbólicas e culturais”.  

 

 Outro aspecto a se levar em consideração é que pesquisas neste campo, tanto as 

quantitativas, quanto as qualitativas são influenciadas pelos efeitos do medo que a 

população tem em comentar, ou em prestar informações sobre ocorrências de violências. 

De forma que os dados empíricos dificilmente permitem uma aproximação mais precisa do 

fenômeno estudado. No Brasil somente a partir da década de 80 intensificaram-se os 

estudos sociológicos relativos à violência urbana. Vários deles buscaram refletir sobre as 

diferentes manifestações da violência e de suas implicações sobre a cultura do medo.  

                                                 
11 ROCHA, Ruth. MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA. Belo Horizonte: Scpione, 

2003. 
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Na presente pesquisa partimos da suposição que, com a construção/revitalização 

das praças e a intensificação dos laços de sociabilidade, houve uma redução nas práticas de 

violência em seus espaços e em seu entorno e uma atenuação da cultura do medo, com o 

aumento do sentimento de segurança experimentado pela população usuária das praças; 

porém, com isso não significa dizer que nestes espaços estejam totalmente “livres” do 

medo e da violência, mas pelo contrário que justamente por serem espaços e esfera pública 

proporcionam que surjam as tensões, embates e conflitos sociais onde se gestam as 

violências e o medo. 

Segundo matéria divulgada pelo portal do MSN
12

 no dia 11-05-2012, várias 

cidades latino-americanas que padecem de altos índices de violência, como a citada 

Caracas na Venezuela, vem promovendo atividades que estimulem a ida aos espaços 

públicos da cidade, como atividades de esportes em praças que permitam aos cidadãos se 

questionar sobre o aprisionamento de seus corpos a espaços fechados através de uma 

presente lógica do medo da violência que se espalha diante do caos urbano. 

Acreditamos que os habitantes e moradores das cidades contemporâneas, e entre 

elas João Pessoa, vivenciaram e vivenciam seu cotidiano cada vez mais se pautando em 

uma cultura do medo, onde a violência e a vitimização pessoal aparecem como algo 

inevitável à vida social. O medo é aqui entendido como um sentimento que pode provocar 

a paralisia de certas ações sociais, entre elas, os usos dos espaços públicos, como as praças. 

Mas que é também capaz de impulsionar novas ações, novas formas de comportamento e 

novos hábitos culturais. O medo está presente em todo tipo de sociabilidade. (KOURY, 

2002, 2005, 2008). Na mesma direção Porto afirma que: 

“É assim que se pode falar em novas sociabilidades decorrentes 

dos processos de transformação em curso. Sociabilidades que se 

estruturam em razão, portanto, da existência de Solidariedades, 

mas também a partir e em função de sua ausência. É o caso de 

sociabilidades estruturadas na e pela violência, quase como 

resposta a carências, ausências, falhas, rupturas – aspectos que 

são, todos eles, fruto da explosão de múltiplas lógicas de ação, 

recurso disponível no rol de muitos outros possíveis.” (PORTO, 

2002, p. 159) 

O fenômeno da violência e a disseminação local da cultura do medo não podem 

ser dissociados da cultura da violência atual e do imaginário do medo veiculado pelos 

                                                 
12

 http://video.br.msn.com/watch/video/esporte-para-desafiar-a-violencia/kpc19a43?from=pt-br%2cdest_pt-

br&src=v5%3ashare%3afacebook%3auuids 

http://video.br.msn.com/watch/video/esporte-para-desafiar-a-violencia/kpc19a43?from=pt-br%2cdest_pt-br&src=v5%3ashare%3afacebook%3auuids
http://video.br.msn.com/watch/video/esporte-para-desafiar-a-violencia/kpc19a43?from=pt-br%2cdest_pt-br&src=v5%3ashare%3afacebook%3auuids
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meios de comunicação. Os eventos de violência, sobretudo de violência física, são 

ampliados pelo discurso da mídia nacional e local, que diariamente noticiam em suas 

matérias um aumento alarmante de seus índices, denunciam o estado de insegurança e o 

crescimento do poder paralelo da criminalidade.  

A multiplicação de estudos sobre violencia põe em destaque a complexidade deste 

fenômeno e algumas tentativas foram feitas no sentido de classificar seus diferentes  tipos. 

Apresentamos aqui algumas delas que nos ajudarão a analisar os eventos identificados em 

nossa pesquisa.  

A violência pode também ser de natureza simbólica.  Neste caso pode ser definida 

como “o não reconhecimento do outro, a anulação ou cisão do outro” (Adorno,1991); é 

também entendida como a negação da dignidade humana (Caldeira,1991); como estigma 

(Goffman,1988); pode ainda ser conceituada como “forma de violência que se exerce 

sobre um agente social com a sua colaboração” (Bourdieu & Wacquant, apud Peters, 

2008, p.19). Nesse sentido, as ações identificadas como dominantes não são percebidas 

como arbitrárias, ou impostas. Ao invés disso, são consideradas legítimas segundo uma 

ordem supostamente natural que surge a partir do jogo entre os atores sociais. Bourdieu 

denomina essa espécie de violência como “suave”, “doce” e “invisível” (Bourdieu, apud 

Peters, 2008, p.19). 

Pode ser definida ainda como violência estrutural, aquela relativa a desigualdades 

e carências que resultam de estruturas sociais manifestando-se como desemprego, baixos 

índices sócio-econômicos e privação material (Wacquant, 2005). E pode ser apreendida 

como crime, como forma de violência que representa infrações das normas da lei. Aí se 

enquadram crimes interpessoais tais como: homicídios, estupros, sequestros, assaltos, 

crimes contra o patrimônio (roubos, depredações) e crimes de tráfico como o tráfico de 

entorpecentes, entre outros. (Adorno, 2002).  

Passamos agora a descrever os tipos de violências que foram relatados nos 

discursos dos nossos entrevistados, os frequentadores das praças, e analisamos os 

primeiros aspectos que percebemos com as investigações nas praças e nos bairros 

estudados obtiveram sobre suas percepções acerca da violência e do medo.  
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Os principais tipos de violência citados foram os relacionados aos crimes como 

assaltos, estupros e depredações. Ligado a esse tipo de violência está o medo do tipo 

“vitimização pessoal” como apontado por autores anteriormente citados.  

Muitas das falas referentes a fenômenos de violências remetiam ao passado e 

apontavam para grupos considerados mais vulneráveis como mulheres, jovens e idosos. 

Duas delas estabelecem uma comparação entre o que acontecia antes e depois da 

revitalização das praças.  

Pesquisador: O senhor já foi assaltado alguma vez? 

Frequentador da Praça da Paz (comerciante): “Não, aqui eu 

mesmo não, e tem até diminuído bastante, mas gente daqui já foi, e 

o pessoal aqui de trás, aqui pra trás essas mulheres aí, quase todas 

elas aí têm uma história pra contar. Quando passa aqui, que desce 

do ônibus aí sai, aí andando, eles já ficam por aí já, nessas 

quadras de skate aí, já fica tomando a experiência, o caba vai com 

celular, vai com bolsa, aí eles acompanham! Lá na frente outro 

toma, avisa pro outro lá na frente que tudo tem celular! Pronto. 

Quando dá fé é o assalto, aí chega gente aqui de boca aberta aqui, 

fui assaltada agora, pronto, desse jeito.”  

Para os frequentadores das praças entrevistados os espaços atualmente ocupados 

por elas eram antes lugares vazios, ermos, escuros, que favoreciam as ações de marginais. 

Outro fator que consideram ter contribuído para a redução dos tipos de violência citados é 

o grande fluxo de pessoas. O fato de a praça ser um local bastante visitado, além de tornar 

a rua mais atraente, influi para que se torne menos convidativa para episódios de violência 

como os de assaltos à mão armada.  

Entendemos assim que as atividades culturais e esportivas ao aglutinar as pessoas, 

contribuem também para a segurança do lugar. Segundo muitos frequentadores das praças, 

em meio aos seus múltiplos olhares, um possível assaltante pensa duas vezes, antes de 

consumar o ato de violência. 

Assim, apesar da existência do cenário maior, em que o medo é um elemento 

fortemente presente, principalmente o medo da vitimização pessoal, a revitalização e 

construção das Praças e todas as atrações que nelas são desenvolvidas estão conseguindo 

fazer cada morador vencer o medo e ganhar a Praça, mas ao mesmo tempo retroalimenta 

um discurso de “desconfiança e alerta constante” como habitus. Como resultado da 

redução da sensação de medo entre as pessoas, estas abrem espaços para investidas na vida 
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pública, com as praças cada vez mais atraentes, contando com programas esportivos e 

culturais diversos. Retomando a fala de uma senhora que mora nos Bancários, e trabalha 

numa escola ao lado da praça podemos perceber esse sentimento:  

Frequentadora da praça, moradora dos Bancários: “A violência 

diminuiu muito, até mesmo o acesso quando a gente atravessava 

pra escola aquilo ali era um matagal. Hoje além de ser urbanizado 

de forma bonita tem a questão da segurança que é muito bem 

iluminado e muito freqüentada, que traz segurança até para os 

alunos do pró-jovem, que freqüentam a escola à noite, que vão e 

vem na maior tranqüilidade. Até na segurança contribuiu. Foi um 

show”. 

 Neste sentido, esta fala reforça a afirmação de Jacobs, para quem:  

“(...) a primeira coisa que deve ficar clara é que a ordem pública, 

a paz nas calçadas e nas ruas, não é mantida basicamente pela 

polícia, sem com isso negar sua necessidade. É mantida 

fundamentalmente pela rede intrincada, quase inconsciente de 

controles e padrões de comportamento espontâneo presentes em 

meio ao próprio povo e por ele aplicados.”(JACOBS, 2000).  

 

Em Bancários, Manaíra e Bessa os horários de maior insegurança também se 

confundem com os horários de menor fluxo de frequentadores em suas praças, entre onze 

da manhã e às duas horas da tarde. No Rangel a violência é mais disseminada por todos os 

horários. 

Quando perguntados sobre violência, sempre vem à tona, nas falas dos nossos 

entrevistados, alguns fatores que foram apresentados como elementos geradores de 

violência. Entre estes destacamos o uso e o comércio de drogas. Verificamos que, na 

maioria das vezes, a associação entre violência e drogas tinha um caráter genérico, não 

estabelecendo distinções entre as diversas práticas sociais e significados atribuídos a este 

universo que envolve desde o uso individual ou social até o tráfico. 

Os discursos a este respeito surgem principalmente no bairro do Rangel, na Praça 

da Amizade, mas também nos Bancários, na Praça da Paz. Foi relatado pelos entrevistados 

que alguns dos consumidores destes produtos usam as praças destes bairros, como local de 

reunião e consumo.  
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De forma geral, na opinião dos moradores, estes usos estimulam a prática de 

atitudes agressivas, de assaltos e outros crimes mais violentos, até mesmo os que envolvem 

“acertos de contas”. Segundo eles ainda, este uso é mais frequente nas madrugadas e nos 

finais de semana, quando o número de pessoas nos locais das Praças se reduz 

consideravelmente.  

Observa-se que nem todos comentam a esse respeito, somente os frequentadores 

mais permanentes das praças parecem ter conhecimento sobre esses usos, e essa 

informação parece funcionar como um tipo de segredo, pois segundo eles, “nem tudo deve 

ser comentado” (Frequentador da Praça da Paz nos Bancários).  

Outro elemento apontado como facilitador de ocorrências de casos de crimes nas 

praças também bastante citado foi a falta de policiamento. Os frequentadores mais 

permanentes nas praças, a exemplo dos comerciantes, apesar de confirmarem que em 

horários de maior movimentação a praça é mais segura, sempre comentaram que nos 

horários de menos movimentação elas se tornam mais inseguras. E indicam que a questão 

de insegurança está ligada a outros fatores, entre os quais apontam a falta de policiamento. 

Avaliam que este é ainda ineficiente e pouco presente no espaço das praças e em seu 

entorno. Em alguns casos manifestam o desejo de contratar segurança privada, diante da 

ineficácia da segurança pública nestes locais.  

“É obrigado a gente pagar... antes nem vigia a gente pagava aqui, 

a gente não tinha vigia por aqui não. Hoje a gente tem que pagar, 

até antes de ontem à noite, até o carro do vigia que tava pra ali, 

um carro de mão, desses que tem grande, botaram ali e 

carregaram a roda do carro de mão...” (Comerciante da Praça 

da Paz) 

As opiniões a respeito das questões de violência nas praças vão variar de um 

bairro para outro, dado as suas condições sócio-culturais e peculiaridades, e entre os 

diversos tipos de frequentadores que por elas transitam. Ora a violência está vinculada à 

falta de policiamento, ora ao comércio e consumo de drogas. E às vezes a estes dois fatores 

simultaneamente.  

De modo geral, percebeu-se que em todas as praças os frequentadores avaliam de 

forma positiva a criação ou revitalização das praças, constatando uma redução nas práticas 

de violência, se comparado ao espaço “vazio” ou degradado que existia antes. 
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Porém, como destacamos anteriormente, a violência não se define apenas pela sua 

dimensão física, mas se exerce também no campo simbólico. Atos preconceitos, de 

indiferença, exclusão e o estigma são também considerados violentos. Esses tipos de 

violências têm características diferentes dos primeiros que abordamos, mas se relacionam 

com eles.  

No espaço das praças identificamos assim outro tipo de violência que nem sempre 

é considerada como tal pelos seus praticantes. É a violência exercida sobre outros 

considerados menores, indignos, inferiores. Trata-se aqui de um tipo de violência 

simbólica que se manifesta pelo estigmatização do outro.  

O estigma é uma marca, um rótulo que se dá a pessoas com certos atributos que se 

incluem em determinadas classes, grupos ou categorias diversas, e que servem de 

fundamento a formas de desqualificação social. Goffman (1988) entende que a identidade 

dos indivíduos é um produto do social, ou seja, ela não resulta de atributos e características 

intrínsecas, mas sim de trocas e intercâmbios entre indivíduos e grupos sociais, num 

complexo jogo de reconhecimento e auto-reconhecimento. O outro é fundamental na 

constituição da identidade, já que a observação das marcas distintivas e a percepção da 

combinação única dos fatos que compõe a vida são realizados pelo e no meio social. Ele 

ainda diz que “a diferença, em si, deriva da sociedade, antes que uma diferença seja 

importante ela deve ser coletivamente conceptualizada pela sociedade como um todo” 

(1988, p.134), reafirmando o caráter construído e coletivo da diferença.  

Nos casos dos bairros do Bessa, Bancários e Manaíra o estigma, o preconceito dos 

moradores destes bairros contra as comunidades populares próximas a eles, apresentou-se 

com graus variados de intensidade. Foi nesses bairros que surgiu com maior destaque, nas 

falas dos moradores, acusações de vandalismo, baderna, uso de drogas atribuídas aos 

moradores de comunidades populares. Transcrevemos a seguir o comentário de uma 

usuária da Praça Alcides Carneiro, do bairro de Manaíra, que expressa bem esse 

sentimento de estigmatização e o desejo de segregar os mais pobres para áreas delimitadas: 

Frequentadora da Praça Alcides Carneiro: “Olha, não adianta só 

fazer reforma, por que o problema é cultural das pessoas. Aqui 

freqüenta todo tipo social, tem uma favela aqui atrás, que aqueles 

vândalos acabam com os brinquedos. Deveria existir assim uma 

conscientização dos moradores em adotar a praça, não que vão 

excluir as pessoas de menor poder aquisitivo. Se houvesse uma 



 142 

praça similar a essa lá, pra a comunidade deles, talvez melhorasse 

aqui também, que inclusive eu já deixei de freqüentar por muitas 

vezes aqui por que o ambiente estava muito carregado, pessoas 

estarem tomando droga, bebendo e fazendo baderna.” 

Na Praça da Paz, uma frequentadora da praça associa as práticas de assalto com 

territórios determinados, identificados com comunidades populares dos arredores:  

“Eu, particularmente, nunca vi ninguém dizer que foi assaltado 

aqui na praça, porque esta sempre muito povoada. O que acontece 

de ladrão é mais pra lá. [a entrevistada aponta para o Timbó]. 

Agora aqui eu nunca ouvi falar, você já ouviu? Mais pra lá, pra 

onde? Pras ruas, os becos, que tem muito beco ali pra trás. Por 

trás da igreja tem essas áreas de risco ...” (Frequentadora da 

Praça da Paz e Moradora de Bancários) 

Outro depoimento refere-se a pessoas que não freqüentam a praça com medo da 

presença de moradores das comunidades populares: 

“A gente quer integrar a comunidade, fazer com que a comunidade 

venha à praça. Às vezes encontro pessoas no ônibus que 

perguntam como vai a pracinha e tal, mas nunca vem aqui por 

receio, e alguns dizem que agora ainda é tranqüilo porque a praça 

é nova, mas depois vem chegando esse outro pessoal do Renascer 

ou do Castelinho e aí os assaltos vão aumentar...” (Frequentador 

da Praça do Caju e Morador do Bessa) 

Porém os grupos estigmatizados não são passivos e respondem de diferentes 

maneiras aos processos de desqualificação social dos quais são alvo. Os moradores do 

Bairro São José, principalmente seus jovens, não deixam de utilizar a Praça Alcides 

Carneiro por conta dos estigmas a eles imputados. Enfrentam a indiferença e as rotulações 

e ocupam o espaço da praça e seus equipamentos de lazer. A comunidade do Timbó 

comparece à Praça da Paz e também a utiliza como meio de vida e pouco como espaço de 

lazer e sociabilidade. Apenas as crianças que participam do projeto Segundo Tempo 

utilizam a praça como espaço de lazer e prática de esporte.  

Quanto aos impactos causados pelas praças e suas atividades sobre este tipo de 

violência, entendemos que os elementos da violência simbólica já existiam anteriormente 

as praças. Nossa tese é a de que compartilhar o espaço público da praça e da esfera pública 

revigorada contribui para a maior visualização destes fenômenos, o que pode levar à 

reflexão e a discussão sobre o problema. O que é um fator importante para a construção de 
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uma sociedade mais democrática e participativa, além de permitir que os próprios 

moradores desenvolvam suas formas de perceber e ver o outro. 

João Pessoa ainda passa por um momento de consolidação de uma cultura 

imagética e publicitária do Turismo de cidade tranquila, promovedora de investimentos na 

qualidade de vida da população. A revitalização/construção das praças é um desses 

investimentos que atua no sentido de garantir seu direito à cidade. De acordo com Lefebvre 

(1968), “O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito a 

liberdade, à individualização na socialização, ao habitat, e ao habitar. O direito à obra (a 

atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) 

estão implicados no direito à cidade.” (p. 124). 

 É neste sentido do direito à cidade, da apropriação compartilhada e do incentivo a 

adoção dos espaços públicos que enxergamos que as ações nas praças podem incrementar 

o envolvimento da comunidade, estimulando e desenvolvendo a participação das 

comunidades, a investida e o retorno aos espaços públicos como colocado por David 

Harvey em “David Harvey propõe retomada de espaços públicos nas cidades” 
13

, 

entrevista em que comenta sobre as atuais manifestações a apropriações nos espaços 

públicos americanos realizadas dentro do âmbito do movimento Ocuppy Wall-street.  

Ao contrário dos espaços privados ou dos enclaves fortificados como colocado 

por Tereza Caldeira (1997, 2000), os espaços públicos como o das praças construídas e 

revitalizadas, em hipótese caminham em sentidos contrários a essa lógica da 

individualização da sociedade por permitir e se caracterizar pelo acesso a todos 

indiscriminadamente.  

Porém, como alertado por diversos autores como Leite (2004, 2006, 2010), 

percebe-se que muitas vezes os espaços revitalizados tendem a surgir por incremento de 

uma lógica voltada para o turismo e de enobrecimento que retorna ao segregacionismo; 

mas que ao mesmo tempo não acaba por completo com as re-apropriações sejam materiais 

ou imateriais por parte de grupos excluídos ou marginalizados nestes processos. Esta 

ambiguidade também é alertada por Lisabete Coradini (2011), que afirma que dentro desse 

processo de construir, demolir, reconstruir; que se arrasta desde a modernidade, 

                                                 
13

 http://cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20071 

http://cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=20071
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especificamente depois do pós-guerra e um pouco mais tarde nas cidades latino-

americanas:  

“(...) quanto mais estudamos a cidade, mais percebemos que ela 

não pode ser entendida isoladamente, e que, quanto mais 

estudamos o futuro, mais percebemos que este é portador de 

novidades, o que nos leva a rechaçar o ponto de vista 

determinista”. (CORADINI, 2011, p.53) 

 

Apesar do veio negativo, que acompanha o processo de globalização das 

sociedades complexas e da afirmação da cultura de massa individualista, não pode ser 

escamoteado que há possibilidades de superação do problema e acerca de novas formas 

culturais que surgem, em um sentido Weberiano, exercendo, assim, um contra-poder no 

sentido de contra-uso dos espaços. 

Se a cultura e a configuração do mundo contemporâneo que evoca a liberdade no 

individualismo do consumo e do poder monetário, apresenta um quadro de insatisfação e 

sofrimento social, seja por necessidades econômicas e materiais, ou por necessidades 

existenciais, mas, em contrapartida, colocam em relações mais próximas diversas 

sociedades e tipos culturais peculiares; estas aproximações ajudam a entender o processo 

cultural e conseqüentemente apontar caminhos para a resolução de problemas concretos 

existentes nas sociedades, em busca de uma melhor qualidade de vida na sociedade. 

Pensar a cultura urbana a partir da construção e re-construção dos espaços, 

proporciona não apenas reflexões que gerem ações de reforma social mas também 

questionamentos e aplicações no sentido de uma reformulação no sentido que vivenciamos 

a cultura e sociedade neste início de século. 

As praças comunitárias de bairro formas de intervenção urbana que caminham em 

sentidos contrários a lógicas que privatizam os espaços como nos enclaves fortificados, 

mas ao mesmo tempo integrando novas formas de vínculos grupais e estabelecendo 

demarcações de fronteiras particulares nos lugares das praças – o espaço público percebido 

como interação-representação, construção e como lugar de conflitos entre o discurso 

oficial institucional e técnico, e as lógicas simbólicas e práticas que muitas vezes não estão 

ditas nem escritas no discurso oficial sobre os espaços públicos da cidade, bem como na 

política urbana em atuação como afirma (SERPA, 2007). 
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Acreditamos também que os espaços públicos contemporâneos, em específico o das 

praças construídas e revitalizadas, proporcionam uma esfera pública que comporta ações 

políticas de usos e de contra-usos do espaço social em uma sociabilidade mais ativa; 

mesmo pressionadas ou proporcionadas pela lógica do enobrecimento e da lógica 

capitalista do espaço como lugar apenas de consumo. Nesse sentido adotamos a hipótese 

de que esses espaços da cidade constituem-se como espaços públicos ao dinamizar uma 

cultura citadina onde os conflitos e aproximações entre a pluralidade de segmentos, grupos 

e atores da cidade tornam-se latentes diante da possibilidade do estímulo ao convívio. 

Temos como objetivo e problemática geral investigar as diferentes lógicas 

identitárias, que permitem a exclusão e a inclusão de grupos e indivíduos, no uso cotidiano 

dos espaços públicos da cidades contemporâneas. Acreditamos que a ação social opera a 

partir de uma lógica de um jogo relacional sempre perigoso, porém vivenciado de 

diferentes formas a partir do segmento ou grupo social que se estuda.  Observamos que as 

praças são locais do bairro que podem ser melhor compreendidos através da 

heterogeneidade de usos e apropriações que se faz delas, da observação dos encontros e  

dos conflitos entre grupos e indivíduos que por elas circulam.   

Visamos também entender, nos usos e ocupações cotidianas das praças, as 

ambivalências e as várias formas de pertença ao local. Investiga-se o gostar e o não gostar 

desses frequentadores em relação ao espaço público versus o privado, procurando 

apreender as distintas lógicas identitárias que se mesclam e inventam o cotidiano. 

Objetivamos analisar a formação das identidades e sua relação com os processos de 

inclusão e exclusão social, ou seja, que identidades são construídas no dia-dia das práticas 

e ações sociais nas praças, e que papel desempenham na configuração de uma nova cultura 

citadina pautada em uma nova ótica e apropriação sobre os espaços públicos urbanos. 

Compreender como, e em que medida, o espaço revitalizado das praças produz uma nova 

esfera de sociabilidade, estimulando ou não novas relações entre indivíduos e grupos na 

recriação do social e na configuração da cidade  

Verificamos também se os espaços públicos contemporâneos, em específico o das 

praças construídas e revitalizadas, proporcionam uma esfera pública que comporta ações 

políticas de usos e de contra-usos do espaço social em uma sociabilidade mais ativa; 

mesmo pressionadas ou proporcionadas pela lógica do enobrecimento e da lógica 

capitalista do espaço como lugar apenas de consumo.  
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Nossa análise visa apreender as relações sociais entre os moradores e 

frequentadores, e deles com a cidade e seus espaços públicos. O que possibilita 

aproximações compreensivas do processo de elaboração de uma auto-definição de si 

mesmos e dos outros, guiado por uma configuração própria construída internamente nos 

bairros e nas praças. Essas auto-definições se articulam com a dinâmica cultura citadina 

através dos processos identitários que se afirmam em uma lógica de ampliação da esfera 

pública construída a partir da convivência nos espaços da cidade. Identificar, assim, a 

formação de uma nova cultura citadina sob o patamar das novas sociabilidades que surgem 

nos espaços revitalizados. 

Buscamos no trabalho compreender como diferentes indivíduos e grupos vivem o 

mesmo espaço social, e quais estratégias formulam em sua prática cultural, percebendo até 

que ponto elementos de uma sociabilidade tradicional, de identidade e pertença 

comunitárias e coletivas se renovam. Entender como se relacionam nesse espaço social 

enquanto estratégias na “arte de viver o cotidiano inseguro” e como o sentimento de 

pertença à cidade –  enquanto cidadão e ser político –, e aos bairros é configurado através 

do imaginário sobre medo e violência que os frequentadores das praças formulam sobre o 

mesmo e seus lugares e usos. Imaginário entendido aqui na perspectiva de Simmel em que 

ele “(...) coloca o imaginário social como uma instância incontornável apriori da 

significação de nossa presença no mundo.” (LEGROS, Patrick. Et al, 2007, p.77). 

Diante dos conflitos que acontecem em torno da gestação e da gestão das praças, 

surgem algumas questões. Discutir a respeito das possibilidades e responsabilidades na 

gestão das praças. Compreender de que forma surge a legitimidade e o poder para falar e 

agir representando os moradores e a comunidade em geral de frequentadores. Perceber se 

os critérios usados estimulam ou não a prática democrática e cidadã de participação e 

construção cotidiana dos espaços públicos. 

Entendemos que o imaginário e os usos das praças referidas relacionam-se 

reciprocamente com o contexto cultural maior que direciona o processo das cidades 

contemporâneas, ou seja, com as estruturas políticas e econômicas, podendo, assim, 

apontar quais tendências são dinamizadas na sociabilidade da cidade a partir do jogo de 

conflito e poder que nelas aparecem. Em suas inter-relações, os frequentadores expressam 

sua identidade social e a dos outros, a partir das qualidades e características do local em 

que moram ou provém, e também de suas apropriações. Identidades que estimulam ou não 
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as práticas sociais e de intervenção na construção diária das praças e também dos espaços 

públicos da cidade, portanto, aplicando-se à questão do desenvolvimento urbano em sua 

faceta social como colocado por Michel De Certeau, (1998a e 1998).  

Descortinando as formas de sociabilidade e, portanto, das inter-relações que 

emergem no cotidiano das praças, sob a ótica do imaginário sobre medo e violência, 

buscou-se decifrar e interpretar a cultura cada vez mais fragmentária cara às cidades 

ocidentais contemporâneas e o desenrolar da vida emocional dos sujeitos na vida citadina 

moderna, como outrora foi discutida pelos autores clássicos da Sociologia e com especial 

destaque Georg Simmel (1979, 1998, 1999). 

Falar desse pensador alemão e de sua Sociologia é antes de tudo um grande desafio 

ou uma “aventura” como coloca Leopoldo Waizbort (2006), sociólogo brasileiro grande 

estudioso de Simmel e de sua obra. A aventura se faz por Simmel, apesar de ser 

contemporâneo, por exemplo, de Durkheim, e compartilhar do momento fulcral em que a 

disciplina Sociologia se firma enquanto ciência específica, ter sido muitas vezes relegado e 

esquecido enquanto um autor “clássico”. Faz-se também pela pouca quantidade de obras e 

escritos traduzidos para o português, apesar de este quadro ter se modificado em tempos 

recentes. Mas o mais desafiador é sistematizar o pensamento Sociológico do autor, que por 

seu próprio estilo e proposta fugia de tal pretensão. 

No contexto de sua obra o autor propôs um pensamento que englobaria sua 

Sociologia dentro de uma proposta maior numa “cultura filosófica”. Esta estaria fortemente 

inspirada em autores como Goethe e Niestzche, por exemplo, seu método de produção e 

reflexão pautado no ensaio perpassou vários temas como o Segredo, a ponte e a porta, a 

prostituição, a liberdade, o dinheiro, etc.; propondo uma vastidão de objetos para a 

Sociologia e fugindo da pretensão de tratado. Ou seja, Simmel, desde o início de seus 

trabalhos se distanciou de Durkheim, mas também de Marx e de Weber, por uma 

abordagem não sistemática. Porém, há que ser dito que em sua Soziologie de 1908, o autor 

já no final de sua vida, centra-se numa tentativa de sistematizar sua Sociologia das formas. 

A proposta de Simmel é claramente a de uma microssociologia e nesse sentido 

partilha com Weber, Tonnies, Sombart, por exemplo, a tradição alemã. Centra-se junto a 

estes na fundação da Sociedade de Sociologia Alemã e nos debates sobre a caracterização 

da disciplina e seu objeto. 
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O autor através de Bouglé, discípulo de Durkheim, chega a participar e ter contato 

com a teoria e o momento de formação da Sociologia francesa aos moldes positivistas 

tendo inclusive um texto publicado no Anée Sociologique; porém como afirmamos 

anteriormente, a proposta de Simmel o afastará dessa postura positivista na medida em que 

a importância do indivíduo e das interações entre estes na  

Sociologia Simmeliana choca-se com a primazia dada a sociedade na perspectiva 

durkheimniana. Assim, acusado de psicologismo, Simmel funda a sua Sociologia dando 

primazia aos indivíduos em interação na constituição do social. 

Aqui devemos fazer menção ao conceito fundamental para a obra simmeliana e 

para o nosso trabalho em questão; o conceito de wechselwirkung (interação). Para Simmel 

os indivíduos em interação – e as coisas como objetivações dentro de uma cultura 

intersubjetiva – é que “fundam” o social. Simmel tem por objeto, portanto, as formas de 

sociação (associação/dissociação) e seus diferentes e possíveis conteúdos que se 

configuram no processo social. 

As formas objetivadas nas relações sociais é que merecem atenção de Simmel. 

Seguindo uma postura claramente interpretativa o autor centra-se, através do método 

ensaístico e das analogias, na compreensão e análise da vida e sociedade moderna, 

aproximando e distanciando objetos e suas formas/conteúdos, como que em um 

movimento pendular tanto na hora de seu pensamento e análise, mas principalmente na sua 

expressão e raciocínio de sua escrita. 

“Tomando por base as categorias sociológicas, defino então a 

sociabilidade como a forma lúdica de sociação, e mutatis mutandis 

– algo cuja concretude determinada se comporta da mesma 

maneira como a obra de arte se relaciona com a realidade. Em 

primeiro lugar, somente dentro da sociabilidade o grande 

problema, ou mesmo o maior problema da sociedade, chega a uma 

solução possível: qual o peso e o significado do indivíduo como tal 

na circunstância social e diante desta?” (SIMMEL, 2006, pp. 65-

66) 

Preocupado com a modernidade e suas nuances, visa uma análise da cultura e seus 

aspectos. Em textos como “A metrópole e a vida mental” ele traça o perfil da “atitude 

blasé”, que caracteriza os segmentos abastados da sociedade moderna e seu 

comportamento indiferente perante a multidão que circula nas grandes cidades, em 

específico a da grande Berlim. Pode-se a partir a partir desse texto aproximar Simmel dos 
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estudos pioneiros da cultura e Sociologia urbana. Desde o início de seus trabalhos o autor 

teve contato com Abion Small e Robert Erza Park, tendo textos publicados nos E.U.A. e 

sua postura pragmática influenciou o surgimento da Escola de Chicago, notadamente 

marco nos estudos urbanos e na formulação de estratégias metodológicas qualitativas. 

Mas voltando à teoria simmeliana, os temas/objetos da cultura moderna surgem 

tanto no escrito anteriormente citado como em toda sua obra. O que Simmel se propõe é na 

verdade uma análise da sociedade e do social através da cultura e do processo social do 

cotidiano.  

Talvez ao lado da sua Soziologie, a outra grande obra de Simmel seja a Philosofie 

des Geldes publicada em 1900 – (Filosofia do Dinheiro). O autor percebe como a cultura 

moderna baseada na “economia monetária” e no dinheiro, possibilita um grau de 

objetivação nas relações sociais e na cultura que alarga sem antecendentes as relações entre 

os homens e as coisas. A liberdade do individualismo que solta os homens dos grilhões da 

cultura tradicional pode ser percebida tanto quanto outros elementos que passam a 

quantificar o mundo matematizando todas as áreas da vida. O advento do relógio de pulso 

é um bom exemplo desse fenômeno. 

Mas Simmel está interessado através de seu método fragmentário e sua micro-

Sociologia em problematizar e escancarar as ambiguidades desse processo social caro ao 

nascimento do capitalismo e da modernidade. Assim questiona essa “liberdade” mostrando 

através da ambivalência o outro lado que esse fenômeno comporta na sociabilidade e na 

cultura moderna. Em obras como “O dinheiro na cultura moderna” e em “O indivíduo e a 

liberdade”, o pensador busca demonstrar que se os homens ganham a liberdade do 

anonimato em contrapartida sofrem com o surgimento da solidão. 

Simmel pensa, portanto, o alargamento da esfera privada na vida moderna e as 

questões relativas à individuação. É importante ressaltar aqui a influência de Simmel em 

autores como Jurgen Habermas e outros autores contemporâneos da nomeada Teoria 

crítica, como Walter Benjamin, Adorno, Horkheimer; na discussão sobre as questões 

relativas à dominação, ou da “administração total do mundo”. Da subordinação da esfera 

pública pela privada, ou seja, uma problematização que tange às questões de poder e de 

satisfação de um projeto iluminista de progresso e de esclarecimento (Aufklarung) que 

vem desde Immanuel Kant. 
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Simmel analisou a vida na cidade e as relações entre seus indivíduos, observando a 

divisão do trabalho como fenômeno histórico que contribuiu e acarretou o processo de 

crescimento das relações objetivas e impessoais, em detrimento da pessoalidade da cultura 

subjetiva tradicional e sua configuração.  

Simmel afirma que na modernidade as relações entre os homens não só se ampliam, 

como as múltiplas e complexas relações de projetos individuais ou coletivos e tensões 

entre os mesmos começam a surgir. Uma cultura de objetivação das inter-relações entre os 

indivíduos e grupos surge na modernidade de forma especializada e fragmentada. O 

individualismo na cultura moderna traz indiferença e impessoalidade nas inter-relações. O 

homem moderno não está preso a nada, ou quase nada; os grilhões tradicionais 

fragmentam-se e o dinheiro aparece como o mecanismo de mediação mais eficaz, de maior 

abstração e objetivação para essa liberdade das impessoalidades e indiferenças que geram 

novas formas de organização social e de seu ordenamento.  

Simmel percebe, então, a cultura como construção humana, formada por arranjos 

simbólicos, através das ações sociais dos indivíduos em interação. Indivíduos estes que na 

época que ele estuda se apresentam através de um ethos e visão de mundo de cunho 

individualista e de relações culturais múltiplas e complexas.  

Entendemos a pertença como sentimento e construção subjetiva que se relaciona e 

se liga com o local de origem, de morada, e de vivência (KOURY, 2005 e 2005b). É a 

escolha, a construção de raízes, onde o indivíduo se coloca como construto e construtor, 

cria projetos e reflete sobre os mesmos, numa dinâmica de mudanças constantes. É a 

possibilidade de construir as diversas identidades (individuais-coletivas) através da 

memória e do processo de lembrança simbólica; projetando, posicionando e re-orientando 

ações e idéias. Koury (2003) ressalta ainda, que enraizar-se é também tornar-se autônomo, 

dar e adquirir existência. No contexto da globalização, com a consolidação e expansão do 

sistema capitalista, e na dimensão cultural nas cidades é que se articulam identidades e 

projetos fragmentados, mas que se reconstroem a partir da força da cultura “local” através 

de relações de pertencimento, como assinalado por (SAHLINS, 1997; HALL, 2003; 

BAUMAN, 2005).  

Para nós as subjetividades se constituem enquanto esfera digna de atenção das 

Ciências Sociais desde autores clássicos como já afirmamos, inclusive percebida por 
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autores muitas vezes esquecidos como Gabriel Tarde (2007). A importância de Tarde para 

a compreensão da relação indivíduo-sociedade é grande. Para Tarde os indivíduos formam-

se através de relações inter-psíquicas, que geram as ações sociais. A faculdade da 

comunicação permite que a mudança social se opere por meio da conservação de 

elementos e ao mesmo tempo na inovação de outros. Tarde entende que a sociedade é 

constituída a partir das interações simples, e porque não, cotidianas, entre os indivíduos no 

jogo relacional. 

Logo, há de ser assim também na Sociologia, pretende Tarde, 

particularmente caso se queira dar a esta disciplina um conteúdo 

minimamente realista. Mas para isso é preciso realizar um 

movimento desconcertante e admitir que há infinitamente mais 

agentes no mundo do que correntemente imaginam nossas ciências 

humanas.(...) O que Tarde propões é uma ‘monadologia 

renovada’, responsável aliás por encaminhar seu pensamento em 

direção à ‘Sociologia infinitesimal’.” (VARGAS, 2007, pp. 13-

14) 

Outros autores mais contemporâneos também atentaram para as subjetividades e 

sua importância, inclusive consolidando essa esfera como essencial dentre as temáticas 

contemporâneas de pesquisa. Norbert Elias é nome certo nesse feixe. Em O processo 

Civilizador (1993 e 1994) trazendo o conceito de configuração, percorre a história da 

sociedade ocidental mostrando os caminhos que levaram a mudanças nos valores, na 

cultura e na forma de comportamento dos homens neste caminhar, relacionando-as as 

estruturas da sociedade. Colocando o que seria a configuração enquanto conceito 

sociológico ele diz: 

“O conceito de configuração foi introduzido porque expressa mais 

clara e inequivocamente o que chamamos de ‘sociedade’ que os 

atuais instrumentos conceituais da sociologia, não sendo nem uma 

abstração de atributos de indivíduos que existem sem uma 

sociedade, nem um ‘sistema’ ou ´totalidade´ para além dos 

indivíduos, mas a rede de interdependências por eles formada.” 

(ELIAS, 1994, p.249) 

 

A sociologia figuracional de Elias permite uma análise que indica o cotidiano 

como instância fundamental da construção social em que em um jogo de instâncias 

relativamente autônomas os indivíduos interagem, criando uma dinâmica de 

interdependência e sociabilidade. 
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1.3.2. COTIDIANO, SOCIABILIDADE E CIDADE 

Percebe-se a esta altura do trabalho que escolhemos o estudo do cotidiano como 

elemento de fundamental importância para a percepção dos processos de mudança e 

manutenção do social,  que consideramos um caminho fértil para refletir sobre o papel dos 

indivíduos no espaço público contemporâneo. 

Nessa vertente os autores em que nos baseamos: Heller (1985), Lefebvre (1991), e 

De Certeau (1998), dentre outros, afirmam no cotidiano a processualidade da história, no 

sentido que nas ações do dia-dia exercemos nossa capacidade de transformação e re-

criação do social que é sempre revisitado todo momento. Assim, devemos estar sempre 

relacionando a perspectiva estrutural e cultural e suas imbricações e choques a partir das 

práticas, pensamentos e ações que se apresentam em nosso campo e espaço de estudo 

previamente delimitados. Observo aqui diferenças no que tange a uma concepção de 

continuidade e ruptura na história, já que para que para De Certeau (1998) as rupturas e 

transformações são constantes, diferente dos outros autores citados que a partir de uma 

influência marxista vêem momentos específicos em que essas micro-transformações se 

acentuam gerando uma ruptura social de maior envergadura.  

A húngara Agnes Heller é um nome dentre esses estudiosos que se dedicaram à 

compreensão de como funcionava a sociedade ociental e moderna partir de sua dimensão 

cultural. Influenciada por Georg Lukács, de quem foi aluna, Heller participou e é um dos 

principais nomes da Escola de Budapeste.  

Heller, durante sua vida acadêmica, e pricipalmente em seu livro “O cotidiano e a 

História” (1985), se dedicou a decifrar e apontar os elementos constituintes da vida 

cotidiana, versando como essa esfera da vida é importante e influenciadora na formação 

dos indivíduos e nas suas ações. Segundo a autora a vida cotidiana abarca a vida de todos 

os homens, sejam os do perído de sociedade tradicional ou moderna, porém no capitalismo 

(sociedade moderna de meados do século XX) esta esfera da vida se alastra e se expande 

nos indivíduos e na atividade social. Há uma fragmentação e uma gradação nos níveis de 

consciência e reflexão criativa como antes abordou Lukács. Falando sobre o que seria a 

vida cotidiana diz Heller: 

“A vida cotidiana é a vida de todo homem.(...) A vida cotidiana é a 

vida do homem inteiro; ou seja, o homem que participa na vida 
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cotidiana com todos os aspectos de sua individualidade, de sua 

personalidade. Nela, colocam-se ‘em funcionamento’ todos os seus 

sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades 

manipulativas, seus sentimentos, paixões, idéias, ideologias.” 

(HELLER, 1985, p. 17).  

Para a autora “O homem já nasce inserido em sua cotidianidade.”  (HELLER, 

1985 p. 18). A partir do nascimento, e por toda a vida, o homem se insere no universo 

cultural. Ele adquire a capacidade de comunicação – uma língua -,  conhece os 

instrumentos, objetos, costumes e vai se apropriando deles ao longo do tempo de vida. Um 

indivíduo adulto, por exemplo, seria aquele que vive a sua cotidianidade de maneira 

independente, por si mesmo. Sem esses elementos da vida cotidiana que são dados a 

priori, seria imposível a vida humana e a vida em sociedade. 

Parece-me que para a autora a vida cotidiana satisfaz as necessidades básicas e 

existenciais dos indivíduos através de suas atividades mais elementares. Comer, beber, etc., 

reproduzem a existência do seres humanos, porém em diferentes estágios de 

desenvolvimento essa vida cotidiana é configurada de diferentes formas. Segundo Heller 

mesmo a vida e as ações não-cotidianas, partiriam e surgiriam no bojo do cotidiano. 

Assim, as atividades, fatos e ações que possibilitam a mudança na estrutura social e atuam 

na reprodução da sociedade – não mais a do ser humano em específico – surge da base da 

dinâmica cultural e a ela retorna depois de objetificadas. Heller diz: 

“A vida cotidiana não está ‘fora’ da história, mas no ‘centro’ do 

acontecer histórico: é a verdadeira ‘essência’ da substância social. 

(...) As grandes ações não cotidianas que são adotadas no livro de 

história partem da vida cotidiana e a ela retornam.” (HELLER, 

1985, p.20) 

 

Podemos fazer uma comparação com a Escola de Frankfurt, ou pelo menos com 

a maioria de seus membros, que não viam muita possibilidade de transformação social, 

percebendo a vida e os indivíduos como totalmente administrados e alienados, como por 

exemplo colocou Adorno. Heller diferentemente percebe nos individuos e na sua essência 

(particular/genérico) uma capacidade de criação e transformação social, ainda que esta 

esteja vinculado a uma visão onde o processo social básico de criação do social não seja a 

interação e a ação social ao nível individual, mas sim a ação de grupos que em 

determinado momento histórico superar a dialética particular, a alienação e reificação. 
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Uma citação que explicita a negação da autora em relação a uma alienação completa e a 

um mundo totalmente adminstrado se segue: 

“Baseia-se igualmente na mímese a assimilação de papéis, pois 

sem a imitação ativa da totalidade de um comportamento não 

haveria essa assimilação de papéis. Mas nessa afirmação, deve-se 

acentuar a idéia de atividade. Pois mesmo a imitação humana mais 

mecânica é assimilação ativa. O homem não pode alienar-se de 

sua natureza de um modo absoluto, nem sequer nesse terreno.” 

(HELLER, 1985, p.88) 

Ainda dentro da vertente marxista, trazemos as contribuições de Henri Lefebvre 

ao debate sobre o cotidiano e sobre  o direito à cidade. Uma das principais obras desse 

autor sobre o tema é, A Vida Cotidiana do Mundo Moderno (1991). Este pensador francês 

é conhecido pelos estudos com ênfase no mundo urbano e das cidades. Lefebvre vivenciou 

a grande maioria dos acontecimentos históricos do século XX, como as guerras mundiais, 

a disputa da Guerra Fria entre o socialismo e capitalismo, além das insurgências contra 

este último, do qual o autor sempre foi contestador e crítico. 

Lefebvre, portanto, vivenciou a construção, a reconstrução, a expansão e todo o 

processo de consolidação das cidades e do mundo urbano como lócus essencial de 

estabelecimento e reconfiguração permanente da cultura moderna e do capitalismo. 

Diante de ampla experiência de vida, aliada a sua produção teórica, o autor se 

dedicou a uma análise da sociedade ocidental e do capitalismo e,  assim como fez Heller, 

procurou fugir  do dogmatismo e do determinismo econômico cara as primeiras leituras de 

Marx, que culminaram no Stalinismo e no totalitarismo que terminou por reproduzir a 

opressão, a exploração e o dominio de poucos sobre muitos. 

Lefebvre dedicou-se então a análise de como o capitalismo e a sociedade 

ocidental funcionava em suas bases superestruturais ou culturais, buscando nessa 

dimensão a explicação dos fenômenos sociais e da existência do sistema social em voga. 

Assim, o autor dedicou-se ao estudo do cotidiano buscando encontrar aí a mais sutíl e 

eficaz forma pela qual a repressão, a opressão, e as próprias contradições do sistema se 

manifestariam através das práticas culturais no espaço público e privado. Diz Lefebvre: 

“Portanto, é inexato e falso limitar a crítica da repressão seja às 

condições econômicas (é um dos erros do economicismo), seja à 

análise das instituições ou das ideologias. Esses preconceitos 

mascaram o estudo da cotidianidade, isto é, das pressões e 
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repressões que se esercem em todos os níveis, a todos os instantes, 

sobre todos os planos, até mesmo a vida sexual e afetiva, a vida 

privada e familiar, a infância, a adolescência, a juventude, em 

resumo, o que aparentemente escapa à repressão social, porque 

está próximo da espontaneidade.” (LEFEBVRE, 1991, pp. 156-

157) 

A repressão de nossa sociedade não está para lefebvre somente na exploração 

econômica nem nas ações policialescas, mas no próprio cerne da dinâmica cultural e na 

forma como se organiza e sem mantém a sociedade através das práticas e ações 

corriqueiras. Lefbvre chama a cultura ocidental e sociedade ocidental a da segunda metade 

do século XX de Sociedade Terrorista. 

Na verdade, o autor aponta que mesmo as sociedades tradicionais, ou até todo 

tipo de sociedade necessita do aparato da coerção para a existência como condições de 

padrões culturais e representações que impengem as ações no processo de sociabilidade. 

Cita a questão da proibição do incesto e do controle de natalidade como um exemplo. 

Segundo Lefebvre, “o fundamento da repressão situa-se, pois, na junção controlada da 

sexualidade com a fecundidade.” (LEFEBVRE, 1991, p.156).  

O autor vai beber em Weber ao colocar que o capitalsimo e a ética protestante é 

quem inaugura o período de sociedade super-repressiva. O ascetismo promove a repressão 

aos níveis individuais com a ideologia individualista e com a ideia do contato direto com 

Deus. Inaugura-se a época da auto-repressão, onde a violência só é usada em última 

instância como meio de repressão e coerção sobre as práticas sociais. Assim “ é chegado 

ao reino da Liberdade, as opressões parecem espontaneidade” (LEFEBVRE, 1991, 

p.158).  

No tocante à liberdade enquanto ideologia individualista, podemos relacionar as 

acertativas de Lefebvre não só às análises de Marx em O Capital que define a lógica do 

sistema que privilegia o valor de troca possibilitando a liberdade como livre iniciativa, 

como também aos estudos de Simmel em O dinheiro na cultura moderna (1998) e  O 

indivíduo e a Liberdade (1998), e Dumont em Do Indivíduo-no-mundo ao Indivíduo fora-

do-mundo”, constante no livro, O Individualismo – Uma perspectiva antropológica da 

ideologia moderna (1985). Porém, não nos interessa discorrer mais profundamente sobre 

as bases da liberdade moderna. O que nos interessa é colocar que para Lefebvre essa 

Liberdade existe por meio da auto-regulação como diria Norbert Elias, ou como o próprio 
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autor coloca por meio da auto-repressão e do medo de ir ao encontro do que está 

objetivado. 

Para Lefebvre a Sociedade Terrorista seria a expressão máxima da Sociedade 

super-repressiva. Esta seria a Sociedade burocrática de consumo dirigido que teria como 

principal produto a cotidianidade que existe sob a forma de cultura alienada, espaço onde 

os desejos são pseudo-desejos objetivados e a satisfação é efêmera. Nas sociedades antigas 

não existia cotidiano, mas sim dia-dia, uma rotina de práticas, ações e afazeres onde a 

criatividade ainda existia e o conteúdo das coisas era mais importante de que suas formas. 

Percebe-se que mesmo antes dos Frankfurtianos a noção de sociedade de consumo que 

inspirou a noção de Indústria cultural, já era trabalhada por Lefebvre. Cunha coloca bem 

como funcionaria esse sistema: 

“O Estado, via propagação dos valores a serem consumidos pela 

publicidade como ponte de conexão, tenta ‘satisfazer’ os desejos 

dos homens. Como uma reação em cadeia, o que de novo deve ser 

consumido é colocado em contraponto ao que deve ser 

abandonado. Um desejo que é satisfeito abre espaço para uma 

nova necessidade. Sendo assim, esse novo vazio é prontamente 

preenchido por um novo produto, e o cotidiano se coloca como o 

território onde estas trocas serão consumadas. É constituído dessa 

forma, um círculo vicioso cujo fim é desconhecidamente 

necessário, pois essa insatisfação permanente constitui em certa 

medida o motor da vida cotidiana.” (CUNHA, 2003, p.12) 

 

Diferente de Marx, Lefebvre não coloca essa totalidade com um único sistema, 

mas sim um conjunto de subsistemas. Talvez o sistema capitalista na sua reprodução que 

culminou na Sociedade Terrorista e à subdivisão de um sistema e sua lógica em 

subsistemas com lógicas próprias e complementares sustentados por um discurso (palavra) 

e uma base pratica a cotidianidade.  

Lefebvre, porém, acreditava na possibilidade de transformação através das 

pequenas aberturas, ou da abertura que surgiria no meio urbano. “Resta agora a saída 

mostrada, onde se deve engajar o pensamento. E a abertura? Ela já tem o seu nome: a 

vida urbana (ou a Sociedade Urbana).” (LEFEBVRE, 1991, p.200).  Lefebvre como 

colocado por Cunha (2003), diferencia terror de violência. Sociedades totalitárias como a 

do Fascismo e Nazismo não seriam sociedades Terroristas, mas sim, aterrorizadas. A 

violência seria, aliada a festa uma das possibilidades de contraterrorismo como ele coloca: 
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“No urbano existe vida cotidiana, contudo a cotidianidade se 

supera. Mais sensível que noutros lugares, o terror é combatido aí 

mais eficazmente, ora pela violência (sempre latente), ora pela 

não-violência e pela persuasão. A vida urbana é, por essência, 

contestadora do terrorismo e pode opor-lhe um contraterrorismo.” 

(LEFEBVRE, 1991, p.2001) 

Essa postura do autor é notadamente uma mostra de como teoria e prática são 

indissociáveis. Por esse ponto de vista Lefebvre teve uma grande aproximação com 

movimentos sociais subversivos de ação direta mais ligados a violência (contraterrorismo 

anarquista x terrorismo de estado), e mais ainda esteve próximo dos Situacionistas e de seu 

movimento da Internacional Situacionista, que contava com membros como Guy Debord 

de A Sociedade do Espetáculo (2003) e que tinha no espaço urbano e seus usos a 

possibilidade de criação de situações inesperadas que rompessem com o cotidiano, como 

podemos observar em entrevista do autor concedida a Kristen Ross em 1983 e traduzida 

para o português por Cláudio Roberto Duarte.             

Comparando-se à perspectiva de Heller percebe-se que Lefebvre traz a 

possibilidade de transformção e mudança social a partir do próprio cotidiano, 

diferentemente de Heller que aponta a sua negação como possibilidade transformadora. 

Apesar de pensarem na transformação com uma perspectiva teleológica, Heller coloca essa 

possibilidade para alguns indivíduos apenas, estimulando a idéa de partido de vanguarda e 

de representatividade que foi cara ao surgimento da social-democracia como um rumo a 

ser seguido por parte dos marxistas. Já Lefebvre coloca essa possibilidade para todos os 

indivíduos, mesmo que a partir de coletividades, o que estimula a idéia de movimento 

sociais, e movimentos culturais urbanos. A perspectiva teleológica se mostra bem mais 

forte em Heller do que em Lefebvre. 

Depois de vistas as abordagens de cunho marxista sobre o cotidiano, passaremos 

agora a discutir a visão de Michel de Certau sobre o cotidiano, sua essência  e suas 

possibilidades. 

O historiador e filósofo francês Michel de Certau tem na sua obra, A invenção do 

Cotidiano (1998), uma bela pesquisa e arguição sobre as práticas comuns, dos indivíduos 

comuns em suas vidas ordinárias, suas experiências, suas narrativas, e principalmente, suas 

práticas, as quais Certau chama de  “maneiras de fazer”. 
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De Certau parte justamente da visão de que os indivíduos, ou melhor, as práticas 

e ações cotidianas por muito tempo e em grande parte foram vistas e estudadas sob uma 

perspectiva que as coloca como passivas dentro do processo de atividade socio-cultural. 

Por isso as práticas cotidianas sempre figurariam enquanto aspectos “de segunda mão” e 

menor importância nas análises sociais. 

O autor deixa claro que foge de uma perspectiva de um “atomismo social” que vê 

no indivíduo fonte primordial para a redução dos fenômenos sociais a um subjetivismo 

ingênuo. O que ele tem por objeto é investigar os modos de ação e esquemas de operação, 

e suas combinações que são pensadas e vividas pelos indivíduos em relação e que 

compõem uma parte fundamental do que é a cultura. De Certau diz: 

“Este trabalho tem portanto por objetivo explicitar as 

combinatórias de operações que compõe também (sem ser 

exclusivamente) uma ‘cultura’ e exumar os modelos de ação 

característicos dos usuários, dos quais se esconde, sob o pudico 

nome de consumidores, o estatuo de dominados (o que não quer 

dizer passivos ou dóceis). O cotidiano se inventa com mil 

maneiras de caça não autorizada.” (DE CERTAU, 1994, p.38) 
14

   

    

Atendo-se a última frase em destaque, percebemos que o autor vê nos indivíduos 

e na sua capacidade de organização um lado ativo, que possibilita a reinvenção das 

práticas, objetos e espaços objetivados que são colocados aos mesmos.  De Certau, 

diferentemente de Lerfebvre não vê só em determinados grupos, de “contracultura”, o lado 

criativo e a poética da vida. Pare ele nas simples operações cotidianas, mesmo enquanto 

consumidores no sistema capitalista os indivíduos estão sempre inventando e recriando 

através do aparato simbólico e da poética o mundo que se objetiva à frente dos mesmos. O 

próprio ato do consumo, do como se consume, do como se usa, denota essa atividade dos 

sujeitos em relação, que modificam constantemente, mesmo que de maneira dispersa e 

silênciosa, os objetos (fisicos ou não) culturais que lhe são impostos. Os consumidores são 

também produtores na visão do autor. 

Fazendo uma contraposição e correspondência entre produção no sentido 

econômico e do trabalho, e produção no sentido cultural e simbólico, o autor diz: 

                                                 
14

 Grifo meu. 
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“A uma produção racionalizada, expansionista além de 

centralizada, barulhenta e espetacular, corresponde outra 

produção, qualificada de ‘consumo’: esta é astuciosa, é dispersa, 

mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e 

quase invisível, pois não se faz notar com produtos impostos por 

uma ordem econômica dominante.” (DE CERTAU, 1998a, p.39) 

      

A subversão das coisas, dos fatos, dos símbolos é parte elementar da ação 

humana que produz cultura no cotidiano, o autor supõe que “os usuários ‘façam uma 

bricolagem’ com e na economia cultural dominante(...) segundo interesses próprios. (DE 

CERTAU, 1994, p.40). O cotidiano seria o lugar por excelência da criação social, e de sua 

própria reinvenção. O autor afirma que além de nos preocuparmos, como fez Foucault – e  

na minha acertativa os teóricos marxistas que abordamos anteriormente – com o 

funcionamento da dominação, dos mecanismos de coerção, repressão, etc., ele está 

preocupado em entender os mecanismos, as formas, e a lógica de operação que vão no 

sentido inverso desse processo.    

De Certau de pronto reconhece que há formas, regras e padrões que compõem 

essa lógica, e diante da complexidade que envolve essas práticas o autor selecionou 

algumas maneiras de fazer bem diferenciadas, encontrando variações que surgissema partir 

da pesquisa de campo. Também utilisou hipóteses e teorias científicas antes trabalhadas 

passando por Goffman, Bourdieu, Mauss, das ciências sociais, como também autores da 

linguística e filosofia como Chomsky, Garfinkel, dentre outros. 

Voltando novamente ao ponto da subversão, o autor aponta que a arte de criar e 

de fazer contracultura não se restringe mais a grupos. O que ocorre atualmente é uma 

“marginalidade de massa”, onde a vida cotidiana e as práticas que a compõe são 

necessáriamente políticas, heterogêneas, mas políticas. Ele diz: 

“A figura atual de uma marginalidade não é mais de uma 

marginalidade de grupos, mas uma marginalidade de massa, 

atividade cultural dos não produtores de cultura, uma atividade 

não assinada, não legivel, mas simbolizada,(...) essa 

marginalidade se tornou maioria silenciosa. (...) As táticas do 

consumo, engenhosidades do fraco para tirar partido do forte, vão 

desembocar então em uma politização das práticas cotidianas.” 

(DE CERTAU, 1994, pp. 44-45) 
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As práticas cotidianas seriam para o autor as que “produzem sem capitalizar, isto 

é, sem dominar o tempo” (DE CERTAU, 1994, p.48). O imaginário se coloca como lado 

ativo nos processos da vida cotidiana em embates constantes com o racional, em uma 

dialética racional apropriado e reorganizado pelo irracional humano, o espetáculo de 

imagens e palavras nao introduz apenas contingência ao lado irracional, mas sim, o 

estimula, por isso de Certau diz que “a leitura – seja das palavras ou das imagens – 

introduz portanto uma ‘arte’ que não é passividade.” (DE CERTAU, 1994, p.50) . 

Esta reflexão é a que permite o confronto do real com o imaginário, do objetivado 

com o subjetivo jaz em meio a nossa sociedade. Lefebvre já apontava a ambivalência da 

palavra e do cotidiano, sendo que para De Certau essa ambivalência não é composta por 

uma dicotomia estanque, mas sim por instâncias interpenetráveis. O cotidiano das cidades 

está para ele mais como um palco onde reina a reflexão e a eterna apropriação do que um 

palco onde se apresenta sempre a mesma peça, onde os indivíduos raramente refletem 

sobre as possibilidades de novas cenas.
15

 

    Até agora a discussão colocada neste capítulo, leva a entender que o estudo do 

cotidiano é importantíssimo para uma análise social eficaz, porém esta tarefa não é fácil e 

apresenta enormes armadilhas. Não podemos sair de um objetivismo determinante das 

estruturas (marxismo dogmático, por exemplo), para cair num subjetivismo ingênuo do 

senso comum. No estudo do cotidiano temos que estar sempre relacionando a perspectiva 

estrutural e cultural e suas imbricações e choques a partir das práticas, pensamentos e 

ações que se apresentam em um campo de estudo delimitado de antemão. 

Tratando de espaço e principalmente dos espaços públicos urbanos, trazemos as 

contribuições de Menezes (2000) para quem eles são necessariamente sociais. Buscando 

uma metodologia adequada ao estudo da sociedade contemporânea a autora aborda a 

peculiaridade da produção do conhecimento científico dentro do contexto de globalização. 

Aponta que esta deve ser encarada como “perspectiva”, e que produzir com esse horizonte 

é um trabalho difícil e árduo, principalmente quando se trata de assuntos urbanos e da 

cidade.  

                                                 
15

 Para ver mais sobre a ralção entre o imaginário e o real, e entre a cena e os espaço da subjetividade, ver as 

seguintes obras deVincent Capranzano,  A Cena: Lançando sombra sobre o real, (2005) e Horizontes 

imagnativos e o aquém e além, (2005) . 
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Deve-se atentar que mesmo diante do contexto de massificação as diferenças 

permanecem, e mais ainda, elas se complexificam a partir da articulação das lógicas locais 

e globais que se interpenetram na prática cotidiana dos espaços.  

Também estudando os espaços sociais públicos, afirmamos que eles devem ser 

encarados como palco das interações sociais. Tomando como exemplo as cidades francesas 

e comparando-as às vezes ao caso americano aponta para uma vida coletiva moderna que 

apesar de estar submetida à fragmentação, possibilita a emergência de situações como as 

festas e outras reuniões onde muitos indivíduos se mobilizam e participam despojando-se 

dos seus receios e medos.  

Para Hannah Arendt (1995), a esfera pública comporta os fenômenos políticos e 

culturais, já que ambos apontam para a habilidade e capacidade do julgamento e da decisão 

na construção social. O homem da modernidade em sua atividade e condição confere 

durabilidade no mundo, um mundo objetivado, que ele domina através da intervenção e 

domesticação da natureza. A concepção de cultura abarca a arte e a política e uma visão do 

espaço e da esfera pública como palco de conflitos e interdependência. “Em juízos 

estéticos, tanto quanto em juízos políticos, toma-se uma decisão. A atividade do gosto 

decide como o mundo deverá prevalecer independentemente de sua utilidade e dos 

interesses que tenhamos nele.” (SERPA, 2007: p. 140-141). 

Segundo Sun Alex (2008): 

 “Praças, ruas, jardins e parques constituem o cerne do sistema de 

espaços abertos na cidade. Nem sempre verdes, os espaços livres 

são o reflexo de um ideal da vida urbana em determinado momento 

histórico. (...) A socialização do espaço público tem sido relegada 

a um plano secundário, ofuscada pela questão de como deve ser a 

vegetação no ambiente urbano, tema que tem dominado as 

discussões sobre as praças e as cidades.” (ALEX, 2008, p.61) 

Diante desse quadro em que os espaços públicos passam por processos de 

visibilisação da gestão pública enquanto representação e afirmação de um discurso que não 

exclui os segmentos mais pobres, além de processos de gentrification ou enobrecimento 

para o consumo e o turismo; surge a importância de ver o espaço público a partir do viés 

que aloca o conflito social materializado em ações e práticas da esfera pública nos recentes 

espaços livres da cidade (SERPA, 2007; LEITE, 2004; LEANDRO, 2006). Nos espaços 

públicos é que se tornam visíveis as formas de gestão pública, evidenciando-se o caráter 
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democrático ou autoritário de sua gestão. Além disso, as cidades e seus espaços vêm sendo 

atravessados por processos de gentrificação direcionados ao consumo e ao turismo sendo 

também nos espaços públicos que os conflitos decorrentes das forças contraditórias 

aparecem.  

 A esfera pública e o mundo da vida na cidade contemporânea não estão dominados 

pelo mundo do sistema e pela esfera privada (HABERMAS, 1997, 2004), sendo mais exato 

afirmar que são encolhidos e pressionados por suas estruturas e pelo jogo do poder 

simbólico. 

 

1.3.3. DISCURSOS, MEMÓRIA, IMAGINÁRIO E FOTOGRAFIA 

Ao tentar reconstruir a história das praças e de seus espaços nos bairros e na cidade, 

vivenciando o contexto de hoje junto a seus frequentadores, abordamos os processos 

sociais vivenciados no decorrer do tempo, interpretando informações com base em uma 

memória coletiva (BOSI, 2004; THOMPSON, 2002).  

Encaramos as memórias e lembranças, de tempos mais remotos ou até recentes, 

com algo que pode informar sobre a identidade dos indivíduos, que é construída com base 

em dimensões temporais e espaciais. As praças e os locais públicos da cidade surgem 

como elementos de persuasão ou orientação na pertença e no pertencer a tal unidade de 

vida social, influenciando as ações dos sujeitos. Procuramos resgatar as memórias dos 

moradores e frequentadores das praças, relacionado com o momento presente vivido em 

seu cotidiano. 

A memória parece ser um instrumento na construção da realidade, já que integra as 

porções temporais do passado e do presente visando a um futuro possível. Segundo 

Michael Pollak (1992) a memória é construída socialmente e individualmente. Quando 

pensamos a memória e sua ligação com as identidades, percebemos que ambas fazem parte 

de um mesmo processo e se encontram interligadas. A identidade só se constrói a partir de 

referências exteriores, ou melhor, de um outro, e a memória só se forma a partir de alguma 

identificação. 
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A partir da discussão anunciada mergulhamos na concepção de História que tem 

na memória e nos atos de recordar e esquecer; bem como tem na sua renovação a fonte 

última e ao mesmo tempo primeira do entendimento da cultura e da sociedade. 

Paul Ricouer trazendo o debate complexo em torno dos processos de memória 

discute a pretensa oposição entre memória coletiva e memória individual afirmando não 

ser uma distinção válida se pensarmos estas categorias em oposição, mas sim ganham em 

significância quando pensamos uma inter-relação entre essas esferas, pública e privada, 

que foi pensada em toda tradição filosófica.  

A partir da “filosofia da História” de Ricouer, ou melhor, discutida por Ricouer a 

partir de pensadores como Santo Agostinho, Locke, Halbawchs, propõe-se uma recusa da 

História e do historiador, enquanto possuidores da verdade sobre a tradição, a sociedade e a 

cultura, mas sim se visa uma postura que dialogue entre subjetividades e objetividades que 

se formam no processo contínuo da vida. Resgatando a configuração de um contexto 

intersubjetivo urbano. 

Walter Benjamin em obras como O Narrador – considerações sobre a obra de 

Nikolay Leskov (1996) possibilita-nos a compreensão da significância da modernidade, 

tendo como foco a experiência existente na relação entre as pessoas no cotidiano moderno 

a partir da arte da literatura.  

Benjamin relata a perda da experiência, ou melhor, o surgimento de uma nova 

experiência na época moderna por ele vivenciada; isto se dá por causa do surgimento nos 

tempos modernos de novas formas de literatura e de comunicação, que isolam o indivíduo. 

A imprensa se desenvolve no começo do século XX difundindo-se no mundo inteiro, e 

com o alargamento desse fenômeno e desta forma de comunicação, a figura do narrador 

tende a desaparecer. Benjamim lamenta esse fenômeno que reduz sensivelmente a 

experiência dos homens modernos que não sabem mais escutar e contar histórias. Segundo 

Benjamin, estaríamos perdendo a capacidade de ouvir e transmitir histórias. Esta 

capacidade humana seria a sabedoria e a lucidez que se colocam cada vez mais distante do 

homem, a partir inclusive do romance enquanto reflexo da ideologia burguesa dominante. 

Benjamin centrando-se na figura de Nikolai Leskov aponta a sensibilidade da arte 

de contar histórias e situações, do narrador oral, e de um escritor que ainda vivia a 

experiência da época tradicional. Esta experiência começa a ter outra essência na 
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modernidade, a partir da mesma reprodução em massa citada na análise de outros ensaios 

do autor como A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1996). A imprensa 

dá uma dimensão e um alcance social maior aos escritos. Benjamin diz:  

“Cada manhã recebemos noticias de todo o mundo. E, no entanto, 

somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos 

já nos chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: 

quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase 

tudo está a serviço da informação. Metade da arte narrativa está 

em evitar explicações. Nisso Leskov é magistral.” (BENJAMIN, 

1996, p.203) 

Percebe-se que Benjamin analisa e retrata muito bem a época moderna através da 

observação das obras de arte, sendo estas e o mundo da cultura, também componente das 

condições históricas de reprodução social. Nesta época marcada pelo holocausto nazista, 

bem como por um “socialismo” autoritário e ditatorial aos modos de Stalin, o olhar do 

autor volta-se para a arte como uma possibilidade de transformação latente. Um futuro 

melhor era a chama que ainda o impulsionava a escrever antes de suicidar-se fugindo da 

ameaça Nazista em 1940, quatro anos depois de escrever a obras analisadas. 

A partir das discussões de Renato Ortiz em Memória coletiva e sincretismo 

científico: as teorias raciais do século XIX (2003), por exemplo, nos mostra como grande 

parte da intelectualidade e da inteligência literária da época foi influenciada pelos ideais 

positivistas e evolucionistas que silenciavam o debate acerca de questões como segregação, 

exclusão e preconceito, que era vivenciada pelos negros e pela população pobre das 

cidades dentro do processo de urbanização e modernização fortemente marcado pelas 

ações de higienização, disciplinamento dos espaços urbanos, dentre outros agravantes. 

Literatos como Olavo Bilac, Coelho Neto, João do Rio estariam nesse rol do qual se 

distanciou Lima Barreto e outros como Monteiro Lobato e Euclides da Cunha, que como 

colocado por Mauricio Silva (2006) e Alfredo Bosi (2006), por exemplo, problematizaram 

em seus escritos a realidade urbana, cultural e social contestando os ditames da literatura 

oficial que baseada no realismo e no romantismo esmaeciam conflitos. 

Isso nos faz pensar e discutir o processo de memória, já que na relação dialética 

entre o “criticar” que a reflexão promove e o se deixar “afetar” por representações nesse 

processo do seu cotidiano, a memória se apresenta como mola ou propulsora do 

entendimento da tradição como movimento. Assim se dá em nosso trabalho a importância 

do resgate das memórias dos cronistas e literatos sobre a cidade de João Pessoa, seus 
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espaços e seus lugares. Através de figuras como, Coriolano de Medeiros, Gonzaga 

Rodrigues, Walfredo Rodrigues, dentre outros, captamos a cidade no seu crescimento e 

suas diversas configurações urbanas em suas imagens sínteses. No entanto o olhar destes 

cronistas devem ser problematizados. 

Ao tentar reconstruir a história dos bairros e das praças e da cidade em seu 

processo de urbanização, abordamos os processos sociais no decorrer do tempo, 

interpretando informações com base na história escrita do cotidiano e numa memória 

coletiva (BOSI, 2004; THOMPSON, 2002).  

Encara as memórias e lembranças, de tempos mais remotos ou até recentes, com 

algo que pode informar sobre a identidade dos indivíduos elaborada a partir do local em 

que vivenciaram ou vivenciam os fatos narrados. Os bairros, as praças e a cidade surgem 

como elementos de persuasão ou orientação na pertença e no pertencer a tal unidade de 

vida social, direcionando os agires e as práticas – em muitos casos práticas de resistência 

às reformas na urbe.  

A memória parece ser um instrumento na construção da realidade, já que integra 

as porções temporais do passado e do presente visando a um futuro possível. Segundo 

Michael Pollak (1992) a memória é construída socialmente e individualmente. Quando 

pensamos a memória e sua ligação com as identidades, percebemos que ambas fazem parte 

de um mesmo processo e se encontram interligadas. A identidade só se constrói a partir de 

referências exteriores, ou melhor, de um outro, e a memória só se forma a partir de alguma 

identificação.  

O processo de contribuição da identidade na construção da memória, e seu 

inverso, são algo de fundamental. Quando abordamos através das imagens, das crônicas, 

dos relatos históricos, temas como a discriminação, segregação e exclusão a partir das 

representações sociais, estamos reconstruindo determinadas identidades e seus contra-

fluxos usando a memória social de algum espaço e tempo. As representações do que é 

relatado são feitas a partir da construção de lembranças e também de esquecimentos, 

gerando muitas vezes identidades cristalizadas.  

Michael Pollak comentando e enfatizando este aspecto social da memória 

relembra Maurice Halbwachs: 
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“A priori, a memória parece ser um fenômeno individual, algo 

relativamente íntimo, próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs, 

nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser 

entendida também, ou, sobretudo, como um fenômeno coletivo e 

social, ou seja, como um fenômeno construído coletivamente e 

submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes.” 

(POLLAK, 1992, p.2) 

Falando ainda sobre o que de fato constituiria essas bases da memória o autor 

coloca tais elementos: 

“Em primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. 

Em segundo lugar, são os acontecimentos que eu chamaria de 

‘vividos por tabela’, ou seja, acontecimentos vividos pelo grupo ou 

pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São 

acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas 

que, no imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das 

contas, é quase impossível que ela consiga saber se participou ou 

não. Se formos mais longe, a esses acontecimentos vividos por 

tabela vêm se juntar todos os eventos que não se situam dentro do 

espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo. É perfeitamente 

possível que, por meio da socialização política, ou da socialização 

histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação 

com determinado passado, tão forte que podemos falar numa 

memória quase que herdada.” (POLLAK, 1992, p.2) 

A análise da memória está diretamente ligada à questão da História Oral. Esta 

ultima tem como seu maior nome Paul Thompson que escreveu: A voz do Passado, 

História Oral (2002). Thompson discorre sobre a oralidade como um instrumento novo e 

eficaz na análise histórica e social na busca por uma história e dados que informem através 

da polifonia de atores e circunstâncias. Essa postura da História Oral tende a uma postura 

mais democrática que abarca o real mais fielmente. Como o próprio autor diz:  

“Pois a natureza cooperativa da história oral tem levado a um 

questionamento radical da relação básica entre história e 

comunidade. A informação não precisa ser levada para fora da 

comunidade para ser interpretada e apresentada pelo historiador 

profissional. Por meio da história oral, a comunidade pode, e 

deve, merecer confiança para escrever a própria história.” 

(THOMPSON, 2002, pp. 37-38).  

 

Em seu livro Memória e Sociedade, Lembranças de velhos (2004), Ecléa Bosi 

começa suas explanações falando sobre Henri Bérgson e sua obra intitulada Matière et 

mémorie. Segundo a autora o que interessa para ela na obra de Bergson, é a sua tentativa 
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de estabelecer uma fenomenologia da lembrança. Bergson enquanto filósofo centra-se no 

indivíduo, buscando compreender como funciona, manifesta-se e a que se presta nossa 

memória; assim ele irá relacionar a percepção humana ao resultado de estímulos “não 

devolvidos” ao ambiente e ao mundo exterior, esse seria o esquema bergsoniano de 

“imagem-cérebro-representação” (esquema perceptivo) que atuaria no cérebro junto ao 

“motor” manifestado no esquema “imagem-cérebro-ação”. Ação e representação estariam 

então ligadas em um mesmo esquema de relação entre homem (corpo) e o seu mundo 

(ambiente). Bergson opõe a percepção atual à memória ou como chama, lembrança. 

Utilizando-se do modelo de cone para demonstrar como funciona a memória, Bergson 

mostra que as percepções atuais andam juntas, ou na cola, das lembranças que seriam para 

ele “o lado subjetivo do nosso conhecimento das coisas”.    

Bergson detecta um caráter dinâmico interno da memória, e separa a memória 

pura que opera nos sonhos e nas artes, da memória hábito que está ligada à percepção 

“pura” e à ação presente; assim a vida activa aproveita-se da vida contemplativa como em 

um ato de espoliação. A grande questão e contribuição de Bergson segundo a autora, é 

perceber certa liberdade da memória em sua atuação no cérebro, e considerá-la com 

conservação do passado. Passado este guardado no inconsciente humano, mas sempre 

visitado pelo presente das ações. 

         Outro autor que Bosi traz à tona é Maurice Halbwachs. Halbwachs seguindo uma 

tradição sociológica durkheimniana, se preocupa em observar a memória em seu aspecto 

social, distinguindo-se de Bergson que não observa a memória em sua tônica social. 

Halbwachs posicionando a memória como fenômeno social, estuda-a a partir de um 

fenômeno não isolado no indivíduo, mas sim com produto das interações entre eles, 

centrado no conceito de consciência coletiva. O caráter livre da memória visto por Bergson 

como conservação total do passado, é excepcional ou impossível segundo Halbwachs já 

que a lembrança para ele é social. As representações são móveis no tempo, e a partir das 

representações coletivas atuais trabalhamos com nossa memória, que estaria assim sempre 

em um processo contínuo de mudança e conservação. O eu atual estaria sempre presente, 

até mesmo no sonho, que Bergson considera como memória “pura”.  

Para Halbwachs a linguagem é o mecanismo que possibilita a memória e a 

lembrança serem sociais, os símbolos e representações, são construídos a partir das trocas e 

criações lingüísticas entre nós homens. Então: “As categorias, que a linguagem atualiza 
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acompanham nossa vida psíquica tanto na vigília quanto no sonho.” (pág. 19). O exemplo 

da leitura e releitura de um livro feita em outra época de nossas vidas exemplifica bem 

estas considerações; no caso aqui das crônicas jornalísticas também. 

 Falando da memória e das lembranças dos velhos, que é o que interessa a Bosi, a 

autora mostra que a memória dos velhos pode ser mais definida e digamos “pura”, na 

medida em que estes diferentemente dos indivíduos jovens e adultos, se acham menos 

solicitados pelo presente de lutas, contradições e ações habituais. Os adultos por serem 

mais ativos se preocupariam menos com o passado e com uma reflexão mais detalhada de 

um passado individual que está sempre em relação com a memória social. 

A autora ainda cita o autor Frederic Charles Barlett e sua obra Remembering, no 

âmbito da psicologia Social. Com o conceito de convencionalização, Barlett conecta o 

processo cultural dado em um tempo-espaço específico, com o trabalho de lembrança e de 

visita/construção da memória. Ele distingue o processo mais geral em: matéria de 

recordação (o que se lembra) e o modo da recordação (como se lembra), verificando tanto 

o aspecto de construção social da memória, como o aspecto de construtora deste mesmo 

social, através da reconfiguração e reconstrução dos símbolos e representações da 

sociedade. 

 Ecléa Bosi ainda cita diversos outros autores, chegando à conclusão de que estes 

questionamentos sobre a memória são de grande complexidade, e que a melhor forma de 

se perceber a forma predominante de memória num dado indivíduo é levar o mesmo a 

fazer sua auto-biografia, já que segundo ela: “A narração da própria vida é o testemunho 

mais eloqüente dos modos que a pessoa tem de lembrar. É a sua memória.” (BOSI, 1994, 

p. 29). 

A partir da discussão que fizemos até agora, percebe-se o caráter excludente e 

explorador do processo de modernização das nossas cidades, bem como da urbanização de 

nossa sociedade nacional. Discute-se o processo de produção textual a partir da 

incorporação desses documentos também como documentos históricos, e principalmente, 

como narrativas vivas de um processo local de memória de elementos fundamentais para 

uma interpretação e compreensão de cultura a partir das praças e do espaço público 

vivenciado de modo mais plural e que dá voz a segmentos excluídos. 
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Trazemos uma visão historiográfica que necessariamente transita pelas Ciências 

Sociais e especificamente pela Antropologia, fazendo a ponte entre o processo de cultura 

em seu cotidiano ou como testemunhos e representações de um processo civilizador e 

imagético.  

Nos capítulos seguintes que compõem a segunda parte de nossa tese, primeiro 

discutimos e apresentamos o crescimento urbano da cidade de João Pessoa, destacando os 

aspectos dos discursos, crônicas, imagens e leituras sobre a cidade e seus espaços públicos, 

especificamente suas praças. Em seguida entraremos com a parte da análise e explanação 

de nosso survey e introduzimos as análises de tabelas e dados tanto referentes a pesquisas 

em órgãos públicos sobre a cidade, a criminalidade e a violência como referentes aos dados 

e informações analisados no survey. Por fim abordaremos e voltaremos às matérias 

jornalísticas discutindo sobre os discursos de medo e violência. 
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PARTE II 

 

“Talvez a mais importante diretriz para os estudos futuros já tenha 

sido citada várias vezes até aqui: a falta de compreensão da 

imagem urbana como um campo total, a falta das inter-relações de 

elementos, modelos e sequências. A percepção da cidade é, em 

essência, um fenômeno temporal, um fenômeno que se volta para 

um objeto de enormes dimensões.” Kevin Lynch, A Imagem da 

Cidade. 2011. 

 

 “A Fotografia é violenta: não porque mostra violências, mas 

porque a cada vez enche de força a vista e porque nela nada pode 

se recusar, nem se transformar”.  "O que a Fotografia reproduz 

ao infinito só ocorreu uma vez:  ela repete mecanicamente o que 

nunca mais poderá repetir-se existencialmente". 
Roland Barthes, A Câmara Clara. 1984. 

 

 

 

2.1. A CIDADE DE JOÃO PESSOA, IMAGENS, DISCURSOS E SEUS ESPAÇOS 

PÚBLICOS 

 

O presente capítulo visa discutir e apresentar a cidade de João Pessoa, seus 

espaços públicos e suas praças a partir das fotografias e suas bases enquanto um 

instrumento válido e de extrema importância na análise e reflexão nas pesquisas sobre os 

espaços de memória social como discutimos anteriormente. 

Já versamos sobre a natureza do objeto e do ato fotográfico, passando por suas 

bases de constituição, abordando seu aspecto histórico-social, e ainda analisando as 

possibilidades metodológicas para a investigação na Antropologia e Sociologia. 

Passaremos, assim, durante nossa análise por alguns autores, cronistas e suas fotos e 

imagens-síntese que discutiram a cidade na fotografia e a fotografia da cidade, além de 

alguns outros que utilizaram tal técnica em seus trabalhos de investigação. Por fim, 

explicitaremos ao longo do texto numa tangência no punctum de nossa experiência com 

essas fotografias dentro de uma perspectiva que “No fundo, a fotografia é subversiva, não 

quando aterroriza, perturba ou mesmo estigmatiza, mas quando é pensativa. (Roland 

Barthes. “A Câmara Clara”, 1984, p. 62.) 
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Ao falar da história da fotografia e da sua invenção e descoberta, temos que nos 

remeter a um processo que começa desde nossa antiguidade clássica, ou mesmo antes.  

Desde a Grécia já se conhecia que era possível se formar imagens a partir da luz 

transpassada por um orifício. Os homens seguiram pelo tempo sempre buscando maneiras 

e técnicas de representação de si, de suas atividades e do mundo em geral. Os desenhos, a 

pintura, são formas de imagens que a humanidade usou – e continua a usar – antes da 

fotografia como meio de expressão, de comunicação, e de representação do mundo e seus 

seres inanimados ou animados. Formas de pensar a existência do mundo e de si mesmos. 

Várias tentativas, desde o medievo, aprimoraram sequencialmente a técnica de 

formação de imagens a partir da luz. Mas foi com o francês Joseph Niépce em 1826 que 

podemos dizer que nasce a primeira fotografia, em uma de suas tentativas de copiar 

desenhos de litografia. Logo depois, e associado a ele, Louis-Jacques Mandé Daguerre 

iniciou pesquisas que terminaram por instituir o Daguerrótipo enquanto marco da 

fotografia moderna. 

Não demoraria muito para que a fotografia se expandisse, se tornasse cada vez 

mais difundida, e cada vez mais acessível e de fácil manuseio, promovendo mudanças 

profundas no mundo social e na vida dos homens. 

Pela primeira vez na história os homens se deparam com uma forma de 

representação que parece reproduzir e descrever de maneira perfeita a realidade. Diante 

disso fica claro que o social seria afetado profundamente por esse tipo de representação 

que se instaura na modernidade nascente. Vemos que a história da fotografia e da sua 

consagração está, portanto, atrelada a formação do mundo moderno e também da 

consagração do capitalismo enquanto sistema de vida. Como Koury afirma “A história 

social da fotografia mistura-se com a história social do capitalismo.” (KOURY, 1998, p. 

74). Falando ainda sobre o sentido de realidade que a fotografia passa a receber e suas 

implicações para a vida dos homens modernos, bem como das alterações no modo de 

pensar o tempo e o espaço social que ela instaura Mauro Koury ainda diz: 

 

“A sociedade ocidental, ao conferir o sentido de realidade ao que 

a fotografia apreende, não faz mais, como informa Bourdieu, que 

representar ela própria. Esta representação se dando através da 

ilusão tautológica de que uma imagem é construída de acordo com 

a sua concepção de objetiva. Tempo e espaço capturados passam a 

doutrinar o mundo de quem joga. Configuram passados, 

apreendem presentes, informam leituras e futuros”.  (KOURY, 

1998, p.74) 
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Koury ainda aponta a ligação da fotografia com o individualismo e 

homogeneização nascente, e com a fragmentação do mundo. O homem, cada vez mais, 

torna-se preso ao seu mundo subjetivo, a cronologização do tempo antes apontada por 

Norbert Elias em Sobre o tempo (1998) também é colocada.     

 

“O mundo burguês, através da fotografia, logra conseguir fundar 

um padrão de semelhança e objetividade capaz de apreender uma 

linearidade espaço-temporal que caracteriza a sociedade 

ocidental. Isso, através da pulverização desta lógica em mundos 

particulares, com tempos e espaços singulares e sobrepostos”. 

(KOURY, 1998, p.74) 

 

Essas transformações foram vivenciadas por muitos pensadores que se ocuparam 

em versar e escrever sobre o que viam, sentiam e analisavam na cidade moderna. Walter 

Benjamin foi um desses pensadores que brilhantemente vivenciaram e traduziram seus 

insghts por meio de seus textos. 

Benjamin aponta para a perda da experiência na época moderna. O caráter de 

unicidade da vivência tradicional vai sendo quebrado ao longo do tempo através de 

mecanismos como os jornais, ou como no caso da arte, da fotografia e do cinema, que 

passam a entrar cada vez mais no ritmo da produção em massa, ou para as massas. Esta 

seria a perda da aura que as obras de artes, e a fotografia, passam a sofrer. A arte e os 

símbolos agora existem de forma desterritorializada. Benjamin explicita seu conceito de 

aura: 

“Em suma, o que é a aura? É uma figura singular, composta de 

elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa 

distante, por mais próxima que ela esteja.” (BENJAMIN, 1985, 

p.101) 

 

Na verdade, Benjamin sugere que isso tudo não deve ser visto como negativo, ou 

seja, a obra de arte pode ter perdido sua aura e autonomia, mas tornou-se mais acessível às 

pessoas, aumentando sua dimensão social. Seu valor de contemplação, ou de culto, foi 

substituído por um valor de exposição. Podemos comparar estes conceitos aos conceitos 

marxistas de valor de uso e valor de troca, caros a analise marxista da mercadoria e seus 

percursos. Falando em outra obra sobre esse processo ele diz: 

 

“O que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de 

arte é sua Aura. Esse processo é sintomático, e sua significação, 

vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer 

que a técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o 

objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a 
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reprodução, substitui e existência única da obra de arte por uma 

existência serial. E, na medida em que essa técnica permite à 

reprodução vir ao encontro do espectador, em todas situações, ela 

atualiza o objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num 

violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e 

a renovação da humanidade. Eles se relacionam intimamente com 

os movimentos de massa, em nossos dias. Seu agente mais 

poderoso é o cinema”.  
 

Benjamin falando mais especificamente sobre a fotografia nesse possível 

processo emancipatório afirma: 

 

“A natureza que fala à câmara não é a mesma que fala ao olhar; 

é outra, especialmente porque substitui a um espaço trabalhado 

conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre 

inconscientemente. Percebemos, em geral, o movimento de um 

homem que caminha, ainda que em grandes traços, mas nada 

percebemos de sua atitude na exata fração de segundo em que ele 

dá um passo. A fotografia nos mostra essa atitude, através dos seus 

recursos auxiliares: câmara lenta, ampliação. Só a fotografia 

revela esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o 

inconsciente pulsional.” (BENJAMIN, 1985, p. 94) 

 

 

Benjamin ainda analisou e discutiu sobre todo o processo da lenta substituição da 

pintura como representação primordial no social, e da nova sensibilidade que emerge no 

cotidiano moderno. Os homens parecem necessitar cada vez mais da fotografia para 

existirem enquanto sujeitos sociais, e apreenderem as coisas: 

 

“No momento em que Daguerre conseguiu fixar as imagens da 

câmara obscura, os técnicos substituíram, nesse ponto, os pintores. 

Mas a verdadeira vítima da fotografia não foi a pintura de 

paisagem, e por sim o retrato em miniatura. A evolução foi tão 

rápida que por volta de 1840 a maioria dos pintores de miniaturas 

se transformaram em fotógrafos, a princípio de forma esporádica e 

pouco depois exclusivamente.” (BENJAMIN, 1985, P. 97) 

 

“Cada um de nós pode observar que uma imagem, uma escultura e 

principalmente um edifício, são mais facilmente visíveis na 

fotografia que na realidade. [...] somos forçados a reconhecer que 

a concepção das grandes obras se modificou simultaneamente com 

o aperfeiçoamento das técnicas de reprodução. Não podemos 

agora vê-las como criações individuais; elas se transformaram em 

criações coletivas tão possantes que precisamos diminuí-las para 

que nos apoderemos delas.” (BENJAMIN, 1985, p. 104) 
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Benjamin parece apontar a ambiguidade contida nessas transformações do 

espaço urbano, já que haveria também a possibilidade de estetização da política na cidade, 

através de estereótipos fotográficos ou cinematográficos. Como exemplo, teríamos a 

propaganda facista e nazista que ocorre na época em que vive. A fotografia traz 

transformações que podem levar à emancipação ou a barbárie. Falando um pouco sobre 

esse caráter do pensamento benjaminiano: 

 

“A posição singular de Benjamim diante da fotografia transparece 

aqui na forma de um paradoxo. Pois, se a fotografia é a ‘ a 

conquista fundamental de uma sociedade onde a experiência 

declina’, isto é, uma sociedade submetida ao choque e ao tempo 

indiferente dos ritmos industriais, uma sociedade, portanto, que se 

torna cada vez mais instantânea, a recuperação dessa experiência 

– como experiência do tempo – só pode se dar em um instante 

particular, destacado de uma série supostamente homogênea, e no 

qual toda temporalidade está subitamente implicada.” 

(LISSOVSKY, 1998, p. 25) 

 

Ao abordar a perspectiva histórica e social da cidade de João Pessoa e de seus 

espaços públicos a partir da fotografia, já começamos a delinear um pouco de sua natureza 

e de sua essência. Falamos de como a fotografia transforma a categorização do tempo e 

espaço, o que remete a um novo tipo de experimentação da memória social, entendidas 

nos termos de Durkheim, Halbachs, e Bosi, dentre outros. 

Roland Barthes (1984) dedicou-se ao estudo da fotografia e procurou a partir de 

uma perspectiva subjetiva identificar suas características e suas possibilidades. Barthes 

aponta toda a transformação social possibilitada pela fotografia que já vínhamos 

abordando, mas afirma que pouco se falou desse processo e desse “distúrbio” possibilitado 

pelo advento fotográfico.  

 

“Ver-se a si mesmo (e não em um espelho): na escala da História, 

esse ato é recente, na medida em que o retrato, pintado, 

desenhado, de resto, a pregoar uma situação financeira e social – 

de qualquer maneira, um retrato pintado, por mais semelhante que 

seja não é uma fotografia. É curioso que não se tenha pensado no 

distúrbio (de civilização) que esse ato novo traz. [...] Pois a 

fotografia é o advento de mim mesmo como outro: uma 

dissociação astuciosa da identidade. (BARTHES, 1984, p.25) 

 

Barthes dedica-se à procura dos elementos caracterizadores da fotografia, e 

produz uma classificação bastante válida e perspicaz. Detecta dois elementos da 

fotografia, que seriam o studium, e o punctum. O primeiro seria o aspecto cultural, 
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objetivo e “estereotipado” que existe e aparece em uma determinada fotografia. Seria o 

aspecto geral, os dados objetivos que são percebidos e compartilhados pelas pessoas 

pertencentes a um mesmo universo cultural. Ele diz: 

 

“O primeiro, visivelmente, é uma vastidão, ele tem a extensão de 

um campo, que percebo com bastante familiaridade em função de 

meu saber, de minha cultura; [...] é o studium, que não quer dizer, 

pelo menos de imediato, ‘estudo’, mas a aplicação de uma coisa, o 

gosto por alguém, uma espécie de investimento geral, ardoroso, é 

verdade, mas sem acuidade particular.” (BARTHES, 1984, p. 45) 

 

O segundo elemento estria ligado ao plano da subjetividade, do particular, algo 

que existe na fotografia apenas para o seu possuidor, ou melhor, para o sujeito que a 

observa e pensa junto a ela: 

 

“O segundo elemento bem quebrar (ou escandir) o studium. [...] A 

esse segundo elemento que vem contrariar o studium chamarei de 

punctum; pois punctum é também picada, pequeno buraco, 

pequena mancha, pequeno corte – e também lance de dados. O 

punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas 

também me mortifica, me fere).” (BARTHES, 1984, P.46) 

 

Porém o que Barthes caracteriza como essência da fotografia é a coexistência 

desses elementos, e mais ainda, o que ele chama de noema “isso foi”.  É a sua capacidade 

de domínio do tempo, de presentificar o passado e de atualizar os elementos da realidade 

que existiram em um dado momento do passado. Barthes ao falar do studium apontava 

para o óbvio da fotografia, o que não levava ao pensar, mas sim ao assimilar a informação 

visual ali posta.  Ao falar do punctum se referia ao obtuso e ao elemento perturbador que 

leva ao pensar e ao refletir sobre toda uma experiência. Na verdade, Roland Barthes com a 

maturação da sua obra, termina por identificar que o verdadeiro punctum da fotografia 

se refere ao seu aspecto temporal, é isso que realmente perturba. Parece tecer relações 

com Benjamin no tocante à unicidade da fotografia, já que esta não se perderia no seu 

aspecto de studium, objetivo, e de massa. Falando sobre a essência da fotografia ele diz: 

 

“Sei agora que existe um outro punctum (um outro ‘estigma’) que 

não o ‘detalhe’. Esse novo punctum, que não é mais de forma, mas 

de intensidade, é o Tempo, é a ênfase dilaceradora do noema 

(‘isso-foi’), sua representação pura. (BARTHES, 1984, p. 141) 

 

Na fotografia não se pode negar que a coisa “esteve lá”, como no teatro, torna-se 

vivo e atualiza-se algo morto, o spectrum. Percebe-se diante da discussão colocada que é a 
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partir da fotografia que os sujeitos passam a garantir e legitimar sua existência no mundo e 

nos espaços públicos da cidade. Ao mesmo tempo o sujeito vira objeto que só é real ao ser 

revelado pela fotografia. Um bom exemplo disso são os documentos de identificação de 

hoje que exigem a fotografia. A legitimidade do documento – que representa também o 

controle social – só é autenticada pela conferencia da fotografia. 

 

2.1.1. JOÃO PESSOA, SUAS “HISTÓRIAS” E OS ESPAÇOS URBANOS 

A cidade de João Pessoa é uma das mais antigas do país situando-se em terceiro 

lugar em termos mais antigos de fundação. Ela surgiu durante a vigência do antigo Sistema 

Colonial para exercer funções administrativas e comerciais, tomando forma a partir de uma 

colina à margem direita do Rio Sanhauá. Sua localização geográfica privilegiada 

contribuiu para que logo se tornasse também um centro comercial.  

Sua fundação foi em cinco de agosto de 1585, e teve como peculiaridade o fato de 

já nascer cidade. Como foi fundada pela Cúpula da Fazenda Real, numa Capitania da 

Coroa, e tinha importância defensiva para a capitania de Pernambuco, adquiriu de pronto 

este título. (MELLO, 1987). 

Como demonstra Henrique França (2006), sua história foi marcada por batalhas e 

acordos com os índios locais. No mesmo artigo ele afirma que em cinco de agosto de 1585 

as caravelas portuguesas desembarcaram na cidade, mas as primeiras obras de fundação só 

ocorreram três meses depois, a partir de novembro de 1585.  

“Onze anos antes dos pés portugueses pisarem a margem 

esquerda do Parahyba, os colonizadores lusitanos já haviam 

criado a Capitania Real que levava o mesmo nome do rio. A partir 

daí, por quatro vezes a coroa européia fracassou em suas 

tentativas de conquista, sempre derrotada pela força e garra dos 

índios potiguaras, que aqui habitavam. ‘A formação da cidade foi 

muito difícil. Em 1574 ela começa a existir de direito, mas não de 

fato. Porque não houve ocupação. Só em 5 de agosto de 1585 é 

que fincaram pé para criar a cidade que seria o núcleo básico da 

Capitania, que até então só existia nominalmente’, explica o 

historiador José Octávio de Arruda Mello, autor de "História da 

Paraíba - lutas e resistência" e um dos principais estudiosos dessa 

trajetória.  
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A colônia brasileira em seus primórdios foi dividida em Capitanias Hereditárias, 

grande parte do atual território paraibano situava-se na então capitania de Itamaracá, sob o 

domínio de Pero Lopes de Sousa. Posteriormente, esta capitania foi desmembrada, dando 

origem à capitania da Paraíba.  

 

 

 

A cidade de João Pessoa teve vários nomes antes da atual denominação. Seu 

primeiro nome foi o de Nossa Senhora das Neves, em 05 de agosto de 1585, em 

homenagem ao Santo do dia em que foi fundada. Depois, foi chamada de Filipéia de Nossa 

Senhora das Neves, em 29 de outubro de 1585, em atenção ao rei da Espanha D. Felipe II, 

quando Portugal passou ao domínio Espanhol na época da União Ibérica. Em seguida, 

recebeu o nome de Frederikstadt (Frederica), em 26 de dezembro de 1634, por ocasião da 

sua conquista pelos holandeses, em homenagem a Sua Alteza, o Príncipe Orange, 

Frederico Henrique. Novamente mudou de nome, desta vez passando a chamar-se 

Parahyba, a 01 de fevereiro de 1654, com o retorno ao domínio português, recebendo a 

mesma denominação que teve a capitania, depois a província e por último o Estado. Em 04 

de setembro de 1930, finalmente, recebeu o nome de João Pessoa, homenagem prestada ao 

Presidente do Estado assassinado em Recife. (Aguiar e Otávio, 1985; Mello 1987, Jardim, 

1910, Maia 2000; Maia 1992). 

Em meados de 2010 houve um debate sobre a mudança do nome da cidade, com a 

proposta de retorno da denominação anterior - Parahyba. Essa polêmica, que envolve 

questões identitárias atuais, reacende antigas disputas políticas. Os defensores da mudança 

propuseram a realização de um plebiscito para que a população opine sobre sua 

preferência, fato que até agora não ocorreu. 

 IMAGEM 25 – Foto da 

cidade surge na margem 

direita do Rio Sanhauá e 

longe do mar. Da colina às 

margens do rio.  Fonte: 

Acervo Humberto Nóbrega 

– Unipê. 
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Ainda no séc. XVII, os holandeses, atraídos pela riqueza do açúcar, invadiram a 

cidade a partir de 1634, e mantiveram-na sob seu controle pelo período de vinte anos, mas 

não contribuíram para o desenvolvimento da cidade e seu crescimento urbano e de seus 

espaços, como ocorreu em Recife, mantendo-se, portanto as características da ocupação 

portuguesa (Silveira, 2004). Nessa primeira época de colonização, a cidade abrigava uma 

pequena população de aproximadamente 1.500 habitantes e contava com 18 engenhos de 

açúcar (MELLO, 1987).  

 

 

 

 

 

Durante todo o século XVIII João Pessoa permanece ainda um pequeno sítio, 

entre alguns logradouros e o Porto do Capim, este último situado às margens do rio 

Sanhauá, onde se iniciou o processo de ocupação urbana da cidade. Segundo vários 

documentos e pesquisas ela mantinha um caráter rural, apresentando-se cheia de becos 

entremeados por ruas sujas, e não dispunha de infra-estrutura urbana adequada, carecendo 

de planejamento e organização. Nos sítios e fazendas a elite, os escravos e pequenos 

comerciantes viviam dispersos, num lócus em que ainda não se constituíra um espaço 

urbano, não dispondo ainda de regras mínimas de ordenamento.   Segundo Silveira (2004) 

ao final do século XVIII o núcleo urbano da cidade contava praticamente com o mesmo 

contingente de fins de século XVI, evidenciando o lento crescimento da cidade. 

 IMAGEM 26 – Reprodução do antigo mapa da Cidade, de 

autoria do Capitão-piloto Manoel Francisco Granjeiro. O espaço 

da cidade restringia-se a poucas ruas tendo por base a colina, em 

1692. (Stuckert Filho, 2007) 
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Ilustrando esse processo de lenta evolução urbana e desenvolvimento econômico, 

destacamos o trecho no qual João Santos Coelho Filho diz: 

 “Mesmo em 1774, quando a cidade de Paraíba contava já 10.050 

habitantes, 9 igrejas, 5 conventos e 2437 fogos, ainda não era 

possível falar de outra iluminação que os raros nichos das 

esquinas, instalados pelas famílias de abastados haveres, ou os 

fachos e tochas dos lanterneiros e criados que acompanhavam os 

patrões nas raras e perigosas saídas à noite. Raras e perigosas, 

dizemos, porque nessa recuada época, em que os homens usavam 

roupas de cores berrantes e espadas de tigela de ferro, cessava 

por completo o movimento da rua, já muito diminuído desde as 

Ave-Marias, às oito horas da noite. E os desordeiros espreitavam 

os temerários na escuridão dos becos, aumentando o rol de 

crimes, tão carregado naquele tempo. [...]  Em 1822, a cidade alta 

foi iluminada, de ordem da Junta Governativa, por vinte lampiões 

de azeite de mamona, o que representava um notável progresso. 

[...] Mesmo com esse desenvolvimento não era seguro andar à 

noite pela Cidade.” (COELHO FILHO, 1985 p. 67 e 68) 

 

O elemento do medo a partir da narrativa acima já se mostra presente na 

sociabilidade da cidade, diante do perigo e insegurança do espaço público no período da 

noite, e do possível encontro com os desconhecidos, “desordeiros”, que muitas vezes se 

aproveitam da má iluminação para agirem. Isso em períodos de transição de uma época de 

ordenamento religioso católico para o ordenamento laico do Estado republicano nascente. 

O espaço público da rua ainda deve ser evitado, porém a partir do inicio do século XX essa 

perspectiva começa a ser modificada, como veremos nas fotografias que expomos na 

sequência do trabalho. Como este cronista chega a este diagnóstico? Que tipo de medo é 

esse que o outro atribuía ao passado? 

Por outro lado, deve-se atentar para a importância dos espaços livres que 

provinham das Igrejas e já surgiam no tecido da cidade. As edificações mais imponentes 

eram de caráter religioso e mesmo os espaços livres a elas agregados – largos, adros - 

tinham um utilização subordinada aos cultos e rituais religiosos. Devemos ter cuidado, 

porém em não queer dizer com isso que não existia vida pública antes do século XX. 

Nesses espaços públicos embrionários, os senhores e demais segmentos da 

população compareciam para assistir aos eventos, rituais e festas das antigas tradições 
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religiosas, em geral comandados por ordens religiosas como os Franciscanos, os 

Beneditinos, etc. 

As características mais salientes do modelo de urbanização que predominou 

durante os primeiros séculos da colonização são uma herança do estilo de colonização aqui 

adotado, centrado no grande latifúndio, no interior do qual o poder se concentrava nas 

mãos de seu proprietário. Freire (1983) afirma que durante os três primeiros séculos de sua 

existência, a Corte Portuguesa transferiu aos donatários e colonos os cuidados de 

instalação da rede urbana. Assim, 

“A família colonial imprimiu as marcas de sua ascendência nas 

vilas e cidades que construiu. A anatomia urbana da colônia 

mostra como a casa, ocupando todo o lote, delimitava a rua. O 

privado impunha-se ao público. Com exceção da praça em que se 

situava a Câmara, a cadeia e a Igreja, a cidade era tomada pelas 

propriedades privadas. As famílias, mesmo as menos ricas 

copiavam o exemplo dos senhores que instalavam suas residências 

onde lhes parecesse mais cômodo. (...) A rua era considerada o 

confim da casa, como a senzala era o quarto de despejo da casa 

grande. Os senhores rurais modelavam a cidade seguindo o 

exemplo do engenho e da fazenda (pp. 37- 38) 

 

O que importa nesta breve recuperação histórica da cidade não é a apresentação da 

complexidade dos eventos que a constituíram ao longo dos tempos, mas a apreensão do 

sentido de sua evolução urbana e dos seus espaços públicos, de suas praças que se 

tornaram marcos identitários e simbólicos de novas tendências de sociabilidade – como 

veremos nas fotografias que apresentaremos – e principalmente no que se refere à 

ocupação, expansão e ordenamento do território urbano e a construção de um espaço 

público. 

A cidade – e seu espaço social – dividia-se ainda em “cidade alta” e “cidade 

baixa”. João Pessoa teve, portanto, uma lenta evolução urbana até metade do século XIX. 

No final do século XVIII e início do século XIX a cidade começa apresentar um ritmo de 

crescimento mais acelerado, o que coincide com a recuperação da colônia e da capitania no 

mercado internacional do açúcar. 

Percebe-se que após a independência é que o crescimento, principalmente o 

demográfico começa a aumentar. É então entre 1850 e a primeira década do século 
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seguinte que se processam modificações urbanas e um crescimento que chamam a atenção 

por começarem a mudar a característica de cidade rural. 

Mas é, sobretudo a partir de 1822, que o crescimento, principalmente o 

demográfico, começa a acontecer. É então entre 1850 e a primeira década do século 

seguinte que se processam modificações urbanas e um crescimento populacional que 

acabam por transformar o caráter rural da pequena cidade. Este período marca também a 

separação entre a Igreja e o Estado, refletindo-se na reordenação dos espaços públicos e no 

tecido da cidade, com a construção de ruas e praças subordinadas agora às intenções da 

circulação e acessibilidade. 

 

 

 

 

Em 1808, a cidade possuía cerca de 3.000 moradores, cinco ermidas, uma matriz, 

três conventos, uma igreja e um hospital da Santa Casa da Misericórdia. Em 1900, a cidade 

possuía 18.000 habitantes crescendo para 34.000 habitantes em 1940, segundo 

(RODRIGUES & DROULERS, 1981). Até o início do século XIX, a cidade ainda era 

habitada praticamente por militares, administradores e religiosos. Com a ampliação do 

comércio brasileiro em geral, João Pessoa assim como todo o litoral brasileiro, teve seu 

povoamento acelerado (MELLO, 1987).  

IMAGEM 27 – Foto do Palacete do Barão de Abiaí, começo da Rua das 

Trincheiras 1875). Primeiras ruas e praças na cidade ainda “rural”. Fonte: 

Acervo Walfredo Rodrigues – Arquivo Histórico Waldemar Duarte - 

FUNESC 
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Até este período, o desenho da cidade é muito marcado pelo espaço geográfico 

onde está situada, que fundamenta suas estratificações internas, representadas em termos 

de “cidade alta” que concentrava atividades administrativas, culturais e religiosas e “cidade 

baixa” onde se localizava o comércio. Esse modelo de estratificação também apresenta 

conotações de classe, os mais abastados situando suas residências na cidade alta, os mais 

pobres na cidade baixa.  Segundo Aquino (1985), em seu livro, O século XIX e a cidade:  

Somente nas últimas décadas do século é que alguns 

melhoramentos substanciais passam a fazer parte dos 

equipamentos da cidade. A cidade era geralmente dividida em alta 

e baixa, de acordo com a sua topografia. [...] Logo depois do 

centro iniciavam-se os sítios, alguns deles com vários hectares, o 

que bem demonstra a origem rural da urbe e que perduraria por 

todo o século XIX. “E logo depois a mata emoldurava a pequena 

cidade, ás vezes seccionando-a, isolando pequenos conjuntos de 

habitações, que passavam a constituir povoados quase que 

independentes.” (AQUINO, 1985, p. 75) 

 

Melhorias infraestruturais como no transporte, habitação, saneamento, vão dando 

outra cara à cidade que ainda se reduz ao panorama espacial de “cidade alta” e “cidade 

baixa”. Koury (2005b) baseando-se em alguns autores como Jardim (1981) mostra como a 

“cidade rural” ainda permanecia apesar das 463 casas de palha e 50 sobrados da parte 

“baixa” – Varadouro, que já começava a possuir residências junto aos estabelecimentos 

comerciais, e das 410 casas de palha e dos 44 sobrados, fora os edifícios público, da cidade 

“alta”. 

Entre 1857 e 1859 a cidade se moderniza com a abertura de novas ruas e com o 

levantamento da planta da cidade e o alinhamento de ruas e praças, demarcando a 

preocupação com o embelezamento da cidade, que vem associada a um projeto de 

ordenamento urbano que segrega os mais pobres. 

DINIZ (2004) define bem esse período entre o século XIX e inicio dos anos 

1930: “O processo de modernização da Capital (...) representou o esforço da camada dos 

proprietários agrícolas, comerciantes e fabricantes em instituir uma nova ordem fundados 

em novos padrões de disciplina e controle social” (p. 184). Trata-se de modelar o novo 

indivíduo que deve ocupar sem restrições o espaço público, principalmente das praças da 

cidade, adequando-se ou resistindo. 
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Paralelamente ao crescimento urbano, surgem os conflitos e as novas formas de 

gerenciá-los. O crescimento da cidade implica também disputas sobre o seu controle e 

sobre as formas de apropriação do espaço e do território. 

O controle sobre a cidade envolve diferentes dimensões relacionadas ao uso do 

solo e também ao controle dos costumes, a imposição de novos modos de viver, 

contrapostos aos usos tradicionais da cidade, principalmente aqueles associados aos mais 

pobres. Intensificam-se então as lógicas da segregação, dominação e disciplinamento dos 

indivíduos da cidade, seus hábitos, costumes – como banhos nus nas fontes de água, ou 

andar sem camisa – organizadas por uma elite e pelo governo local. Os grupos dominantes 

que ocupavam a parte central da cidade, em seus sobrados e residências, passam então a 

“expulsar” fisicamente – com o início da especulação do solo – e adestrar moralmente os 

indivíduos pobres tentando aos poucos enquadrá-los na disciplina de nossa modernização 

retardatária, inspirada na ética do trabalho. (DINIZ, 2004).  

É interessante frisar que esse não foi um processo de total passividade e que 

houve muita resistência por parte da população, como se refere (MEDEIROS, 2004, p.44), 

colocando situações de conflito, em específico, nos bairros centrais.  

A vida cotidiana na cidade, no período de transição de uma época de ordenamento 

religioso católico para o ordenamento laico do Estado republicano nascente sofre 

profundas modificações. O processo de modernização se instala, mas ainda é precária a 

constituição de um espaço público, considerado lugar de perigo, de insegurança. Evitava-

se, principalmente as parcelas da elite a circulação noturna onde a escuridão tornava 

possível o encontro com os desconhecidos, “desordeiros”, que poderiam se aproveitar da 

escassa iluminação para praticarem atos ilícitos. Claro que percebemos e problematizamos 

que no relato os pobres parecem serem as vítimas de um processo de estigma e de um 

estereótipo desmesurado. 

Assim, o espaço público da rua ainda deve ser evitado, e só a partir do início do 

século XX essa perspectiva começa a ser modificada como se verifica na presença da 

população nas praças das fotografias que expomos e dialogamos a seguir. 

A partir dos primeiros anos do século XX começam a surgir em João Pessoa 

alguns espaços públicos como o Ponto de Cem Réis (Praça Vidal de negreiros), a Praça 

Comendador Felizardo Toscano, atual Praça João Pessoa, os coretos, como o do Pavilhão 
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do Chá – praça conhecida na época por largo do Palácio, que foi construída em 1917 pelo 

Italiano Paschoal Fiorillo, (Mello, 1990).  Entre os anos de 1928 a 1930 no governo de 

Guedes Pereira e na presidência de João Pessoa, é que surgem novos espaços públicos 

como as praças Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis) e a Praça da Independência, 

embelezando a cidade.  (RODRIGUES & DROULERS, 1981). 

Diversos autores se referem às transformações urbanas inspiradas na ideologia do 

progresso que se instaura a partir da década de 20 do século passado. Maia (2000), Barreto 

(1996) e Silva (1997) mostram como se sucedem modificações no espaço urbano e na vida 

social com o crescimento de estabelecimentos comerciais e do incipiente parque industrial. 

A sociedade pessoense se diversifica com a fundação de partidos, de agremiações, da 

imprensa, entre outros.  Ocorrem também melhorias infra-estruturais como no transporte, 

habitação e saneamento. Muda a relação do homem com seu ambiente e com os outros e o 

espaço público passa a ter proeminência na dinâmica da cidade. As tendências observadas 

acima se inserem no contexto da modernização das sociedades ocidentais capitalistas como 

assinalam vários autores que analisaram a modernização das sociedades europeias como 

Berman (1987), Benjamin (1996, 2000), entre outros.  

 Analisando essas transformações Mauro Koury destaca como aspecto relevante:  

“(...) a ocupação do espaço público pela população, antes restrita 

ao interior das residências muda, a população começa a 

frequentar as ruas, as praças, os coretos, como forma de não só 

fazer política ou comércio, mas também se divertirem e 

encontrarem amigos.” (KOURY, 2005b, p. 150) 

 

Como destaca o autor evidencia-se assim um novo cenário, com renovadas 

práticas de lazer e sociabilidade, maior frequência dos encontros cotidianos, e a circulação 

nos espaços públicos das praças que acarretam novos vínculos sociais e criam e re-criam 

constantemente a cidade. Porém, a conquista do espaço pela população é feita 

diferenciadamente, sob a égide de segregação, já que só os mais abastados podiam entrar e 

se adequar aos costumes exigidos por uma ordem disciplinadora em espaços públicos 

como praças e parques. Reafirma-se aqui a constatação de que em nossa sociedade o 

processo de modernização se dá numa perspectiva profundamente autoritária e excludente. 
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Diniz (2004) enfatiza os processos disciplinadores que tardiamente tentam reproduzir a 

modernização europeia, no País e localmente.  

Na mesma linha de análise afirma Koury que “A modernização do espaço urbano 

e do estilo de vida da cidade também se fez sob o signo do medo do outro e da busca de 

controle social e societal.” (2005b, p. 151). Todo um poder disciplinar moderno passava a 

regular os costumes e hábitos em certos lugares, como praças e coretos, excluindo os 

homens pobres que eram considerados o “lixo da cidade” e deveriam ser postos em 

instituições como presídios, manicômios e orfanatos. Este processo de higienização 

também é apontado por Maia (2006), quando afirma que a cidade passou por um período 

de verdadeira re-construção de ordem estética e arquitetônica, aliadas, ou tendo como 

base, novas leis e ordenamentos morais estampados em periódicos da época e em autos do 

poder público em geral. 

Em O século XIX e a cidade, de Aécio Villar de Aquino, encontramos a 

caracterização de João pessoa e de seus espaços públicos no século XIX: 

“[...] Em grande parte do século XIX a visão que vamos encontrar 

da Cidade da Paraíba, pouco difere da descrição feita pelos 

primeiros cronistas e viajantes do começo da centúria: cidade 

pequena, antiquada, carente de diversos equipamentos urbanos e 

que chama a atenção para aspectos exóticos de sua paisagem 

natural e peculiaridades de umas poucas edificações. Ainda no 

inicio da segunda metade do século, bem como definiu Maurílio de 

Almeida ‘... era como as demais capitais das menores províncias 

de Império: um aglomerado urbano, pequeno, dos mais pobres e 

atrasados’. Somente nas últimas décadas do século é que alguns 

melhoramentos substanciais passam a fazer parte dos 

equipamentos da cidade.  

 IMAGEM 28 – Foto da Praça das Mercês, iluminação a querosene e bondes 

ainda movidos pela tração animal. 1910. Acervo Walfredo Rodrigues 

(FUNESC) 
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A cidade vai crescendo e novos bairros vão surgindo fora do perímetro central, 

novas avenidas são criadas nas primeiras décadas do século como a João Machado, 

Maximiniano de Figueiredo, além das praças e parques como o Parque Arruda Câmara e o 

Parque Sólon de Lucena, o Ponto de Cem Réis (Praça Vidal de Negreiros). Depois que a 

cidade rompe com a “barreira” da “Lagoa dos Irerês” – como era chamado o Parque Sólon 

de Lucena, dá-se início nas décadas de 30, 40 e 50, outras intervenções entre as quais a 

criação e expansão das Avenidas Getúlio Vargas e Epitácio Pessoa que ligam o rio ao mar. 

Outras Avenidas surgem; como a Av. Cruz das Armas e a Av. Pedro II. Também são 

realizadas melhorias nos sistemas de energia, água, etc. Do início do século XX até 1950 

introduzem-se diversas transformações de caráter arquitetônico e também sobre os jeitos 

de morar e habitar.  

Até a década de 1910, a lagoa do Parque Solon de Lucena, que até então se 

chamava Lagoa dos Irerês, não permitia o crescimento da cidade em direção ao litoral, a 

Lagoa era na verdade um grande charco. Em 1913, no governo de Saturnino de Brito, foi 

realizado o saneamento da bacia da lagoa, permitindo, com isso, a expansão da cidade em 

direção ao leste e ao sul.  

 

IMAGEM 29 – Foto do Parque 

Solon de Lucena e centro da 

cidade em 1940. A cidade 

começava a se expandir e 

ganhar novos ares. Os 

moradores começavam a se 

deslocar no espaço geográfico 

da futura urbe. 

Fonte: Acervo Humberto 

Nóbrega – Unipê. 
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Em 1920, a cidade tinha 29.000 habitantes registrando pouco crescimento, mas em 

1950 tinha 98.000 habitantes, sendo o êxodo rural e as políticas urbanizadoras do Estado 

brasileiro, grandes impulsionadores desse crescimento urbano (MAIA, 1992 p.24).  

O punctum e a reflexão sobre as fotografias acima não estão relacionado com as 

intenções do fotógrafo, com a cultura do operator, com sua visão do mundo. Ele depende 

do espectador se sentir ferido, pungido por determinada imagem como nos sentimos ao ver 

a vastidão visual que a “cidade percorre” do rio ao mar e não apenas pelo aspecto 

informacional dos logradouros. Ao contrário do studium que é uma espécie de educação, 

de “saber” que permite encontrar, para Barthes, o operador e suas intenções.  

Henrique França (2006) fornece outros dados sobre a expansão populacional: “Nos 

anos de 1950 quando a principal via foi construída – se referindo à Avenida Epitácio 

Pessoa já calçada
16

 –, João Pessoa era a 17ª cidade de maior população do Brasil e a mais 

populosa do Estado. Mas foi na década de 1960 que ocorreu a grande explosão de imóveis 

na orla da Capital, transformando o cenário intacto das praias pessoenses em uma 

invasão de habitações margeando o oceano.” (Jornal O Norte, caderno especial, 16 de 

setembro de 2006) 

                                                 
16

   Grifo nosso. 

IMAGENS 30 e 31 – Fotos de 

João Pessoa na década de 

1950. A Longa reta da Av. 

Epitácio Pessoa ligando o 

centro e a “Lagoa” ao mar. A 

cidade agora se extendia do 

rio ao mar. 

 Fonte: Acervo Humberto 

Nóbrega- Unipê.  
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Como vemos só a partir de 1930-40 a cidade começa a ganhar ares de “cidade 

grande” e meio urbano. Nas décadas seguintes a expansão do setor terciário da economia, 

bem como a aberturas das grandes avenidas como a Av. Epitácio Pessoa, a Av. Cruz das 

Armas e Av. Pedro II que expandem a cidade para outras direções, além da ampliação da 

UFPB em 1955 e federalizada em 1960, aceleram a urbanização da cidade (MAIA, 1992, 

p.24).  

 

  

   

IMAGEM 32 - Mosaico de fotos – Mostra o Parque Solon de Lucena (Lagoa). 

Continua na próxima página. 
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IMAGEM 32 – Mosaico de fotos acima, mostra o Parque Solon de Lucena 

(Lagoa) um dos principais espaços públicos da cidade e considerado o seu 

maior “cartão Postal”. Sequencialmente nas décadas de 10, 20, 30, 40 e 50.  – 

(Stuckert Filho) 

IMAGENS 33 E 34 – Fotos da Praça Álvaro Machado em 1904 e da Praça 

Antônio Pessoa em 1920 – (STUCKERT FILHO, 2007) 
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IMAGENS 35 e 36 – Foto da Praça 15 de Novembro no Porto do capim em 1910, 

onde a cidade nasceu. Ao lado a Praça Álvaro Machado sob outro ângulo. 

(STUCKERT FILHO, 2007). 

IMAGEM 37 – Mosaico de fotos da Praça Antenor Navarro em 1933 na 

primeira linha. Na segunda linha Praça Pedro Américo e Venâncio Neiva em 

1900. Continua na página seguinte. 
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IMAGEM 37 – Mosaico de fotos da Praça Antenor Navarro em 1933 na 

primeira linha. Na segunda linha Praça Pedro Américo e Venâncio Neiva em 

1900. Na terceira linha o cartaz do desaparecido Cine Morse de (1910) na Praça 

Pedro Américo e o gradil que limitava e segregava o uso do antigo Jardim 

Público em 1910, atual Praça João Pessoa.  (STUCKERT FILHO, 2007) 

IMAGEM 38 – Os coretos eram as marcas fundamentais das Praças 

Comendador Felizardo Toscano (atual João Pessoa) e Venâncio Neiva (Pavilhão 

do chá) na década de 1910. Serviam para apresentações diversas, de abrigo e 

como local de rodas de conversas e sociabilidade na cidade, principalmente 

sobre a política. (STUCKERT FILHO, 2007) 
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IMAGEM 39 – Vista panorâmica da Praça Venâncio Neiva, conhecida como 

Pavilhão do Chá, em 1920. (STUCKERT FILHO, 2007) 

IMAGEM 40 – Vista panorâmica da Praça Pedro Américo em 1920. (STUCKERT 

FILHO, 2007) 

IMAGEM 41 – Mosaico de fotos das Praças Álvaro Machado (antiga estação 

Great Western) seguida pela Praça Rio Branco. 
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IMAGEM 41- Mosaico de fotos das Praças Álvaro Machado (antiga estação Great 

Western), seguida pela Praça Rio Branco. Na segunda linha a Praça Coronel 

Antonio Pessoa e Praça Conselheiro Henriques. Todas na década de 1920. 

(STUCKERT FILHO, 2007) 

IMAGEM 42 – Mosaico de fotos da Praça Pedro Américo, Praça Comendador 

Felizardo Toscano, Praça da Independência e Praça 1817, nas linhas 1 e 2. 

Percebe-se que na década de 1930 o Bonde elétrico era o principalmente meio de 

locomoção no espaço da cidade e pelas praças. (Stuckert Filho, 2007) 
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IMAGEM 42 – Mosaico de fotos da Praça Pedro Américo, Praça Comendador 

Felizardo Toscano, Praça da Independência e Praça 1817, nas linhas 1 e 2. 

Percebe-se que na década de 1930 o Bonde elétrico era o principal meio de 

locomoção no espaço da cidade e pelas praças. Na linha 3 percebe-se a 

pavimentação e alargamento das ruas e avenidas circundantes à Praça Pedro 

Américo e Praça João Pessoa. Casas foram demolidas para ceder espaço aos 

carros. 

 

IMAGEM 43 – Mosaico de fotos das Praças na década de 1940 e 50 (Praça 

1817, Antenor Navarro na primeira linha; Praça Vidal de Negreiros – Ponto de 

Cem Réis na segunda linha. 
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Retornando as análises de Roland Barthes o punctum se subdivide em: forma e 

intensidade. O primeiro dá conta do detalhe da imagem que irá feri-lo. No que concerne a 

intensidade o punctum que, não é o detalhe, mas sim o tempo e sua ênfase dilaceradora do 

noema (“isso-foi”), sua representação pura. Percebemos que a maioria das imagens e 

fotografias que apresentamos nos oferecem um punctum. Algumas permanecem inertes ao 

olhar provocando-nos apenas um interesse geral, um studium. Porém, no avesso do 

processo, encontramos a figura do operator e a necessidade de relativizar o conceito de 

punctum. Parece-me obrigatório fazê-lo neste momento através da análise do processo 

fotográfico. 

Os punctuns são em nossa concepção o que permite o elo entre operador e o 

espectador leitor. Sua manifestação dupla e relativizada aproxima importantes partes do 

fazer fotográfico. O leitor que reflete sobre a imagem ao observar uma foto, onde 

testemunhe um punctum, determina, de certa maneira, um novo quadro a fim de isolar o 

que lhe punge. Ao cercar o que lhe fere ele subverte o enquadramento original e, dessa 

maneira, o espectator se lança à aventura do operador. O punctum é um eco do instante 

inicial, puro e decisivo que caracteriza o punctum operator. Entretanto, em cada tomada 

existe, para o fotógrafo, uma cicatriz obrigatória e necessária; e para o espectator, em cada 

fotografia, uma facultativa e latente ferida. De qualquer modo, parecem compartilhar a 

mesma dor. 

 

 

IMAGEM 43 – Aqui na terceira linha a visão aérea da Praça da Independência, 

onde foi realizada a primeira partida de futebol da cidade. (STUCKERT 

FILHO, 2007) 
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Sobre o Ponto de Cem Réis denotamos sua importância no pertencimento à cidade 

e a presentificação da identidade através da apropriação social dos espaços das praças na 

IMAGENS 44 e 45 – Construção da Avenida Dom Pedro II, feita pelos presos da 

cidade, e da Antiga estrada de Tambaú, atual Av. Epitácio Pessoa, na década de 

1930-40. (STUCKERT FILHO, 2007) 

IMAGEM 46 – Mosaico de fotos da Praça Vidal de Negreiros, o Ponto de Cem 

Réis, a praça mais central na sociabilidade pessoense, nas décadas de 30, 40 e 50. 

(STUCKERT FILHO, 2007) 
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cidade e que no processo da memória da fotografia e da crônica sobre o cotidiano precebe-

se através do depoimento seguinte: 

“Ponto de 100 Réis. É a única moeda que não seguiu a evolução 

dos valores. Podendo ter subido a cem cruzeiros, ficou no seu 

lugar, mantendo o seu custo antigo Prova de quem tem padrão e 

caráter próprios, inacessível ao tempo até hoje. (...)Quando havia 

bonde, a principio de tração animal (de burro ou cavalo), depois 

de tração elétrica, a cidade ficava dividida em duas etapas de 

trânsito. (...) O poder público lhê pôs o nome Vidal de Negreiros, 

mas o herói da Guerra anti-holandesa foi desprezado pelos 

patriotas do povo. Ponto de Cem Réis vingava. (...) É ponto de 

bancos, confeitarias e bares, de grandes comícios e brados 

oratórios dos Políticos. Por ali passam cavaleiros de alta pose, 

senhoras elegantes e param pessoas de todos os quilates, 

especialmente os filósofos, pessoas amáveis e que sabem tudo que 

há de novo. Ponto de prosa, de todos os custos, mas sempre ponto 

do povo, Ponto de Cem Réis. (Celso Mariz, “Universidade Ponto 

de Cem Réis” – Benedito Maia – 1976, p.15) 

 

De 1950 a 1970, aproximadamente, vão surgindo, e na verdade se transformando, 

já que havia pequenas comunidades “rurais” nas áreas das construções, outros bairros e 

conjuntos habitacionais como Expedicionários, Torre, Tambiá. A Praça Bela Vista em 

Jaguaribe, e principalmente a Praça Tiradentes, “São Gonçalo”, enquanto áreas públicas 

vão surgindo, a última atraindo movimentação e sociabilidades festivas como descritas por 

Mello (1987). Podemos ver no mapa 01 na página seguinte a ocupação urbana da cidade no 

inicio da década de 60. 

 O calçamento da Epitácio Pessoa e da Beira Mar na década de 1950 estimulam 

uma migração interna dos habitantes, com os mais abastados se deslocando inicialmente 

para as avenidas recém-abertas como a Avenida Epitácio Pessoa – regiões valorizadas – e 

posteriormente em finais da década de 60, para as praias de Manaíra, Tambaú e Cabo 

Branco, chegando às décadas de 80-90 até o Bessa e o limite com o município de Cabedelo 

(parte hoje da Região Metropolitana
17

) 

                                                 
17

  A Região Metropolitana de João Pessoa foi criada pela Lei Complementar Estadual 59/2003 

publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de dezembro de 2003. Compreende os seguintes municípios: 

Bayeux, com 95.007 habitantes; Cabedelo, com 53.020 habitantes; Conde, com 20.862 habitantes; Cruz do 

Espírito Santo, com 15.137 habitantes; João Pessoa, com 672.081 habitantes (IBGE/2006); Lucena, com 

11.275 habitantes; Mamanguape, com 40.999 habitantes; Rio Tinto, com 22.739 habitantes; Santa Rita, com 

131.682 habitantes. FONTES: (Wikipedia – Enciclopédia Digital – pt.wikipedia.org) e LEANDRO (2006). 
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IMAGEM 47 – Mosaico de fotos da Praia de Tambaú nas décadas de 1930, 40, 50 

e 60.  A presença do calçadão construído. Um novo espaço público para a 

sociabilidade da cidade começa a se caracterizar. A urbanização do espaço chega 

à orla da cidade gradativamente e tem seu auge a partir dos anos 60-70. (Fontes 

diversas – Rinaldo Lima, Toinho Viegas, ) 
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IMAGEM 48 – Mapa do Espaço urbano e território ocupado da cidade de João 

Pessoa em 1963.  Reproduzido de SILVA (2006). 
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IMAGENS 49 e 50 – Fotos da Praça 1817 já ocupada por automóveis e 

praticamente inexistente enquanto área livre e espaço de sociabilidade, no ano de 

1967 (Stuckert Filho, 2007) e na fotografia da década de 1980 que consta no 

Arquivo Histórico Waldemar Duarte (FUNESC) – O espaço de sociabilidade se 

transforma radicalmente mas não se extingue. 

IMAGEM 51 – Foto da Praça Vidal de Negreiros – Ponto de Cem Réis em 1935 – 

ainda como parada final das linhas de bondes e também dos carros de aluguéis. 

Trânsito de veículos e sociabilidade e convivência existente no entorno da praça. 

(Arquivo histórico Waldemar Duarte – FUNESC – PB) 
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IMAGEM 54 – Imagem da cidade de João Pessoa em 1960. Do centro e de seu 

espaço público principal, a Lagoa, a cidade se expande principalmente para a 

direção do mar em leste, sudeste, nordeste e para a direção Sul. (STUCKERT 

FILHO, 2007) 

IMAGENS 52 e 53 - O Ponto de Cem Réis (Praça Vidal de Negreiros) já em 1963, 

também tomado por carros e na década de 1980 depois da reforma que impediu a 

circulação de automóveis. Cidade para quem para o cidadão ou para o 

automóvel? (Stuckert Filho, 2007) e Arquivo Histórico Waldemar Duarte 

(FUNESC) 
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Ao falar sobre a cidade, sobre o cidadão e os automóveis, pensamos esta relação 

da seguinte forma: 

“A cidade é para as pessoas e não para os carros. É necessário 

fazer uma análise geral da mobilidade na cidade para, em seguida, 

criar ciclovias, calçadas amplas, corredores de ônibus e metrôs e 

dar aos motoristas boas alternativas para o carro. Isso reduzirá o 

nível de ruído e poluição. Também é fundamental ter uma rigorosa 

legislação ambiental para que os cidadãos tenham parques, ar e 

água limpos.” (BAYKAL, Ayfer. Entrevista concedida a Bruno 

Astuto. In, Revista Época – Especial Cidades, 1º- de Outubro de 

2012, p.90) 

 

As avenidas Cruz das Armas e Pedro II, anteriormente abordadas, facilitaram o 

crescimento da cidade para as direções sul e sudeste. Segundo Gonçalves (1999), a partir 

do final dos anos 60 – época de ditadura militar em que através do golpe civil-militar 

castrou-se a cidadania e os avanços da incipiente democracia, instalou-se o clima de terror 

social e de medo – começa a ser desenvolvida uma política de conjuntos habitacionais e de 

reforma dos espaços urbanos que culmina na criação de bairros ao longo das avenidas, 

principalmente ao redor da Epitácio Pessoa, e na reforma das praças centrais. 

 

 

Imagens 55 e 56 – Fotos do Ponto de Cem Réis reformado na década de 1970, e com 

seu viaduto inaugurado pelo prefeito Damásio Franca. É anunciado pelos jornais 

da época como marco da modernização e dos espaços referentes a uma “grande 

cidade”. (Jornal A União – 17 de julho de 1970 e Jornal Correio da Paraíba de 19 

de julho de 1970) 
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“Agora que o nosso centro urbano estava a carecer de uma 

remodelação, lá isso verdade. O coração da cidade não diferia do 

“downtown’ de qualquer cidade do interior. Guardadas as devidas 

proporções, se assemelhava nosso Ponto de Cem Réis ao ambiente 

paisagístico de qualquer vila ou povoado da Paraíba, uma 

contrapartida excelente do que vinha sendo o grande Ponto em 

Natal. Faltava, também, a nossa capital, as avenidas largas, que 

estão sendo abertas, as praças bem cuidadas e um arrumamento 

mais simétrico”. (Jornal Correio da Paraíba – Editorial – 24 de 

abril de 1970.) 

Percebe-se a busca da modernização da cidade através rincipalemente de seus 

espaços. Também nesse período ocorre a criação de bairros para os grupos de mais baixa 

renda como Castelo Branco (I, II, III), Geisel, Cristo, Rangel, Bancários, Mangabeira, 

Valentina de Figueiredo, entre outros, na década de 80. Nesses locais de bairro vão surgir 

concomitantemente as primeiras praças de bairro, ou pelo menos constar no planejamento 

como existente o espaço para tal fim, esses primeiros espaços comunitários livres 

existentes internamente nos novos bairros e territórios da cidade, que eram diferentes e 

desenvolveram padrões de sociabilidades diferenciados das praças centrais que abordamos 

até então. Esses espaços públicos de bairro foram surgindo progressivamente e 

construídos/reconstruídos e requalificados mais atualmente. As praças de bairro da Paz 

nos Bancários e a Praça da Amizade no Rangel – as que abordaremos etnograficamente e 

através da análise dos questionários/entrevistas mais a frente do trabalho –, situam-se 

nestes territórios da cidade (SANTOS, 1994). Tanto quanto as Praças Alcides Carneiro e 

Sílvio Porto em Manaíra, e a Praça do Caju no bairro do Bessa situam-se nos territórios 

mais elitizados da orla de recente expansão e planificação que citamos anteriormente. 

Sobre a planificação dos espaços da cidade bem como as iniciativas oficiais de 

ordenamento que surgem nesse período podemos exemplificar através do PDU – Plano de 

Desenvolvimento Urbano e Comunitário de João Pessoa que inaugura um período marcado 

pelo planejamento e ordenação da cidade de João Pessoa e seu território. Com a vinda da 

reforma administrativa proveniente da ordem militar instituída no golpe a na ditadura em 

todo país, surge a estruturação do cadastro urbano possibilitando a arrecadação. É dada a 

primeira tentativa de “organizar” e disciplinar o crescimento urbano da cidade e a 

expansão e construção e uso do solo e do território. (Plano de Desenvolvimento Urbano e 

Comunitário de João Pessoa, para o Quatriênio 1983/1986 – Adm. Oswaldo Trigueiro do 

Valle). De 1950 a 1980 a área urbana evoluiu  impressionantemente de 1.145 ha para 

8.020ha. 
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Prédios e outras moradias construídas a partir de loteamentos foram criados no 

sentido norte – nordeste para uma parcela de maior poder aquisitivo. O SFH – Sistema 

financeiro de Habitação aliado a construtoras participaram desse processo que está 

detalhado em Lavieri e Lavieri (1999). 

A segregação espacial – que se inicia com o processo de urbanização – agrava-se. 

Começa a ficar mais evidente, notadamente pelo surgimento das primeiras favelas em 

meados dos anos 70, como a “Beira-Rio”, segundo Silva (2006) – atual Bairro São José – 

vizinho ao Bairro de Manaíra, onde está instalada a praça de bairro Alcides Carneiro e a 

Sílvio Porto. As áreas centrais, como o Varadouro, Porto do Capim e Roger além de outras 

na direção norte-nordeste, como Padre Zé, Mandacaru, começam a ser ocupadas pela 

população pobre e de baixa renda, intensificando-se o processo de territorialização da 

IMAGEM 57 – Detalhamento dos valores de financiamento referentes 

ao PDU nos anos 70-80 e suas fontes. Detalhamento de outros 

subprojetos integrantes como o CURA e o AGLURB. Fonte: PMJP 
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pobreza. O que se evidencia nos dados da Secretaria de Trabalho e Promoção Social do 

município informando que em 1999, existiam na cidade 99 “aglomerados subnormais” 

com uma população de 111.550 pessoas Queiroz (2007). Segundo matéria da Câmara 

Municipal em 19 de agosto de 2008, assinada por Cristina Fernandes, João Pessoa possui 

hoje 27 mil famílias vivendo em áreas de risco. 

No processo geral de urbanização e crescimento, o boom do processo de 

urbanização da cidade vem a partir das décadas de 70 e 80. Assim, mostra-se que “De 

1970 a 1980 a população da cidade de João Pessoa cresceu 62% e a área urbana se 

ampliou em 170%” (SILVA, 1997, p. 183 apud KOURY, 2005b, p.152). 

Segundo essa expansão: 

“A cidade pessoense, mesmo obedecendo à lógica capitalista e 

refletindo alguns aspectos do caos urbano, hoje um problema 

nacional, essencialmente quanto às questões de moradia e 

emprego, guarda sua individualidade que a faz diferente das 

outras cidades. Isso ocorre não só através de seu verde, pois numa 

visão aérea parece estar mergulhada num bosque não somente 

graças À Reserva Florestal do Buraquinho, mas também graças 

aos coqueirais litorâneos, às árvores frutíferas que pontilham 

avenidas e quintais, (...). Ora é a cidade provinciana do Pavilhão 

do Chá, do coreto da praça da Independência, ora é a cidade 

moderna, ostentando as mais ousadas arquiteturas no Hotel 

tambaú, e no Espaço Cultural sua obra do século.” 

(RODRIGUES, apud MAIA, 1992, 53) 
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IMAGENS 58, 59 e 60 – Fotos e matéria jornalística sobre o Hotel Tambaú 

construído dentro da política de desenvolvimento do turismo incipiente nas 

cidades e capitais nordestinas que já discutimos anteriormente. (Autor 

desconhecido/ Jornal a União – 16 de julho de 1971 e de 21 de Dezembro de 1971) 
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IMAGENS 72 e 73 – Retirantes e migrantes das cidades do interior chegam à 

capital e ocupam suas praças e espaços fugindo da seca, da miséria e da violência 

no campo do Brasil Rural que passa a se transformar em urbano na época. O 

desprezo, o estigma e a segregação social para com esta população permanecem 

até hoje. (Jornal Correio da Paraíba – Cidades – 24 de abril de 1970 e Jornal A 

União de 1971). 

IMAGENS 70 e 71 – O discurso do “progresso”, do “desenvolvimentismo” e do 

turismo que serviria a todos os cidadãos da cidade como colocado na legenda da 

foto. (Jornal Correio da Paraíba – 05 de Agosto de 1970 e de 23 de dezembro de 

1971) 
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A população da cidade cresceu 244% de 1950 a 1980 segundo Maia (1992). 

Dentro desse processo, a partir de 90 a cidade continua em sua explosão urbana e 

crescimento demográfico com seus bairros passando a se tornar cada vez mais áreas 

comerciais e com serviços, principalmente os bairros “nobres” da orla marítima, e outros 

como Mangabeira e Bancários. “Em 1991 a população do município era de 497.600 mil 

habitantes e em 1996 pulou para 549.363 mil.” (MAIA, 2000, p. 116 apud KOURY 

2005b, p.152). Nesse processo: 

“O poder público decurou por muito tempo, obras que realmente 

estivessem a responder as expectativas e aspirações urbanas, uma 

vez que os planos e programas governamentais só visavam atender 

aos interesses da população de maior poder aquisitivo, relegando 

à periferia uma ausência total do atendimento básico às 

necessidades dos seus habitantes. Daí que as políticas urbanas, 

como testemunhamos aqui em João Pessoa , só vinham atacando 

falsos problemas como a modernização de iluminação elétrica e 

redefinição das estruturas urbanas. Tais distorções oferecem razão 

a David Harvey quando afirma que se ‘renovamos a cidade, 

meramente removemos a pobreza em torno; se não meramente 

permanecermos e observarmos a ruína.” (RODRIGUES, apud 

MAIA, 1992, 56) 

Shopping Centers e condomínios fechados se instalam na cidade aguçando os 

processos de privatização da vida social e a lógica da exclusão. Os espaços públicos, 

principalmente o das praças se esvaziam e os moradores da cidade refugiam-se na vida 

privada, cada vez mais protegida do exterior pelos aparatos de segurança. O que indica a 

disseminação de enclaves fortificados, que compõe o novo cenário urbano de segregação e 

das novas sociabilidades, surgidos a partir do medo do “outro” e da insegurança, partilhado 

principalmente, mas não exclusivamente pelos segmentos das classes médias e altas. 

Moura (2003) e Caldeira (1997). Ao falar sobre esse processo que atinge as cidades 

brasileiras e em específico a cidade de São Paulo, Caldeira (1997) diz:  

“Nos últimos quinze anos, no entanto, uma combinação de 

processos (...) transformou profundamente o padrão de 

distribuição de grupos sociais e atividades econômicas no espaço 

da cidade. (...) Nos anos 90, as distâncias físicas entre ricos e 

pobres diminuíram, ao mesmo tempo em que os vários mecanismos 

para separá-los tornaram-se mais óbvios e mais complexos.” 

(CALDEIRA, 1997, p. 156) 
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De acordo com o IBGE, em seu censo e contagem populacional de 2010, a cidade 

possui hoje 723.514 habitantes. Possui também um IDH de 0,783 – 9ª- posição – na Região 

Nordeste 
18

, uma taxa de mortalidade infantil de 40,4 por mil nascidos vivos, esperança de 

                                                 
18

 O IDH - Índice de Desenvolvimento Humano - é classificado de três modos: IDH baixo – 0,499, IDH 

médio – 0,500 à 0,799 e IDH alto – 0,800 à 1,000. O IDH surge em um contexto do pós-guerra. Logo após a 

II Guerra Mundial a Europa passa por uma reestruturação dos seus países patrocinada pelos E.U.A. Neste 

primeiro momento, o nível de desenvolvimento das nações era diretamente ligado à sua economia e o 

crescimento da mesma. O PIB era o fator primordial de comparações e nivelação das nações. Com a nova 

configuração mundial dos anos seguintes à II guerra, onde as nações (inclusive as latino-asiáticas) surgem 

com crescimento econômico em potencial e, mesmo assim, ostentando um nível alto de miserabilidade e 

desigualdade, onde condições de vida inumanas permanecem, surge a necessidade de se diferenciar 

desenvolvimento de crescimento econômico. 

Amartya Sen e Mahbub Ul Hag, numa iniciativa da ONU, criam então o IDH. Índice sintético que integra e 

se compõe de outros índices: o educacional, o de longevidade (expectativa de vida) e o de rendimento 

(econômico). 

IMAGEM 74 – Mapa da cidade em 1993. Reproduzido de Silva (2006). 

Podemos ver no Mapa 02 a já aumentada e concentrada ocupação urbana da 

cidade em 1993. 
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vida ao nascer de 68,2 anos e uma taxa de analfabetismo de 14%, segundo o IBGE Censo 

2000.   

Hoje, João Pessoa que é considerada a segunda cidade mais verde do mundo – 

título obtido na Conferência Mundial para o Meio ambiente ECO 92 –, é divulgada pelos 

órgãos públicos de turismo através de imagens e imaginário de “cidade tranquila”, “verde”, 

lugar de investimentos e em “franca expansão” etc., como coloca Leandro (2006). Seguido 

disso, observa-se que a cidade turística é primordialmente colocada para o cidadão de fora, 

já que os que habitam a cidade vivenciam e percebem a sua dinâmica de maneira cotidiana 

e próxima, através de um imaginário que aponta muito mais para uma cultura do medo, da 

insegurança, e da violência crescentes, como demonstramos anteriormente, influenciados, 

seja pelos fatos empíricos de crescimento da violência, assaltos e homicídios; ou pela 

mídia que divulga esses acontecimentos de maneira diária e espetacular. 

Em 1997 a cidade ainda possuía o Lixão do Roger, área de 17 hectares para onde 

ia o lixo de toda a capital. O Antigo Lixão era um dos marcos mais negativos, tanto para os 

bairros históricos centrais e suas praças, como para toda a cidade. O Lixão do Roger 

sempre foi motivo de vergonha para a cidade, que possuía seu depósito de lixo nas 

imediações de seu berço (rio Sanhauá) ao lado do centro histórico e dentro do perímetro 

urbano, mais precisamente na área central da cidade, ficando sempre à vista dos habitantes 

da cidade, do bairro e de turistas visitantes.  

Situado na parte norte - ocidental da cidade e ocupando uma área de 17 hectares, o 

lixão recebia a céu-aberto 650 toneladas/dia ou 22.000 ton/mês ou 250.000 ton/ano e no 

decorrer de mais ou menos quarenta anos, serviu de ambiente à proliferação de moscas, 

baratas, ratos e urubus sem qualquer controle sanitário, causando graves danos ao meio 

ambiente e a população próxima.  

Sem falar no prejuízo e atributo negativo imputado pela presença do lixão aos 

moradores e aos visitantes, segundo Maria de Fátima Albuquerque Rangel Moreira e 

Delma Maria de Albuquerque (1999) o maior impacto causado pelo antigo Lixão se dava 

na população residente próxima ao mesmo, que convivia com doenças variadas, inclusive 

causadas por lixo de origem radioativa (pilhas, baterias, etc.) que se acumulavam 

                                                                                                                                                    
Com a criação de um índice de maior alcance, surge esse instrumento de análise e comparação social entre as 

nações, suas cidades e realidades. 
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gradativamente. As autoras afirmam que a presença deste um lixão em plena área urbana 

era de profunda gravidade negativa para a vida dos habitantes de seu entorno. 

Acreditamos que outro impacto que o lixão causava, e que ainda causa, é de 

ordem simbólica. Em 1997, na gestão do prefeito Cícero Lucena o Lixão do Roger 

começou a ser desativado. Transferiram-se famílias que moravam na área, e através de um 

grande movimento de órgãos, entidades e indivíduos, faz-se, até hoje, a recuperação do 

local através do plantio de árvores e outras técnicas de despoluição. Hoje o lixo da grande 

João pessoa se destina a outra área localizada fora do perímetro urbano, e onde se 

desenvolvem atividades de reciclagem. No antigo Lixão funciona uma cooperativa de 

reciclagem também. Porém, apesar de dado como acabado, o problema do lixão 

permanece, alguns moradores próximos afirmam que a renda e a oportunidade eram 

melhores quando se tinha o lixão por perto. O Parque ecológico professado pela prefeitura 

ainda não foi ativado, até porque a recuperação ambiental total da área ainda não foi 

possível. O antigo lixão permanece no imaginário e em populações como a do 

conglomerado sub-normal “S” que ainda vivem da coleta do lixo, mesmo que para a 

reciclagem, ver as fotos nas páginas seguintes.   

  

 

 

 

IMAGEM 75- Lixão em atividade, visto ao lado da Basílica da cidade a direita, e ao lado 

do Mosteiro de São Bento a esquerda. Poluição e sujeira no Centro Histórico e 

nascedouro da cidade. Imagem negativa para a cidade presente e visto dos espaços 

público do centro. Créditos: Arquivo do fotógrafo Marcus Antonius 
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IMAGEM 76 - Vista aérea, onde à esquerda vemos o antigo lixão envolto pela mata e 

mangue do rio Sanhauá, e colado ao bairro do Roger na parte de baixo da foto. Créditos: 

Dirceu Tolledo. 

IMAGEM 77 – Caderno Cidades 

do Jornal da Paraíba do dia 14 

de Novembro de 2013. 

 

Desde 1997 há a esperança de 

recuperação dessa área (lixão), 

mas que devido aos anos de 

muita poluição, mas 

principalmente devido à exclusão 

social e falta de iniciativa pública 

mais comprometida ainda fica a 

desejar. 
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Ao lado da retirada do lixão a ações públicas vieram também na atuação da 

requalificação da Praça Antenor Navarro e da Praça do Largo de São Frei Pedro Gonçalves 

no centro histórico da cidade que começa a entrar no rol do processo de requalificação 

urbana dos centros históricos por volta do início dos anos 2000. A proposta de ligar a 

cidade ao processo de requalificação urbana e de patrimonialisação do centro e suas áreas 

como analisado por Scocuglia (2006). Surgem as imagens publicitárias de João Pessoa 

limpa, calma, histórica e turística. 

 

 

 

Investimentos no sentido turístico como a recuperação e restauração do centro 

histórico em sua área do Varadouro e Porto do Capim ressaltam que mais recentemente 

uma nova gestão da Prefeitura Municipal parece ter como agenda a retomada e 

intensificação desse projeto, produzindo reformas como a do Terminal de Intergração de 

ônibus Urbano, e da retirada do comércio ambulante de algumas ruas principais e também 

sua reforma. Eventos períodicos de lazer e cultura também se realizam no Centro Histórico 

e as melhorias ambientais e de embelezamento são notórias. Porém o estado geral 

decadente ainda permanece diria na metade ou maioria de seus lugares. Em matéria 

televisionada do JPB em setembro de 2007, se anunciou a retirada dos moradores do Porto 

do Capim para conjuntos habitacionais na periferia da capital, e a revitalização dessa parte 

do Varadouro como área histórica para o lazer e cultura. O interessante e percebe-se que a 

maioria dos moradores é não aprovam a mudança e encaram-na como uma expulsão do 

seus lares e do local que constituem sua vida e identidade, o que remete a um tipo de medo 

específico. 

IMAGEM 78 – Caderno 

Geral do Jornal da Paraíba 

de 12 de maio de 2013 fala 

das “melhorias” que serão 

feitas na área e que 

inevitavelmente deve retirar 

os moradores pauperizados e 

ribeirinhos de suas 

residências. Porém, existem 

os movimentos de resistência 

desses moradores reivindica 

no mínimo que morem perto 

para desfrutar também 

destas melhorias. 
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IMAGEM 79 – PAC fornece R$50 milhões para o centro histórico de João 

Pessoa. Até o momento esses recursos não foram aplicados e, por exemplo, todo 

o muro do histórico Hotel Globo vem caindo e sendo destruído, assim, o 

desprezo pelo patrimônio sem nenhuma ação rápida do poder público para 

lidar com as mínimas chuvas.  

 

IMAGENS 80 e 81 – Na primeira foto temos a visão do Porto do Capim e Vila 

Nassau a partir do Rio Sanhauá. Na segunda foto vemos a partir da revitalizada e 

“enobrecida” – contra-usos, na Praça Antenor Navarro e da Praça do Largo de 

São Frei Pedro Gonçalves; ao fundo o Rio Sanhauá. (autor desconhecido) 
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 IMAGEM 82 – Largo da Praça Antenor Navarro no Centro Histórico em 1943 e 

em 2008 – Imagens baixadas do facebook – canal João Pessoa em outubro de 

2012. 
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IMAGEM 83 – Praça Vidal de Negreiros (Ponto de Cem Réis) na década de 1990 

quando já tinha sido devolvido aos pedestres e atualmente após a última 

requalificação que deixou o espaço bem mais vazio propício para a realização de 

shows e festas como o São João da capital. Fonte: Baixado do facebook – canal 

João Pessoa em abril de 2012 - exceto a fotografia aérea na primeira linha à 

direita – Manu Carvalho – Agencia Ensaio 
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IMAGENS 84 e 85 – Praça Venâncio Neiva (Pavilhão do Chá) atualmente e após a 

sua revitalização. Créditos: Alessandro Potter/ Ricardo Campos 

IMAGENS 86 e 87 – Praça Rio Branco atualmente após sua revitalização. Local 

de shows e eventos todos os sábados é um lugar de concentração da juventude da 

cidade que frequenta assiduamente também o “Beco da cachaçaria”, onde 

acontecem apresentações alternativas de improviso, etc. Local de protestos e 

manifestações como a “Marcha das Vadias”.  Ao lado a praça na década de 80 e 

90 com os carros que tinham acesso à área no passado.  Foto de grafite presente 

nos muros do beco. Créditos: Ricardo Campos/ Acervo Waldemar Duarte 
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Imagem 88 – Foto da Lagoa do Parque Solon de Lucena nos dias de hoje. Do 

centro da cidade rumo ao mar. A cidade se consolida e se expande apenas para o 

vetor Sul, seguindo a foto para o lado direito. “A selva de cocreto toma conta da 

cidade.” (Autor desconhecido) 

IMAGENS 89 e 90 – Agentes da Sedurb começam pontualmente a revitalização 

do Parque Solón de Lucena – a Lagoa. Conflito constante entre ambulantes e 

agentes responsáveis pelo ordenamento dos espaços públicos. (PMJP) 
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Essas últimas imagens de revitalizações no espaço público, de construções de 

equipamentos culturais e até mesmo das praças de bairro contrastam com uma grande 

malha urbana composta por vários bairros precarizados, que como observamos, 

intensificou-se em períodos recentes. Alguns bairros e conjuntos, como o Castelo Branco, 

por exemplo, adquiriram novo status de bairro mais “classe média” e tem a especulação 

imobiliária acentuada. Também são frequentes as notícias sobre violência, que alimentam 

cotidianamente uma cultura da insegurança e do medo amplificada pelos meios de 

comunicação. 

Segundo Queiroz (2007): “Acompanhando a desigual distribuição espacial da 

cidade, é nos bairros mais pobres que se situam os locais considerados mais violentos em 

João Pessoa, segundo uma concepção de violência que prioriza a criminalidade como 

dimensão maior. Nesta ótica, os locais onde acontecen número maior de violência e 

criminalidade são: Alto do Céu (Mandacaru), Favela do Baleado (Cruz das Armas), Bola 

na Rede (Bairro dos Novais), Cangote do Urubu (Ilha do Bispo), Timbó (Bancários) e Alto 

das Populares (Santa Rita). (p.135). Segundo dados do LAURBE – Laboratório do 

Ambiente Urbano Edificado do CT/UFPB em 2004
19

, os dez bairros mais violentos na 

capital por ordem decrescente: Grotão, Mandacaru, Padre Zé, São José, Centro, Cruz das 

Armas, Costa e Silva, Bairro das Indústrias, Oitizeiro e, por fim, Rangel. Neste cenário 

estão a Praça da Paz e Praça da Amizade que abordaremos mais a frente. 

                                                 
19

 (LAURBE – Prof. Edson Leite). Mapas e dados sobre a cidade de João Pessoa. CD-ROM nº 2, 

CT/UFPB-PMJP.  

IMAGEM 91 – Caderno 

Cidades do Jornal da Paraíba 

de 19 de novembro de 2013. 

 

Até o momento de escrita 

final desta tese em abril de 

2014 de 2014 as obras de 

revitalização do Parque Solon 

de Lucena não haviam 

começado. 
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Assim, embora a malha urbana da cidade ainda se encontre mesclada, é nítida a 

tendência a uma periferização da pobreza, com a concentração de bairros e conjuntos 

habitacionais de menor padrão construtivo na direção sul-sudeste, enquanto a orla marítima 

e a região norte concentram os bairros onde está a população de renda mais alta. Os bairros 

populares ou os “aglomerados subnormais” passam a ser alvo de representações 

estigmatizantes, como lugares perigosos, violentos, insalubres. Tais representações são 

ampliadas pela mídia que em seus telejornais e outras matérias dão preferência a imagens 

que os associam aos estigmas a exemplo de presídios, fugas de prisioneiros, tráfico de 

drogas e violências de toda ordem, além da exposição da miséria e carências sócio-

econômicas, que alimentam o imaginário e a cultura do medo.  Como acontece no território 

da Praça Alcides Carneiro no bairro de Manaíra e também na Praça do Caju no bairro do 

Bessa, bairros da orla pessoense. 

A população de João Pessoa, e principalmente os moradores com maior poder 

aquisitivo, passaram a ver o espaço público e as praças como lugar de “evitação” e 

desconforto, de perigo, expressando o medo e a cultura da violência.  

As áreas mais pobres, que são chamadas pelos técnicos de “aglomerados sub-

normais” – as favelas –, vão se formando em torno dos bairros desde a orla até o centro e 

formando-se também uma periferia que atualmente expande-se velozmente com o 

crescimento da cidade no sentido sul-sudeste. A segregação espacial e residencial reforça, 

e ao mesmo tempo é reforçada, por um temor que se apresenta constante no cotidiano dos 

habitantes da cidade contemporânea como afirma Caldeira (1997) ao dizer: 

“Finalmente, o quarto processo de mudança relaciona-se mais 

diretamente ao novo padrão de segregação residencial urbana, 

porque fornece a retórica que o justifica: o crescimento do crime 

violento e do medo. Não somente a criminalidade tem aumentado 

desde meados da década de 80 em São Paulo. (...) Na verdade, o 

medo do crime acaba modificando todos os tipos de interação 

pública no espaço da cidade.” (CALDEIRA, 1997, p.158) 

  

Percebe-se que as classificações hierarquizantes (Zona Nordeste, privilegiada, e 

Zona Sul – periferia) redefinem-se e se aprofundam a partir do momento em que a cidade 

adquire porte de centro urbano, de médio porte, que, no modelo brasileiro de urbanização 

trouxe como consequência também a cultura do medo, a violência e a criminalidade. 
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Intervenções do poder público re-surgem atualmente, como a reforma dos espaços públicos 

das praças, que visam o controle da violência e estimulação de novas formas de 

sociabilidade e de apropriação daqueles espaços.  

Assim, a criação de calçadas livres, de praças urbanizadas e bem equipadas, e 

intervenções visando a revitalização da cidade, parece estimular uma intensificação da 

sociabilidade entre os moradores urbanos, envolvendo seus contrastes, contratos, segredos 

e conflitos, contribuindo para a construção política e cultural de um cotidiano mais justo 

em oportunidades. A implantação e revitalização de novos espaços públicos que, pelo 

menos formalmente, admitem o livre acesso e a convivência de todos, sugerem a 

ampliação de práticas democráticas. As praças e logradouros revitalizados permitem outras 

situações de encontros sociais que parecem contrariar a lógica privatizadora do espaço que 

apontamos anteriormente. Observa-se ainda que estas intervenções não vem ocorrendo 

apenas em áreas mais nobres e centrais da cidade, mas também em bairros de sua periferia. 

As tendências recentes de desenvolvimento urbano no município caminham, 

como já foi dito, em várias direções. Procura-se, por um lado, responder às lógicas 

excludentes do processo de globalização e da economia flexível com políticas de geração 

de renda e outras, voltadas para o atendimento das populações em situação de risco e 

vulnerabilidade social. Por outro lado, observa-se a preocupação com o embelezamento e 

ordenamento urbano da cidade visando torná-la atrativa do ponto de vista turístico, com o 

diferencial da preocupação com o meio-ambiente e com um ambiente urbano sustentável, o 

que vem se materializando em projetos de intervenção no espaço público como as 

revitalizações no centro comercial e histórico da cidade e o Projeto das Praças, além de 

outros voltados para a gestão e controle dos recursos ambientais. Outras intervenções como 

a recente Estação Ciência, Arte e Cultura – projetada por Oscar Niemeyer – que sem 

dúvida constitui um marco importante para a projeção midiática da cidade, junto ao já 

inaugurado Centro de Convenções Ronaldo Cunha Lima que está sendo construído em área 

próxima pelo Governo do Estado, demonstram que este processo de re-ingresso no 

mercado turístico acaba por tornar secundário o diferencial ambiental antes referido, já que 

enormes áreas de mata atlântica são devastadas para a implementação destes mega-

equipamentos que atuam de forma oposta na geração da sociabilidade da cidade se 

comparada às praças revitalizadas nos bairros. 
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IMAGEM 92 – Mosaico de fotos contendo a Estação Ciência, Artes e Cultura e o 

projeto do novo Centro de Convenções no território sul-sudeste em expansão na 

cidade. Cidade de Negócios e atração de eventos. Créditos: Toddy Holland, Paulo 

Rosa, Ricardo Campos. 

 

IMAGENS 93 E 94 – Imagem do Aeroclube da Paraíba no bairro do Bessa e o 

projeto de instalação de um parque Linear no lugar do mesmo. Processo 

conflituoso onde o espaço público ainda perde para o espaço privado, já que o 

Parque ainda não “saiu do papel”. (Autor desconhecido / Prefeitura Municipal de 

João Pessoa – Geociências. 
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Outro espaço público importante da cidade que temos que mencionar aqui, e que 

vem sendo alvo de requalificação e reformas, dentro do projeto e política pública de 

recuperação de parques, praças, passeios e jardins é o Parque Zoobotânico Arruda Câmara, 

mais conhecido como Bica, que segundo o poder público municipal ainda no ano de 2008 

anunciou através de um concurso e edital que o parque iria passar por um processo de 

requalificação total e, para tanto, a Prefeitura de João Pessoa (PMJP) lançou o Concurso 

Público Nacional de Idéias que vai subsidiar um plano de reordenamento arquitetônico, 

urbanístico e paisagístico do equipamento. De lá para cá as reformas vêm sendo feitas 

muito pontualmente. O parque é um dos principais locais públicos da cidade, sendo 

considerado um dos cartões postais da cidade. Situado no centro comercial da cidade, o 

parque acompanha a evolução urbana da mesma e constitui-se em hipótese um lócus 

voltado para o lazer e turismo. As camadas populares e principalmente visitantes vindos do 

interior do estado costumam lotar o parque principalmente nos finais de semana.  

Além do seu caráter multifuncional e do fato do referido parque estar situado 

numa zona que respeite condições especiais de educação ambiental, conservação e lazer, 

ele possui em seu interior um monumento tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

Nacional (IPHAN), conhecido como a Bica de Tambiá. 

Com isso, pode-se constatar a importância do Parque para a cidade e para a população de 

João Pessoa, a qual carece de espaços urbanos com tamanha diversidade de recursos 

oferecidos devido, principalmente, ao fato de se tratar de uma cidade litorânea. 

Portanto, tais fatos justificaram a necessidade do desenvolvimento de uma ação que, além 

da unidade e continuidade do parque, proporcionasse a valorização da sua flora e fauna e 

do seu monumento histórico, oferecendo à população um agradável ambiente de lazer e 

educação acessível a todos. Isso tem ocorrido, porém a “reforma total” ainda não 

aconteceu de fato nestes cinco anos de discussão sobre o Parque. Têm-se na verdade um 

discurso institucional. 

 
IMAGENS 95 e 96 – Projeto de requalificação da “Bica”. Na segunda imagem 

vemos a praça projetada para a parte do lago; seria um excelente espaço público 

de convivência e sociabilidade no centro da cidade. Essa parte do projeto e do 

parque ainda se encontra deteriorada e abandonada. (Fonte: arqpb.blogspot.com 

acessado em 06-05-2008) 
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A administração municipal desde o início dos programas de revitalização do 

espaço público urbano usou as reformas dos espaços públicos da cidade como propaganda 

política e acreditando no ordenamento do centro como espaço de circulação, onde houve e 

ainda há muitos conflitos quase que cotidianos entre ambulantes e agentes da Sedurb. Nas 

praças de bairro não há conflitos desse tipo, já que o poder público autoriza a partir da 

demanda da população do bairro que geralmente aceita e vê com bons olhos a presença dos 

comerciantes informais e formais que circundam as praças. A gestão municipal através do 

seu prefeito na época, ano de 2009, e atual governador Ricardo Coutinho assim se referiu 

ao processo de “autogestão” que típico –idealemente funcionaria as mil maravilhas nas 

praças de bairro. Isto em entrevista concedida às pesquisadoras Mônica Franch e Tereza 

Queiroz da pesquisa Da casa à praça: 

Como foi pensada essa gestão das praças, e qual a avaliação dessa experiência? 

 

Prefeito: Essa é uma experimentação (...). Nós estamos apostando 

em alguma coisa que signifique o controle da população sobre 

aquilo que é público. Experimentar que as pessoas se reconheçam 

e se acertem sem a necessária intervenção da prefeitura pra dizer 

isso pode isso não pode, essa é a nossa cultura, o poder público 

sempre presente e requisitado. Nós queremos estimular a 

autogestão, na verdade é isso a autogestão, a prefeitura é 

responsável pela manutenção mas queremos que as comunidades 

assumam a resolução e gestão dos conflitos, dos interesses 

conflitantes dentro do espaço. Se você me perguntar o resultado 

disso, eu diria que vai depender da maturidade da comunidade que 

utiliza um equipamento desse.  

 

O que está acontecendo, o que está sendo difícil? 
 

Prefeito: Temos várias experiências em curso, e mesmo que sem 

estar diretamente ligado as coisas umas estão ligadas nas outras. 

Temos o orçamento democrático que nós avançamos, dentro da 

cidade é visível isso, agora precisamos qualificar melhor, pra que 

a gente não se acomode porque participação se a gente se 

acomodar ela fica velha e ultrapassada, nos temos que usar outros 

instrumentos para atrair cada vez mais pessoas para não permitir 

que só as mesmas pessoas fiquem nesse domínio. Eu to querendo 

daqui a algum tempo usar a internet, as escolas, etc. Criamos os 

comitês gestores das praças alguns avançaram e outras não, 

devido a maturidade das comunidades. A praça dos bancários 

avançou muito a de Manaíra não avançou. (...) Mas na verdade 

eu acho que o principal é uma falta de cultura política de gestão 

coletiva de autogestão, essa seria a chave e a raiz, e que só é 
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possível fazer estimulando e essa é uma tentativa clássica e claro 

que estamos fazendo para que se chegue algum dia e esse patamar 

esteja mais elevado. (...) A primeira coisa que se colocou aqui foi 

‘ôpa, vai ter salário!’, isso já veio e eu cortei de imediato, porque o 

orçamento democrático não tem salário nem os conselhos devem 

ter salário porque se não isso contamina a proposta ela deixa de 

ser libertária para ser completamente subserviente, ou 

hierarquizada ou ocorrer transmissão pura e simples da 

administração. 
 

O discurso da administração municipal é marcado por um direcionamento e 

incentivo a uma possível autonomia, ou melhor, autogestão do espaço público, que viria 

com o fomento dos conselhos gestores e as questões relativas ao orçamento democrático, 

como percebemos nas falas do prefeito da cidade Ricardo Coutinho no ano de 2009. 

Parece-nos que, se pensada em termos de níveis de gestão compartilhada, as 

Praças de bairro estariam em um nível mediano no que toca à organização do conselho 

gestor formal. Mas desde a luta e participação pela construção e formatação das praças e 

dos espaços da cidade, como abordamos dentro deste trabalho, além das atividades e 

programas desenvolvidos de forma autônoma sem ajuda do poder público, como no caso 

das iniciativas de ocupação dos espaços públicos e, não fica claro o que seria “um nível de 

maturidade alto”, já que a participação e organização das comunidades e dos indivíduos no 

que se refere ao perceber e sentir a coisa pública como coisa nossa, e suas esferas de 

atuação política ainda estão constrangidas pelo mundo do sistema (HABERMAS, 1997). 

Os movimentos sociais urbanos e em específico os de bairro, que utilizam o 

espaço público das praças mais recentemente é um exemplo disso também. Nas entrevistas 

realizadas durante os atos dos movimentos, e em sua concentração nas praças, percebemos 

o nível de organização e a expressão política e organização-interação-convivência. No 

início, as falas se concentram em denunciar a má infra-estrutura do bairro e da praça, 

ligando a praça ao bairro e vice-versa. Apesar do marcado apelo para que a gestão pública 

tomasse conta do local, a própria existência da manifestação revela uma relação mais 

atuante e próxima entre os moradores dos bairros, que supostamente se organizam de 

maneira mais eficaz. 
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A cidade divide-se em uma área mais elitizada onde ficam a Praça do Caju no 

bairro do Bessa, a Alcides Carneiro e Sílvio Porto em Manaíra; e outra popular e periférica 

IMAGENS 97 E 98 – Flyers publicitários da campanha do atual governador da 

Paraíba e ex-prefeito de João Pessoa, Ricardo Coutinho (PSB). A política de 

remoção e revitalização urbana é usada como suporte. 

IMAGEM 99 – Caderno Últimas 

do JP de 16 de abril de 2013. 

 

O conflito entre ambulantes 

versus guardas municipais e 

agentes da Sedurb é constante, 

principalmente nos espaços 

públicos turísticos e do centro da 

cidade.  
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– onde se situa a Praça da Amizade e o bairro do Rangel; a Praça da Paz no bairro dos 

Bancários se caracterizaria como área de transição – em uma notada segregação espacial e 

exclusão social, iniciada principalmente em meados das décadas de 70 – 80 como 

afirmamos anteriormente, e aguçadas no presente. Ver os mapas nas páginas 209, 210 e 

211 seguintes para melhor observar essa divisão e situar as praças e os bairros em relação 

ao centro e os movimentos de expansão urbana e da área da cidade. 

Essa segregação espacial e residencial reforça, e ao mesmo tempo é reforçada, por 

um temor que se apresenta constante no cotidiano dos habitantes da cidade contemporânea 

como afirma Caldeira (1997) ao dizer: 

“Finalmente, o quarto processo de mudança relaciona-se mais 

diretamente ao novo padrão de segregação residencial urbana, 

porque fornece a retórica que o justifica: o crescimento do crime 

violento e do medo. Não somente a criminalidade tem aumentado 

desde meados da década de 80 em São Paulo. (...) Na verdade, o 

medo do crime acaba modificando todos os tipos de interação 

pública no espaço da cidade.” (CALDEIRA, 1997, p.158) 

 

Percebe-se que a cidade, portanto, caracteriza-se com forte presença de uma 

cultura do medo e que esse estigma reforça-se a partir do momento em que a cidade 

adquire o grande porte urbano, que traz como consequência a cultura do medo, e 

fenômenos como a violência e a criminalidade supracitada. Segundo o sociólogo Juan 

Jacob Waiselfisz (2012) em “Mapa da Violência 2012”: “Somente com o triste fenômeno 

da violência devidamente dimensionado, pode-se realmente enfrentá-lo. Esse 

enfrentamento deverá, então, transcender a indignação e converter-se em ação, a qual, 

por sua vez, poderá gerar políticas públicas, como, aliás, já vem ocorrendo.” 

(WAISELFISZ, 2011, p. 5).  

A política pública de criação das praças atualmente professa o discurso oficial que 

sugere atenuação desse problema. As praças são os locais onde muitas vezes a violência  se 

manifesta ou é renegada, portanto, são os espaços sociais fundamentais na compreensão e 

averiguação do problema. 

Neste trabalho já explicitamos a informação mais marcante em relação à violência 

em João Pessoa, já que segundo esta pesquisa a capital paraibana é hoje a segunda capital 

mais violenta do Brasil, ficando atrás apenas de Maceió – AL.  
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Em João Pessoa, o chamado Pólo Turístico Cabo Branco ainda não deslanchou, e 

teve apenas uma malha viária habilitada na região das falésias das praias de Cabo Branco, 

Seixas, e em direção ao litoral sul. Como mostramos, atualmente este projeto está sendo 

retomado com a recente construção do ainda não terminado Centro de Convenções 

Ronaldo Cunha Lima e considera-se fator de “atraso” para a capital paraibana a demora em 

implantação deste projeto, que teve “sucesso” no período inicial de sua formulação em 

outras cidades, como em Natal – RN. 

 

IMAGEM 100 – Caderno 

Política de 27 de março de 

2013. 

 

Prefeitura de João Pessoa 

agora com Luciano Cartaxo 

(PT) a frente anuncia a 

entrada de João Pessoa no 

programa Cidades 

Sustentáveis do BID (Banco 

Interamericano de 

Desenvolvimento). 

IMAGEM 101 – Continuação da 

matéria acima. A cidade tem metas 

de sustentabilidade importantes 

como a questão da mobilidade 

urbana e da redução da escalada de 

homicídios, porém Governo do 

Estado e Prefeitura muitas vezes 

não se entendem nas parcerias e 

entram em conflitos que emperram 

obras e políticas públicas 

fundamentais. 
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IMAGEM 102 – Mapa da Malha Urbana de João Pessoa em 2005. De preto marco do 

centro da cidade e de azul os quatro locais das cinco praças de bairro investigadas no 

próximo capítulo.  Reproduzido de (LEANDRO, 2006). 
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IMAGEM 103 – Mapa atual da cidade de João Pessoa e em destaque as 

praças de bairro pesquisadas e sua localização nas áreas mais elitizadas e as 

áreas mais populares e periféricas da cidade.  

 Praça Sílvio 

Porto 
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Espraiam-se, portanto, diferentes dinâmicas sócio-espaciais que geram a construção 

de diversas identidades, sociabilidades, construídas no contato com o outro relacional. 

Elementos novos como o individualismo, a cultura do medo, exclusão social surgem no 

cenário atual e são pensados por nós a partir da inter-relação entre os moradores dos 

bairros e seus lugares públicos primordiais – as praças, bem como os da cidade em geral; 

vivenciados nas trajetórias dos indivíduos comuns e suas experiências na construção do 

social. 

A cidade cresce, a população cresce, e uma nova forma de sociabilidade se 

configura e re-configura a todo instante. O individualismo e o estranhamento do 

desconhecido, além do sentimento de pertença visto como forma de exclusão e separação 

social surge na dinâmica da cidade contemporânea aliados a outros hábitos costumes e 

ações contrárias que ainda parecem persistir nos indivíduos em inter-relação, variando de 

intensidade nos lugares e espaços componentes da mesma.  

IMAGEM 104 – Adaptação minha na foto de Bruno Carvalho – 2014 - Skypercity 

Praça do Caju Praça Alcides Carneiro e Sílvio 

Porto 

Praça da Paz 

Praça da Amizade 
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“Se a cidade é um campo de práticas, (...) então 

as evidências empíricas que indicadores e 

cartografias nos entregam podem e devem ser 

entendidos como pontos de cristalização de 

práticas e processos; como pontos de 

condensação de tempos sociais e 

temporalidades urbanas, experiência social 

sedimentada e história incorporada.” 

(TELLES, 2006, p. 61) 

 

 

2.2. O SURVEY E AS ANÁLISES COMPARATIVAS QUALITATIVAS E 

QUANTITATIVAS 

 

 

Neste capítulo analisamos a cidade e os bairros e praças em questão a partir dos 

dados, informações colhidos nas entrevistas durante a aplicação dos questionários. 

Apresentamos e discutimos inicialmente dados, tabelas e índices sobre a cidade de João 

Pessoa e seu desenvolvimento, bem como sobre a violência, criminalidade e cidadania. 

Como dissemos na introdução deste trabalho, após a passarmos pela banca de 

qualificação resolvemos, seguindo os conselhos, críticas e apontamentos feitos, mudar 

nossa proposta metodológica que era estritamente etnográfica, para uma abordagem que 

combinasse também a análise de discursos e imagens da cidade e seus espaços sob a ótica 

do medo e violência, a partir das diversas fontes nos arquivos e acervos pessoais e 

públicos, como também uma busca da visão macroestrutural estatística sobre a 

problemática. 

Percebemos que para ter uma visão mais ampla, diante da grande área espacial da 

cidade que cobre os quatro locais onde estão situadas as praças de bairro, era preciso 

utilizar-se do método de survey que proporcionasse o aumento do número de entrevistados 

e também produzisse através do questionário, que contou também com perguntas abertas 

como, por exemplo, “O que é violência para você?”, “O que é medo para você?” “O que é 

uma praça para você?”, “fale um pouco sobre você/seu bairro.”; e fechadas como: “Você 

gosta da gosta da praça? Sim ( ), Não ( ).”, “Você tem amigos na praça? Sim ( ), Não (  )”, 

por exemplo; proporcionou, assim, a comparação macro entre as praças e bairros, e 

também cruzamentos através da categorização e transcrição das respostas abertas e 

qualitativas.
20

 

                                                 
20

 O questionário completo encontra-se no Anexo 1. 
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Propomos, assim, nesta parte do trabalho analisar as praças de bairro discutindo 

nossa problemática através das abordagens do survey, deixando para a última parte da tese 

s análises etnográficas. Isso permitirá uma visão dos padrões de sociabilidade e da 

dinâmica cultural do medo e violência nas praças a partir de um distanciamento macro, 

para na última parte da tese e de posse desta “visão maior” o leitor adentre no cotidiano 

etnográfico. 

 

 

2.2.1. DADOS E ÍNDICES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E 

SOBRE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE 

 

Nesta parte apresentamos várias tabelas com dados, informações e índices mais 

gerais sobre o crescimento urbano da cidade de João Pessoa – PB, comparando ao 

crescimento a nível nacional e a configuração urbana do estado. Caracterizamos a cidade a 

partir de seus índices de desenvolvimento, como o IDHM. Trazemos também dados sobre 

a criminalidade e violência nas cidades brasileiras e especificamente as capitais nordestinas 

e o caso de João Pessoa. Muito dos dados foram pesquisados em Lima (2010). Nossa 

intenção é fornecer uma espécie de mapa geral sobre a cidade e a problemática em 

números que permita ao leitor na sequencia do trabalho visualizar os caminhos de nossa 

argumentação. 

Como observamos anteriormente a cidade de João Pessoa uma das mais antigas 

do país vem a tornar-se um lócus propriamente urbano lentamente e que tem sua 

aceleração em dois momentos, no início do século XX e em seguida de maneira acentuada 

a partir da década de 1970. Podemos observar isto nas tabelas e gráficos abaixo começando 

pela evolução urbana do Brasil que consta em Oliven (1980): 

 

  TABELA 01 – Porcentagem da População urbana no Brasil de 1872 a 1980 
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Fonte: Milton Santos (2004, p. 25) – A lenta evolução urbana de João Pessoa. 

TABELA 02 – Evolução urbana de algumas capitais brasileiras, incluindo-se 

João Pessoa, de 1872 a 1940 

TABELA 03 - Comparação entre o crescimento populacional de João Pessoa 

em relação ao estado da Paraíba – (1970 – 2008) 
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TABELA 04 – Crescimento Vegetativo da População de João Pessoa 

(2003-2007) 

TABELA 05 – Crescimento populacional da “grande João Pessoa” (2000-

2008) 
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TABELA 06 – População da Paraíba, João Pessoa, Cabedelo, Bayeux, 

Santa Rita (2000 – 2008) 

TABELA 07 – População de João Pessoa por faixa etária (2008) 
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Percebe-se que entre 2000 e 2010 a população de João Pessoa teve uma média de 

crescimento anual de 1,92%. Na década anterior, de 1991 ao ano 2000, a taxa média de 

crescimento anual foi de 2,06%. No estado, estas taxas foram de 1,01% entre 1991 e 2000. 

No país, foram de 1,01% entre 200 e 2010 e de 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas 

décadas a taxa de urbanização cresceu – 0,38%. 

 

 

 

FONTE: Pund, Ipea e FJP. Acessado em Fevereiro de 2014 

FONTE: Pund, Ipea e FJP. Acessado em Fevereiro de 2014 

TABELA 08 – População Total de João Pessoa por Gênero, Rural/Urbana e taxa 

de Urbanização 

IMAGEM 105 – Gráfico de barras da evolução do IDH-Municipal de João Pessoa-

PB. 
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O índice de Desenvolvimento humano Municipal (IDHM) de João Pessoa é de 

0,763 em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto 

(IDHM entre 0,7 e 0,799). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos 

absolutos foi a Educação (com um crescimento de 0,170), seguida pela Longevidade e por 

Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a 

Educação (com crescimento de 0,139), seguida também por Longevidade e pela Renda. 

Observando-se a evolução urbana e o desenvolvimento da cidade percebe-se que 

entre 2000 e 2010 o IDHM passou de 0, 644 para 0,763, tendo uma taxa de crescimento de 

18,48%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entro o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 33,43% entre 2000 e 

2010. 

Um pouco antes, entre 1991 e o ano de 2000 o IDHM passou de 0,551 para 0,644, 

tendo uma taxa de crescimento de 16, 88%. O hiato de desenvolvimento humano foi 

reduzido em 20,71% entre 1991 e 2000.  

No total João Pessoa teve um crescimento no seu IDHM de 38,48% nas duas 

últimas décadas, ficando abaixo da média nacional que foi de 47% e abaixo da média de 

crescimento estadual de 72%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 47% 

de 1991 a 2010. 

 

 

 

IMAGEM 106 – Gráfico da evolução do IDHM de João Pessoa 

comparando aos IDHM do Brasil e a média da Paraíba. 
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FONTE: Pund, Ipea e FJP. Acessado em Fevereiro de 2014 

 

TABELA 09 – Renda, Pobreza e Desigualdade em João Pessoa – PB (1991-

2010) 

TABELA 10 – Porcentagem da Renda apropriada por Estratos da população 

em João Pessoa – PB (1991- 2010) 

IMAGEM 107 – Gráfico da Taxa de Atividade e de Desocupação – 18 anos ou 

mais – em João Pessoa (2010). 
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TABELA 11 – Vulnerabilidade Social em João Pessoa – PB (1991 – 2010) 

TABELA 12 – Indicadores de habitação em João Pessoa – PB (1991-2010) 
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Porém, percebe-se que mesmo com os ganhos em educação, principalmente, às do 

crescimento e da melhora da qualidade de vida no país como um todo e da cidade de João 

Pessoa especificamente, partir dos anos de 1970 e 80 com o crescimento acelerado da 

cidade e em fins de século com as mazelas da urbanização descontrolada e excludente têm-

se como já temos discutido o aumento da violência urbana e de seu corolário o medo 

social. Trazemos aqui alguns dados que ilustram o aumento da criminalidade e da violência 

urbana em João Pessoa e nas capitais nordestinas que temos discutido desde o início do 

trabalho. 

 

 

 

 

TABELA 13 – Média dos índices de homicídios nas capitais 

brasileiras em 2010 

TABELA 14 – Taxa de Homicídios nos Estados do Nordeste (2007 – 2008) 
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TABELA 15 – Média da taxa de homicídios de jovens nas capitais do Nordeste 

(2006 – 2008) 

TABELA 16 – Bairros com médias de homicídios mais elevadas em João Pessoa – 

PB (2006 – 2009) 
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TABELA 17 – Índice de Miséria nos bairros com maior incidência de homicídios 

de João Pessoa - PB 
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TABELA 18 – Furtos registrados em João Pessoa – PB (2009) 
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TABELA 19 – Homicídios em João Pessoa (2006 – 2009) 

TABELA 20 – Homicídios de Jovens (15 a 24 anos) em João Pessoa – PB 

(2006 – 2009) 



 246 

 

 

 

 

TABELA 21 – Índice de crimes contra o patrimônio em João Pessoa – PB 

(2000/2009) 
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TABELA 22 – Percentual do aumento de assaltos na cidade de João Pessoa 

(2000/2008) 

TABELA 23 – Percentual do aumento de arrombamentos na cidade de João 

Pessoa (2000 – 2008) 
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TABELA 24 – Meios empregados para a prática de homicídios contra 

residentes em João Pessoa – PB (2005 – 2009) 

TABELA 25 – Quantidade de homicídios por mês em João Pessoa (2009) 
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TABELA 26 – Roubos registrados em João Pessoa (2009) 

TABELA 27 – Faixa etária da população carcerária masculina de João 

Pessoa (2009) 
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TABELA 28 – Tipos de crimes mais comuns praticados pela população 

carcerária masculina de João Pessoa – PB, por Presídio (2009) 

TABELA 29 – Principais tipos de crimes cometidos pela população carcerária 

feminina de João Pessoa – PB (2009) 
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2.2.2. AS PRAÇAS, OS BAIRROS E ALGUMAS INFORMAÇÕES INICIAIS 

 

A Praça Djalma Gomes da Fonseca – (Praça do Caju) está situada no bairro do 

Bessa, um bairro litorâneo e de classe-média, de urbanização “recente”, que ainda carece 

de certa infra-estrutura, mas que é a área da orla da cidade que mais vem recebendo 

investimentos nesse sentido. Recebendo a requalificação do calçadão de sua orla marítima, 

com retirada de barracas e padronização e instalação de novos flats, restaurantes 

calçamento e pavimentação da maioria das ruas do bairro.  É um espaço que 

acompanhamos antes mesmo de existir enquanto praça e que desde seu início surgiu a 

partir de uma mobilização de parcela de moradores e grupos em negociação e 

reivindicação com o poder público.  

A Praça Alcides Carneiro e a Praça Sílvio Porto estão situadas no bairro de 

Manaíra, que é um bairro extremamente elitizado e de classe-média e alta. O bairro é 

também extremamente verticalizado e urbanizado e a praça existe ha bastante tempo, 

sendo de todas as cinco praças de bairro, as únicas que não foi construída pelo programa 

de recuperação dos espaços públicos, mas foram sim revitalizadas. Tem como 

especificidade também o fato do bairro estar dialogando sempre com a temática da 

violência e do medo recorrente por causa de assaltos, roubos, morte, já que possui fronteira 

bem demarcada com a favela, O bairro São José. Este último na verdade é uma grande 

favela que margeia todo o bairro de Manaíra e que se formou ao longo dos anos na barreira 

e nas margens do rio Jaguaribe que percorre todo o bairro. A maioria das mazelas que o 

bairro possui é atribuída corriqueiramente e oficialmente muitas vezes ao bairro São José e 

seus moradores que “invadem” o espaço dos “reais” moradores.    

A Praça da Paz está situada no bairro dos bancários. O bairro é um bairro 

marcadamente de funcionários públicos e que está situado no início da zona sul da cidade. 

É também um bairro universitário e que recebe muitos estudantes e professores das duas 

maiores instituições superiores de ensino da cidade; a Universidade Federal da Paraíba e o 

Centro universitário de João Pessoa - UNIPÊ. O bairro também dialoga com a questão do 

medo/violência em relação às fronteiras que surgem em relação aos moradores da 

comunidade/favela Timbó que frequentam e usam a praça cotidianamente e são apontados 

como fonte das mazelas que ali ocorrem. A praça surgiu a partir de uma negociação com o 

poder público, mas que foi feita através de políticos que fizeram esta mediação. 

A Praça da Amizade está situada no bairro do Rangel. A praça é a de mais 

recente existência e fica no bairro de piores condições sócio - econômicas. O Rangel é um 
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dos bairros com o maior índice de violência da cidade e também de piores condições de 

infra-estrutura. O bairro que também é o se situa mais próximo a região central da cidade. 

A praça surgiu “de cima para baixo” sem muita, ou nenhuma, negociação do poder público 

com os moradores que em parte, principalmente os grupos masculinos que dominavam a 

antiga área que era um campo de futebol, se mostraram insatisfeitos no início de sua 

implantação. A violência e o medo também habitam o cotidiano do espaço e do bairro, mas 

diferentemente não surge a partir de elementos de estranhamento dos “outros” 

provenientes de algum local “maldito” que margeia o bairro. 

 

 

2.3. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

POPULAÇÃO DO SURVEY 

 

O universo ou população da pesquisa de campo foi caracterizado pelos 

residentes de ambos os gêneros, maiores de 15 anos no município de João Pessoa-PB em 

2013 até o início da coleta de dados. 

 

AMOSTRA 

 

Foi considerada uma amostra por conveniência ou acessibilidade de n = 200 

frequentadores, de ambos os gêneros, de cinco (5) praças localizadas em alguns bairros da 

cidade no município de João Pessoa-PB. Sendo aplicados 50 questionários por bairro. 

 

O software Excel – 2007 (Microsoft) foi utilizado na construção de um banco de 

dados para as questões contidas nos instrumentos de coleta dos dados. As informações 

contidas no banco de dados foram transferidas para o pacote estatístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) – versão 13.0. As variáveis quantitativas estudadas (respostas 

fechadas) foram mensuradas nos níveis das escalas: nominal, ordinal e intervalar e as 

variáveis qualitativas forma identificadas por textos (respostas abertas). Nas respostas 

abertas antes de fazermos o tratamento dos dados realizamos uma categorização das 

respostas descritivas agrupando as respostas em blocos de categorias analíticas que serão 

expostas durante a análise a seguir. 
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 Inicialmente, efetuou-se a codificação das variáveis pertinentes, e procedeu-se a 

consistência dos dados. A seguir, para o levantamento do perfil sócio- demográfico dos 

frequentadores das praças que entrevistamos em relação às variáveis inerentes ao objeto de 

estudo, procedeu-se à análise estatística através da construção de tabelas de frequências 

simples, medidas descritivas, cruzamentos de variáveis (tabelas de frequências conjuntas). 

A seguir, damos os resultados estatísticos da presente pesquisa que teve com 

objetivo investigar as diferentes lógicas identitárias e o imaginário, que permitem a 

exclusão e a inclusão de grupos e indivíduos, no uso cotidiano dos espaços públicos da 

cidade de João Pessoa-PB sob a ótica da violência e de seu corolário o medo social. 

Na sequência, e de acordo com objetivos específicos propostos, foram utilizadas 

técnicas da estatística inferencial bivariada, com uso do pacote estatístico SPSS-ver 13.0, 

tendo sido aplicados os seguintes testes estatísticos, ao nível de 5% de significância: 

 Teste de associação de 2 
– Teste não-paramétrico para tabela de dupla entrada l x c. 

Mede a existência ou não de associação entre duas variáveis categóricas, em particular 

é usado em tabela de contingência 2x2 para variáveis dicotômicas. 

 

 Teste exato de Fisher – alternativa do teste de associação de 2
 para tabela de 

contingência 2x2, quando ocorre casela ou célula com freqüência esperada inferior a 5. 

Determina o cálculo exato da significância p-valor. 

 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Os resultados das variáveis quantitativas ou categorias (fechadas) estão 

apresentados em quatro partes: 1) Caracterização sociodemográfica dos respondentes da 

pesquisa, 2) Variáveis do Relacionamento com a vizinhança, 3) Variáveis Ambientais e 4) 

Variáveis do Inventário – Medo e Violência. 

1. PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DOS PESQUISADOS 

 

Conforme a Tabela 30, houve um equilíbrio entre os gêneros, sendo do total de 

pesquisados 50,5% (101/200) do sexo feminino e 49,5% (99/200) do sexo masculino.  
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A população amostrada variou de 17 a 87 anos, com idade média de 36 anos  

13,9 anos (DP) e idade mediana de 33 anos. Em relação à faixa etária, 17 a 30 anos (17 |---

- 31 anos) representando 46,5% (93/200), sendo essa faixa etária predominante entre os 

pesquisados, seguido da faixa etária seguinte 31 |---- 44 anos que corresponde a 27,5% 

(55/200) dos respondentes. As demais idades variaram de 44 a 87 anos (26%). 

Em relação à escolaridade, verifica-se uma maioria de 58% (116/200) dos 

respondentes, com escolaridade de até ensino médio completo. Havendo um percentual 

razoável de jovens e/ou adultos com escolaridade à nível de ensino superior, perfazendo 

36% (72/200).  

Quanto ao estado civil, um percentual de 44,5% (89/200) dos respondentes 

declarou-se solteiros e 44,0% (88/200) casados, perfazendo a maioria dos respondentes, ou 

seja 88,5%. O restante declarou viúvo, 2,5%(5) e Separado/Desquitado/Divorciado(a) 

8,0%(16)e apenas 2 respondentes não informaram o seu estado civil.  

Predomina na população pesquisada a prática da religião católica, 43,5% (87/200) 

dos respondentes, seguida da religião evangélica, 14,0% (28/200), religião espírita 4,5% 

(9/200) e sem religião uma razoável parcela dos respondentes, 37% (74/200). 

A maioria dos respondentes pesquisados, 59,5% (119/200) declarou renda 

familiar de até três (3) salários mínimos. Tendo os respondentes restante afirmado 33,0% 

(81/200) renda familiar acima de três (3) salários mínimos. O Rendimento familiar 

aproximado, variou de 0,2 s.m. a 23,6 s. m. 

Conforme a Tabela 1.A, em relação a trabalho ou atividade profissional, declaram 

“sim”, 74% (148/200) e responderam que “não”, 10,5% (21/200). O restante dos 

pesquisados situa-se de forma complementar a este item: Aposentados (3,5%; 7), 

Estudantes (11%; 22) e Não informou (1%,2). 

 

TABELA 30 – Perfil sociodemográfico dos respondentes da pesquisa sobre Medo e 

Violência nas praças de João Pessoa-PB (Amostra, n = 200) 

  Respondentes 

Variável Categoria N
o.
 de respondentes 

(n) 

Percentual (%) 

Gênero Masculino 99 49,5 

 Feminino 101 50,5 

Idade (anos) 17 |---- 31 93 46,5 

 31 |---- 45 55 27,5 

 45 |---- 59 40 20,0 

 59 |---- 73 10 5,0 
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 73 |----| 87 2 1,0 

Medidas Idade média = 36 anos Id. mediana = 33 anos mínima = 17 

Descritivas D. Padrão = 13,9 anos  máxima = 87 

Escolaridade Até Ensino fundamental 34 17,0 

 Ensino médio 82 41,0 

 Ensino superior 72 36,0 

 Pós-Graduação 10 5,0 

 Não informou 2 1,0 

Estado civil Casado(a) 88 44,0 

 
Solteiro(a) 

 
89 44,5 

 
Viúvo(a) 

 

 

5 2,5 

 Sep/Desq/Divorciado(a) 16 8,0 

 Não informou 2 1,0 

Religião Católica 87 43,5 

 Evangélica 28 14,0 

 Espírita 9 4,5 

 Não tem 74 37,0 

 Agnóstico 2 1,0 

 Total 270 100 

Renda Familiar Até 1sal.mínimo 44 22,0 

(x s.m.) 
> 1 a 2 sal. mínimo 

 
49 24,5 

 >  2 a 3 sal. mínimo 26 13,0 

 >   3 sal. mínimo ou + 54 27,0 

 Não informou 27 13,5 

Medidas Renda média =  3,2 s.m. mediana = 2 s.m. Min = 0,2 s.m. 

Descritivas D. Padrão =  3,3 s.m.  Máx = 23,6 s.m. 

                                                                                                                     Continua ... 

Continuação da Tabela 30... 

  Respondentes 

Variável Categoria N
o.
 de respondentes 

(n) 

Percentual (%) 

Profissão ADMINISTRADORA 4 2,0 

 ADVOGADO(A) 2 1,0 

 AGENTE DE PORTARIA 1 0,5 

 AMBULANTE 2 1,0 

 APOSENTADO(A) 7 3,5 

 ARQUITETA E URBANISTA 1 0,5 

 ARTESÃ 1 0,5 

 ATENDENTE 2 1,0 

 AUTONOMO 1 0,5 

 AUX. DE ADMINISTRAÇAO 1 0,5 

 AUXILIAR DE GESTÃO 1 0,5 
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 BABÁ 2 1,0 

 BALCONISTA 3 1,5 

 BARMEN 1 0,5 

 CABELEREIRO 1 0,5 

 CAIXA 1 0,5 

 CHAVEIRO 1 0,5 

 COMERCIANTE 10 5,0 

 COMERCIARIA 1 0,5 

 CONDUTOR SOCORRISTA 1 0,5 

 CONF. DE PROC. VALORES 1 0,5 

 CONTABILISTA 1 0,5 

 COORD.DE PRODUÇÃO 1 0,5 

 CORRETOR(A) DE IMÓVEIS 3 1,5 

 COSTUREIRA 2 1,0 

 COZINHEIRO 1 0,5 

 DECORADORA 1 0,5 

 DESEMPREGADO(A) 21 10,5 

 DIARISTA 3 1,5 

 DO LAR 1 0,5 

 DOMÉSTICO(A) 13 6,5 

 ECOLÓGA 1 0,5 

Continua 

...Continuação da Tabela 30... 

  Respondentes 

Variável Categoria N
o.
 de respondentes 

(n) 

Percentual (%) 

Profissão ECONOMISTA 1 0,5 

 ED. FISICA 8 4,0 

 EDUCOMUNICADOR 1 0,5 

 EMPRESÁRIO(A) 3 1,5 

 ENGENHEIRO(A) 6 3,0 

 ESTAGIÁRIO-REMUNERADO 1 0,5 

 ESTUDANTE 22 11,0 

 FARMACÊUTICA 1 0,5 

 FISIOTERAPEUTA 3 1,5 

 FUNC. PÚBLICO 6 3,0 

 GERENTE E CAIXA 1 0,5 

 GESTOR DE NUMERÁRIOS 1 0,5 

 JORNALISTA 1 0,5 

 MANICURE 2 1,0 

 MASSOTERAPEUTA 1 0,5 

 MILITAR 1 0,5 
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 MOTOBOY 2 1,0 

 MOTORISTA 6 3,0 

 MÚSICO 1 0,5 

 NUTRICIONISTA 2 1,0 

 OFICIAL DE JUSTIÇA 1 0,5 

 OPERADOR DE MÁQUINA 1 0,5 

 PEDAGOGA 1 0,5 

 PINTOR 1 0,5 

 PORTEIRO 2 1,0 

 PROFESSOR(A) 8 4,0 

 PSICOLÓGA 2 1,0 

 PUBLICITÁRIO 1 0,5 

 RECEPCIONISTA 2 1,0 

 RELOJOEIRO 1 0,5 

 REPRES. DE REMÉDIOS 1 0,5 

 SERVENTE DE OBRA 1 0,5 

 

Continuação da Tabela 30... 

  Respondentes 

Variável Categoria N
o.
 de respondentes 

(n) 

Percentual (%) 

Profissão SERVIÇOS GERAIS 3 1,5 

 SUPERVISORA DE COSTURA 1 0,5 

 TÉCNICO DE INFORMÁTICA 1 0,5 

 TÉCNICO EM CADASTRO 1 0,5 

 TÉCNICO EM ELETRÔNICA 1 0,5 

 TECNICO EM INFORMATICA 1 0,5 

 VENDEDOR(A) 3 1,5 

 VIGILANTE 2 1,0 

 Não Informou 2 1,0 

 
   

 Total  200 100,0 

Fonte: Pesquisa do autor (2013) 

 

 

TABELA 3.a – Atividade profissional dos respondentes sobre Medo e Violência nas 

praças de João Pessoa-PB (Amostra, n = 200) 

 

  Respondentes 

Variável Categoria N
o.
 de respondentes 

(n) 

Percentual (%) 

Trabalho ou  Sim 148 74,0 

Profissão Não 21 10,5 

 -Aposentado 7 3,5 

TABELA 30. A 
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 -Estudante (não trabalha) 22 11,0 

 -Não informou 2 1,0 

 
   

 Total  200 100,0 
 

Fonte: Pesquisa do autor (2013)  

 

 

Tabela 31. Frequências às praças nos bairros de João Pessoa-PB, segundo o sexo dos 

pesquisados (Amostra, n = 200 respondentes) 

 

 
    Sexo dos respondentes 

FREQUÊNCIA ÀS PRAÇAS Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

Nome da Praça     
    AMIZADE (Bairro do Rangel) 50 25,0 30 30,3 20 19,8 

DO CAJU (Bairro do Bessa) 50 25,0 27 27,3 23 22,7 

DA PAZ (Bairro dos Bancários) 50 25,0 16 16,2 34 33,7 

ALCIDES CARNEIRO (Bairro de Manaíra) 32 16,0 12 12,1 20 19,8 

SÍLVIO PORTO (Bairro de Manaíra) 18 9,0 14 14,1 4 4,0 
      

    Total 200 100 99 100 101 100 

 

 

Conforme a Tabela 31 acima, foi tomado igualmente em cada praça dos bairros 

Rangel (AMIZADE), Bancários (da PAZ) e Bessa (do CAJU), mesmo número de 

respondentes, totalizando 25,0% (50/200), à exceção do bairro de Manaíra que contou com 

a estratificação de duas (2) praças, ALCIDES CARNEIRO E SÍLVIO PORTO, 

correspondendo a 16,0% (32/200) e 9,0% (18/200). 

 

 

2 - RELACIONAMENTO COM A VIZINHANÇA: 

 

Na Tabela 3 a seguir, são descritos os resultados referentes às variáveis constantes do 

bloco “Relacionamento com a Vizinhança” segundo o gênero dos respondentes. 

 

- Você gosta de sua vizinhança? 1: Sim (  )      2: Não (  ) 

- Se Sim: Fale um pouco sobre ela! _______________________________________ 

- Se Não: Poderia falar um pouco sobre ela?_________________________________ 

- Como são as suas relações com os vizinhos? (variável categórica ou qualitativa)   

1: (  ) De proximidade  

2: (  ) Cordiais, porém sem grande proximidade 

3: (  ) Conflitivas  

4: (  ) Nenhum Presta  
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5: (  ) Outras (descrever) 

- Por que você pensa assim? ______________________________________________ 

 

Tabela 32. Relacionamento com a Vizinhança dos frequentadores das praças nos bairros 

de João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

      Sexo dos respondentes 

RELACIONAMENTO COM A VIZINHANÇA Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

Gosta da vizinhança? 
 

  
    Sim 182 91,0 88 88,9 94 93,1 

Não 18 9,0 11 11,1 7 6,9 

SIM_Gosta da vizinhança (descrição) 
 

  
    -Boa vizinhança porque não perturbam/ 

reservados/ tranquilos 89 44,5 47 47,5 42 41,6 

-Pessoas boas/ agradáveis/ legais/ prestativos 45 22,5 17 17,2 28 27,7 

-Boa vizinhança porque são amigos 23 11,5 12 12,1 11 10,9 

-Não vê/não tem contato 19 9,5 9 9,1 10 9,9 

-São acolhedores e amigos 1 0,5 -  -  1 1,- 

-São todos bem reservados 1 0,5 -  -  1 1,0 

-Pessoas boas em si 1 0,5 -  -  1 1,0 

-Pessoas boas, fora um que faz muito barulho 1 0,5 -  -  1 1,0 

-Não tem muito contato, só os vê no corredor 1 0,5 1 1,0 -  -  

-Não tem muitos vizinhos 1 0,5 1 1,0 -  -  

-Sem informação 18 9,0 12 12,1 6 5,9 

NÃO_Gosta da vizinhança (descrição) 
 

  
    -Por causa de fococas/conversas 6 3,0 5 5,1 1 1,0 

-Por causa do barulho/ agitação 3 1,5 3 3,0 -  -  

-Pessoas ruins / chatas 3 1,5 1 1,0 2 2,0 

-Não vê/ não conhece/ não tem tempo 3 1,5 2 2,0 1 1,0 

-Pessoas ruins/ estigma (bsj) 1 0,5 -  -  1 1,0 

-São barulhentos e incomodam muito 1 0,5 -  -  1 1,0 

-Sem informação (missing) 83 91,5 88 88,9 95 94,1 

Relação com a vizinhança 
 

  
    -De proximidade 42 21,0 21 21,2 21 21,0 

-Cordiais, porém sem/grande proximidade 52 76,0 74 74,8 78 77,0 

-Conflitivas 2 1,0 1 1,0 1 1,0 

-Nenhum Presta 2 1,0 1 1,0 1 1,0 

-Outras  2 1,0 2 2,0 -  -  

Porque pensa assim? (descrição) 
 

  
    -São reservadas/ respeitam/ poucas relações 74 37,0 37 37,4 37 36,6 

-Porque não conhece/ não vê / não tem tempo 73 36,5 35 35,4 38 37,6 

-Porque são amigos / tem intimidade/ relações 
de muito tempo 41 20,5 21 21,2 20 19,8 
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-Porque são marginais / pessoas ruins/ 
perigosas / conflitos 6 3,0 3 3 3 3 

-Sem informação (missing) 6 3,0 3 3 3 3 

Total 200 100 99 100 101 100 

 

 

FREQUENTADORES DAS PRAÇAS DE JOÃO PESSOA - AVALIAÇÃO DA 

RELAÇÃO COM A VIZINHANÇA 

 

Tabela 32. A - Relação com a Vizinhança pelos frequentadores das praças nos 

bairros de João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

 
    Sexo dos respondentes 

GOSTA DA VIZINHANÇA? Total Masculino Feminino 

(PRAÇA /Bairro) n % n % n % 

 AMIZADE (Rangel)     
    Sim 46 92,0 26 86,7 20 100,0 

Não 4 8,0 4 13,3 -  -  

Total 50 100,0 30 100,0 20 100,0 

 CAJU (Bessa)     
    Sim 47 94,0 25 92,6 22 95,7 

Não 3 6,0 2 7,4 1 4,3 

Total 50 100,0 27 100,0 23 100,0 

DA PAZ (Bancários)     
    Sim 44 88,0 14 87,5 30 88,2 

Não 6 12,0 2 12,5 4 11,8 

Total 50 100,0 16 100,0 34 100,0 

A. CARNEIRO (Manaíra)     
    Sim 30 93,8 11 91,7 19 95,0 

Não 2 6,3 1 8,3 1 5,0 

Total 32 100,0 12 100,0 20 100,0 

SÍLVIO PORTO (Manaíra     
    Sim 15 83,3 12 85,7 3 75,0 

Não 3 16,7 2 14,3 1 25,0 

Total 18 100,0 14 100,0 4 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Tabela 32. B - Gosta da relação com a vizinhança pelos frequentadores das praças 

nos bairros de João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

 
    Sexo dos respondentes 

SIM_Gosta da vizinhança Total Masculino Feminino 

(PRAÇA / Bairro) n % n % n % 

AMIZADE (Rangel) – 50 Respondentes     
    -Boa vizinhança porque não perturbam/ reservados/ 

tranquilos 18 36,0 12 40,0 6 30,0 

-Pessoas boas/ agradáveis/ legais/ prestativos 12 24,0 4 13,3 8 40,0 

-Boa vizinhança porque são amigos 13 26,0 8 26,7 5 25,0 

-Não vê/não tem contato 2 4,0 2 6,7 -  -  

-Pessoas boas, fora um que faz muito barulho 1 2,0 -  -  1 5,0 

-Sem informação  (missing) 4 8,0 4 13,3 -  -  

DO CAJU (Bessa) – 50 Respondentes     
    -Boa vizinhança porque não perturbam/ reservados/ 

tranquilos 26 52,0 14 51,9 12 52,2 

-Pessoas boas/ agradáveis/ legais/ prestativos 11 22,0 4 14,8 7 30,4 

-Boa vizinhança porque são amigos 4 8,0 3 11,1 1 4,3 

-Não vê/não tem contato 4 8,0 2 7,4 2 8,7 

-Não tem muitos vizinhos 1 2,0 1 3,7     

-Sem informação  (missing) 4 8,0 3 11,1 1 4,3 

DA PAZ (Bancários) – 50 Respondentes     
    -Boa vizinhança porque não perturbam/ reservados/ 

tranquilos 13 26,0 4 25,0 9 26,5 

-Pessoas boas/ agradáveis/ legais/ prestativos 14 28,0 4 25,0 10 29,4 

-Boa vizinhança porque são amigos 2 4,0 -  -  2 5,9 

-Não vê/não tem contato 12 24,0 5 31,3 7 20,6 

-São acolhedores e amigos 1 2,0 -  -  1 2,9 

-São todos bem reservados 1 2,0 -  -  1 2,9 

-Pessoas boas em si 1 2,0 -  -  1 2,9 

-Não tem muito contato, só os vê no corredor 1 2,0 1 6,3 -  -  

-Sem informação  (missing) 5 10,0 2 12,5 3 8,8 

ALCIDES CARNEIRO (Manaíra) – 32 Respondentes     
    -Boa vizinhança porque não perturbam/ reservados/ 

tranquilos 22 68,8 9 75,0 13 65,0 

-Pessoas boas/ agradáveis/ legais/ prestativos 4 12,5 2 16,7 2 10,0 

-Boa vizinhança porque são amigos 3 9,4 -  -  3 15,0 

-Não vê/não tem contato 1 3,1 -  -  1 5,0 

-Sem informação  (missing) 2 6,3 1 8,3 1 5,0 

SÍLVIO PORTO (Manaíra) – 18 Respondentes     
    -Boa vizinhança porque não perturbam/ reservados/ 

tranquilos 10 55,6 8 57,1 2 50,0 

Pessoas boas/ agradáveis/ legais/ prestativos 4 22,2 3 21,4 1 25,0 

-Boa vizinhança porque são amigos 1 5,6 1 7,1 -  -  

-Sem informação  (missing) 3 16,7 2 14,3 1 25,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 



 262 

Tabela 32. C - Relação com a vizinhança pelos frequentadores das praças nos 

bairros de João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

 
    Sexo dos respondentes 

Relação com a vizinhança Total Masculino Feminino 

(PRAÇA / Bairro) n % n % n % 

AMIZADE (Rangel)     
    De proximidade 15 30,0 9 30,0 6 30,0 

Cordiais, porém sem grande proximidade 35 70,0 21 70,00 14 70,0 

Total 50 100 30 100 20 100 

DO CAJU (Bessa)     
    De proximidade 6 12,2 2 7,4 4 18,2 

Cordiais, porém sem grande proximidade 41 83,7 24 88,9 17 77,3 

Nenhum Presta 2 4,1 1 3,7 1 4,5 

Total 49 100 27 100 22 100 

DA PAZ (Bancários)     
    De proximidade 9 18,0 2 12,5 7 20,6 

Cordiais, porém sem grande proximidade 40 80,0 14 87,5 26 76,5 

Conflitivas 1 2,0 -  -  1 2,9 

Total 50 100 16 100 34 100 

ALCIDES CARNEIRO (Manaíra)     
    De proximidade 7 21,9 5 41,7 2 10,0 

Cordiais, porém sem grande proximidade 25 78,1 7 58,3 18 90,0 

Total 32 100 12 100 20 100 

SÍLVIO PORTO (Manaíra)     
    De proximidade 5 27,8 3 21,4 2 50,0 

Cordiais, porém sem grande proximidade 10 55,6 8 57,1 2 50,0 

Conflitivas 1 5,6 1 7,1 -  -  

Outras  2 11,1 2 14,3 -  -  

Total 18 100 14 100 4 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Tabela 32. D - “Porque” da relação com a vizinhança pelos frequentadores das praças 

nos bairros de João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 
 

 
    Sexo dos respondentes 

Relações: Porque pensa assim? Total Masculino Feminino 

(PRAÇA / Bairro) n % n % n % 

AMIZADE (Rangel)      
    Porque são reservadas/ respeitam/ poucas relações 18 36,0 13 43,3 5 25,0 

Porque não conhece/ não vê / não tem tempo 13 26,0 5 16,7 8 40,0 
Porque são amigos / tem intimidade/ relações de 
muito tempo 

16 32,0 10 33,3 6 30,0 

Porque são marginais / pessoas ruins/ perigosas 2 4,0 1 3,3 1 5,0 

Sem informação (missing) 1 2,0 1 3,3 -  -  

Total 50 100,0 30 100,0 20 100,0 

DO CAJU (Bessa)     
    Porque são reservadas/ respeitam/ poucas relações 17 34,0 10 37,0 7 30,4 

Porque não conhece/ não vê / não tem tempo 23 46,0 13 48,1 10 43,5 
Porque são amigos / tem intimidade/ relações de 
muito tempo 

5 10,0 2 7,4 3 13,0 

Porque são marginais / pessoas ruins/ perigosas 1 2,0     1 4,3 

Sem informação (missing) 4 8,0 2 7,4 2 8,7 

Total 50 100,0 27 100,0 23 100,0 

DA PAZ (Bancários)     
    Porque são reservadas/ respeitam/ poucas relações 22 44,0 7 43,8 15 44,1 

Porque não conhece/ não vê / não tem tempo 17 34,0 6 37,5 11 32,4 
Porque são amigos / tem intimidade/ relações de 
muito tempo 

8 16,0 1 6,3 7 20,6 

Porque são marginais / pessoas ruins/ perigosas 1 2,0 -  -  1 2,9 
Porque são marginais / pessoas ruins/ perigosas / 
conflitos 

2 4,0 2 12,5 -  -  

Total 50 100,0 16 100,0 34 100,0 

ALCIDES CARNEIRO (Manaíra)      
    Porque são reservadas/ respeitam/ poucas relações 15 46,9 5 41,7 10 50,0 

Porque não conhece/ não vê / não tem tempo 11 34,4 4 33,3 7 35,0 
Porque são amigos / tem intimidade/ relações de 
muito tempo 

6 18,8 3 25 3 15,0 

Total 32 100,0 12 100,0 20 100,0 

SÍLVIO PORTO (Manaíra)      
    Porque são reservadas/ respeitam/ poucas relações 2 11,1 2 14,3 -  -  

Porque não conhece/ não vê / não tem tempo 9 50,0 7 50,0 2 50,0 
Porque são amigos / tem intimidade/ relações de 
muito tempo 

6 33,3 5 35,7 1 25,0 

Sem informação (missing) 1 5,6 -  -  1 25,0 

Total 18 100,0 14 100,0 4 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2013)  
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De acordo com a Tabela 32, independentemente do gênero ou sexo dos 

respondentes, 91,0% (182/200) deles afirmaram que sim, “Gosta da vizinhança” e apenas 

9,0% (18/200) afirmaram que “não gosta da vizinhança”. Porém, quando perguntados 

sobre sua “Relação à vizinhança” uma maioria considerada, 76,0% (152/200) afirmaram 

que são: “Cordiais, mas sem grande proximidade e, apenas 21,0% (42/200) afirmaram 

“De proximidade”. 

 

A seguir, são apresentados alguns gráficos acerca do Relacionamento com a 

Vizinhança segundo o Gênero (ou Sexo) dos respondentes: 

 

 
Gráfico 1. Gostar da vizinhança segundo o gênero dos respondentes 

 

 

 
 

IMAGEM 108 - Gráfico (Gostar da vizinhança segundo o gênero 

dos respondentes) 

IMAGEM 109 - Gráfico (Relação com a vizinhança segundo o 

gênero dos respondentes) 
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IMAGEM 110 – Gráfico (Relação – Porque pensa assim, segundo o 

gênero dos respondentes) 
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3 - VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

 

Tabela 33. Variáveis Ambientais dos frequentadores das praças nos bairros de João 

Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 
 

 
    Sexo dos respondentes 

VARIÁVEIS AMBIENTAIS Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

Você gosta do seu Bairro?     
    -Sim 192 96,0 93 93,9 99 98,0 

-Não 8 4,0 6 6,1 2 2,0 
      

    Porque você gosta do seu bairro? (descrição) 
     -Gosta porque tem a praça/ 

infraestrutura/ localização 92 46 41 41,4 51 50,5 

-Gosta porque é tranquilo/ calmo 63 31,5 32 32,3 31 30,7 
-Gosta por causa das pessoas/ amigos 
do bairro/ muito tempo d 35 17,5 19 19,2 16 15,8 

-Não gosta porque é violento 8 4 6 6,1 2 2 

-Sem informação (missing) 2 1 1 1 1 1 

       Fale um pouco do seu bairro? 
(descrição) 

      -Bairro bom, tranquilo e legal 122 61 57 57,6 65 64,4 
-Bairro bom, mas inseguro, má 
infraestrutura, violento 59 29,5 29 29,3 30 29,7 
-Bairro ruim, violento, drogas, má 
infraestrutura 12 6 8 8,1 4 4 
-Bom de se morar, perto da praia,tem 
integração, falta policiamento 1 0,5 1 1 -  -  

-Sem informação(missing) 6 3 4 4 2 2 

       Tempo de Moradia*     
    -Há menos de 10 anos 82 41,6 43 43,9 39 39,4 

-De 10 a 19 anos 57 28,9 28 28,6 29 29,3 

-20 anos ou + 58 29,4 27 27,6 31 31,3 

Total válido 197 10,0 98 100,0 99 100,0 

       Problemas no seu bairro: (descrição)     
    -Infraestruturais 119 60,4 64 65,3 55 55,6 

-Violência/ assalto/ insegurança 152 77,2 77 78,6 75 75,8 

-Não tem problemas/ nada a declarar 4 2 2 2 2 2 

-Vizinhança – pessoas 1 0,5 1 1  -  - 

       Total  200  100,0 99 100,0 101 100,0 

Continua... 
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Continuação da Tabela 33... 

 
    Sexo dos respondentes 

VARIÁVEIS AMBIENTAIS Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

O melhor do bairro (descrição)     
    -Infraestrutura 125 65,8 55 59,1 70 72,2 

-A praça 55 28,9 24 25,8 31 32 

-A praia 42 22,1 23 24,7 19 19,6 

-Localização e centralidade 12 6,3 5 5,4 7 7,2 

-Tranquilidade e segurança 10 5,3 7 7,5 3 3,1 

-As pessoas - vizinhança 7 3,7 4 4,3 3 3,1 

Total 190 100 93 100 97 100 

       Fale um pouco da praça de seu 
bairro 

(descrição)
    

    -É boa - ótima: lazer, crianças, idosos, 
esportes, sociabilidade 128 64,0 54 54,5 74 73,3 
-É boa, mas tem problemas de 
violência, insegurança, drogas e 38 19,0 20 20,2 18 17,8 
-É boa , mas tem problemas de 
infraestrutura 25 12,5 20 20,2 5 5 

-Sem informação 9 4,5 5 5,1 4 4 

       Você gosta das praças de seu Bairro?     
    -Sim 190 95,0 93 93,9 97 96,0 

-Não 10 5,0 6 6,1 4 4,0 
      

    Por que você gosta das praças de 
seu bairro? (descrição)     

    -Gosta porque é lugar de lazer, de 
esportes, sociabilidade e 128 64,0 67 67,7 61 60,4 
-Gosta porque é lugar de trabalho, 
oportunidade e outras finalidades 59 29,5 23 23,2 36 35,6 
-Não gosta por causa da violência, 
barulho, drogas, pessoas ruins 2 1,0 1 1 1 1 

Sem informação 11 5,5 8 8,1 3 3 

       Problemas da praça (descrição) 
      -Falta de manutenção e de 

infraestrutura adequada 175 90,7 94 100 81 81,8 
-Violência, insegurança, uso e tráfico 
de drogas 101 52,3 47 50 54 54,5 
-Pessoas de má índole - marginais/ 
maus frequentadores 14 7,3 6 6,4 8 8,1 

-Não vê/ não tem 1 0,5 -  -  1 1 

Total 193 100 94 100 99 100 

Continua... 
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Continuação da Tabela 33... 

 
    Sexo dos respondentes 

VARIÁVEIS AMBIENTAIS Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

O melhor da praça (descrição) 
      -Infraestrutura, programas e 

equipamentos/ espaço público 176 91,7 88 91,7 88 91,7 
-Pessoas, estabelecimentos de redes 
e sociabilidade 21 10,9 9 9,4 12 12,5 

-Lazer 1 0,5 1 1 -  -  

Total 192 100 96 100 96 100 

       Tem amigos na Praça?     
    -Sim 122 61,0 60 60,6 62 61,4 

-Não 78 39,0 39 39,4 39 38,6 
      

    Se sim, fale um pouco deles 
(descrição)     

    -Pessoas boas/ muito tempo e 
espaço de relação no bairro-praça 46 23,0 16 16,2 30 29,7 
-Pessoas boas que vê na praça 
ocasionalmente 23 11,5 13 13,1 10 9,9 

-Pessoas da família 3 1,5 -  -  3 3 

-Sem informação 128 64,0 70 70,7 58 57,4 

       Tem amigos no restante do Bairro?     
    -Sim 175 87,5 84 84,8 91 90,1 

-Não 25 12,5 15 15,2 9 9,9 

       Restante: se sim, fale um pouco 
deles 

 (descrição
)   

    Pessoas boas/ legais/ companheiras 104 52,0 60 60,6 44 43,6 

Pessoas conhecidas 10 5,0 5 5,1 5 5 
Poucos amigos é como se fossem da 
família 6 3,0 2 2 4 4 

Sem informação 80 40 32 32,3 48 47,5 

       Utiliza/frequenta outras praças      
    -Sim 47 23,5 25 25,3 22 21,8 

-Não 153 76,5 74 74,7 79 78,2 

       Total 200 100 99 100 101 100 

 

Com relação à Tabela 33 acima, independentemente do gênero ou sexo dos 

respondentes, 96,0% (192/200) afirmaram que ‘Gosta do bairro”. Sendo que, em relação ao 

“Tempo de moradia no bairro”, 41,6% (82/200) estão residindo há menos de 10 anos,  

28,9% (57/200) entre 10 e 19 anos e, também, 29,4% (58/200) já há 20 anos ou mais. Em 

relação às praças do bairro,  95% (190/200) afirmou que “Gosta das praças”. Quanto a “ter 

amigos na praça”, foi afirmado positivamente por 61,0% (122/200) e , apenas 39,0% 
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(78/200) prestou afirmação negativa. Em relação a “ter amigos no restante do bairro”, este 

foi afirmado positivamente por 87,5% (175/200) e, quanto a “utilizar ou frequentar outras 

praças da cidade” uma maioria expressiva de 76,5% (153/200) afirmou não utilizar ou 

frequentar essas praças. 

 

 

 

Tabela 33. A. “Definição de Praça” segundo os frequentadores das praças nos bairros de 

João Pessoa-PB, de acordo com o sexo (Amostra, n = 200) 

 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

DEFINA O QUE ÉUMA PRAÇA Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

-Lugar de lazer, de esportes, de sociabilidade e 
relações sociais 183 91,5 93 93,9 90 89,1 

-Lugar de lazer, de esportes, etc, de uso 
instrumental 14 7,0 3 3,0 11 10,9 

-Lugar seguro, tranquilo, está em casa 1 0,5 1 1,0 -  -  

-Sem informação 2 1,0 2 2,0 -  -  

Total 200 100,0 99 100,0 101 100,0 

 

 

Como se vê, na (Tabela 33. A) acima, expressiva maioria dos pesquisados, 91,5% 

(183/200), definiu uma praça como sendo “Lugar de lazer, de esportes, de sociabilidade e 

relação sociais”. Segundo o sexo (masculino, feminino), foram obtidos os seguintes 

percentuais: 93,9% (93/99) para os homens e 89,1% (90/101) das mulheres. O teste de 

associação de Qui-Quadrado para tabela de contingência 2x2, em relação a essa primeira 

definição, segundo o sexo dos respondentes, não forneceu resultados com diferença 

estatisticamente significante entre os gêneros, fornecendo: estatística 
2 

= 3,236 com g.l = 

1 e significância p-valor = 0,072 > 0,05 (nível de significância do teste). 

 

Tabela 33. B – “Avaliação dos Bairros” - frequentadores das praças nos bairros de João 

Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

 

 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

FALE UM POUCO DO SEU BAIRRO? Total Masculino Feminino 

(Bairro da Praça) n % n % n % 

BAIRRO DO  RANGEL     
    -Bairro bom, tranquilo e legal 26 52,0 17 56,7 9 45,0 
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-Bairro bom, mas inseguro, má 
infraestrutura, violento 15 30,0 6 20,0 9 45,0 

-Bairro ruim, violento, drogas, má 
infraestrutura 9 18,0 7 23,3 2 10,0 

Total 50 100,0 30 100,0 20 100,0 

BAIRRO DO BESSA     
    -Bairro bom, tranquilo e legal 34 68,0 15 55,6 19 82,6 

-Bairro bom, mas inseguro, má -
infraestrutura, violento 10 20,0 7 25,9 3 13,0 

-Bairro ruim, violento, drogas, má 
infraestrutura 1 2,0 1 3,7 -  -  

-Bom de se morar, perto da praia,tem 
integração, falta policiamento 1 2,0 1 3,7 -  -  

-Sem informação (missing) 4 8,0 3 11,1 1 4,3 

Total 50 100,0 27 100,0 23 100,0 

BAIRRO DOS BANCÁRIOS     
    -Bairro bom, tranquilo e legal 32 64,0 11 68,8 21 61,8 

-Bairro bom, mas inseguro, má 
infraestrutura, violento 17 34,0 5 31,3 12 35,3 

-Sem informação (missing) 1 2,0     1 2,9 

Total 50 100,0 16 100,0 34 100,0 

BAIRRO DE MANAÍRA     
    -Bairro bom, tranquilo e legal 30 60,0 14 53,8 16 66,7 

-Bairro bom, mas inseguro, má 
infraestrutura, violento 17 34,0 11 42,3 6 25,0 

-Bairro ruim, violento, drogas, má 
infraestrutura 2 4,0 -  -  2 8,3 

-Sem informação (missing) 1 2,0 1 3,8 -  -  

Total 50 100,0 26 100,0 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Tabela 33. C – “Problemas dos Bairros” - frequentadores das praças nos bairros de João 

Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

PROBLEMAS NO SEU BAIRRO? * Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

BAIRRO DO RANGEL     
    INFRAESTRUTURAIS 28 57,1 18 60,0 10 52,6 

VIOLÊNCIA/ ASSALTO/ INSEGURANÇA 39 79,6 24 80,0 15 78,9 

NÃO TEM PROBLEMAS/ NADA A DECLARAR -  -  - - - - 

VIZINHANÇA - PESSOAS -  -  - - - - 

Total válido (n = 49) + 49 100 30 100 19 100 

BAIRRO DO BESSA     
    INFRAESTRUTURAIS 28 56,0 17 63,0 11 47,8 

VIOLÊNCIA/ ASSALTO/ INSEGURANÇA 41 82,0 22 81,5 19 82,6 

NÃO TEM PROBLEMAS/ NADA A DECLARAR -  -  - - - - 

VIZINHANÇA - PESSOAS -  -  - - - - 

Total válido (n = 50) 50 100 27 100 23 100 

BAIRRO DOS BANCÁRIOS     
    INFRAESTRUTURAIS 35 71,4 14 87,5 21 63,6 

VIOLÊNCIA/ ASSALTO/ INSEGURANÇA 37 75,5 11 68,8 26 78,8 

NÃO TEM PROBLEMAS/ NADA A DECLARAR 3 6,1 1 6,3 2 6,1 

VIZINHANÇA - PESSOAS -  -  - - - - 

Total válido (n = 49) + 49 100 16 100 33 100 

BAIRRO DE MANAÍRA     
    INFRAESTRUTURAIS 28 57,1 15 60 13 54,2 

VIOLÊNCIA/ ASSALTO/ INSEGURANÇA 35 71,4 20 80 15 62,5 

NÃO TEM PROBLEMAS/ NADA A DECLARAR 1 2 1 4 -  -  

VIZINHANÇA - PESSOAS 1 2 1 4 -  -  

Total válido (n = 49) + 49 100 25 100 24 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2013)               (*) Múltipla Resposta      
(+)

 Missing (ausência de 

informação) = 1 

 

 

 

Percebe-se a partir da tabela 33. C acima que ao abordarmos e questionarmos 

sobre os problemas dos bairros aos frequentadores das praças a categoria “Violência, 

assalto, insegurança” teve números expressivos, obtendo a maioria das resposta e sendo 

considerado o pior problema dos bairros, exceto no bairro dos bancário/Praça da Paz, em 

que a categoria “Infraestruturais” obteve porcentagem muito próxima. Lembramos que em 

relação aos problemas tanto dos bairros, quanto das praças pedimos aos entrevistados que 

citassem até três ou mais problemas.   
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Tabela 33. D – “O melhor do Bairro” - frequentadores das praças nos bairros de João 

Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 
 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

O MELHOR DO BAIRRO? Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

BAIRRO DO RANGEL     
    INFRAESTRUTURA 24 52,2 14 50,0 10 55,6 

A PRAÇA 24 52,2 16 57,1 8 44,4 

LOCALIZAÇÃO E CENTRALIDADE 2 4,3 -  -  2 11,1 

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA 3 6,5 3 10,7 -  -  

AS PESSOAS - VIZINHANÇA 1 2,2 -  -  1 5,6 

A PRAIA -  -  -  -  -  -  

Total válido (n = 46) 46 100,0 28 100,0 18 100,0 

BAIRRO DO BESSA     
    INFRAESTRUTURA 27 56,3 9 36,0 18 78,3 

A PRAÇA 3 6,3 2 8,0 1 4,3 

LOCALIZAÇÃO E CENTRALIDADE 3 6,3 2 8,0 1 4,3 

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA 1 2,1 -  -  1 4,3 

AS PESSOAS - VIZINHANÇA 2 4,2 1 4,0 1 4,3 

A PRAIA 28 58,3 18 72,0 10 43,5 

Total válido(n = 48) 48 100 25 100 23 100 

BAIRRO DOS BANCÁRIOS     
    INFRAESTRUTURA 41 83,7 13 81,3 28 84,8 

A PRAÇA 19 38,8 5 31,3 14 42,4 

LOCALIZAÇÃO E CENTRALIDADE 3 6,1 1 6,3 2 6,1 

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA 3 6,1 2 12,5 1 3,0 

AS PESSOAS - VIZINHANÇA -  -  -  -  -  -  

A PRAIA 1 2,0 -  -  1 3,0 

Total válido(n = 46) 49 100 16 100 33 100 

BAIRRO DE MANAÍRA     
    INFRAESTRUTURA 33 70,2 19 79,2 14 60,9 

A PRAÇA 9 19,1 1 4,2 8 34,8 

LOCALIZAÇÃO E CENTRALIDADE 4 8,5 2 8,3 2 8,7 

TRANQUILIDADE E SEGURANÇA 3 6,4 2 8,3 1 4,3 

AS PESSOAS - VIZINHANÇA 4 8,5 3 12,5 1 4,3 

A PRAIA 13 27,7 5 20,8 8 34,8 

Total válido(n = 46) 47 100 24 100 23 100 

 

 

Percebe-se a partir da análise da tabela 33. D, acima, que as praças de bairro 

foram citadas como uma das melhores coisas dos seus bairros chegando a ter maior 

importância no bairro do Rangel comum porcentagem de 52,2%. Já no bairro do Bessa a 

praça recebeu pouca importância perdendo pontos e importância para o espaço público da 

praia. Nos bairros dos Bancários e em Manaíra a infraestrutura do bairro despontou como a 
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melhor coisa que existe neles. A praia superou a importância da praça também no bairro de 

Manaíra. 

 

Tabela 33. E – “Fale da praça de seu Bairro” - frequentadores das praças nos bairros de 

João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

FALE UM POUCO DA PRAÇA DE SEU BAIRRO Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

BAIRRO DO  RANGEL     
    -É BOA - ÓTIMA: LAZER, CRIANÇAS, IDOSOS, 

ESPORTES, SOCIABILIDADE 16 32,0 5 16,7 11 55,0 

-É BOA, MAS TEM PROBLEMAS DE VIOLÊNCIA, 
INSEGURANÇA, DROGAS E ... 18 36,0 12 40,0 6 30,0 
-É BOA , MAS TEM PROBLEMAS DE 
INFRAESTRUTURA 16 32,0 13 43,3 3 15,0 

-Sem informação (missing)     
    Total 50 100 30 100 20 100 

BAIRRO DO BESSA     
    -É BOA - ÓTIMA: LAZER, CRIANÇAS, IDOSOS, 

ESPORTES, SOCIABILIDADE 35 70,0 15 55,6 20 87,0 

-É BOA, MAS TEM PROBLEMAS DE VIOLÊNCIA, 
INSEGURANÇA, DROGAS E ... 6 12,0 3 11,1 3 13,0 
-É BOA , MAS TEM PROBLEMAS DE 
INFRAESTRUTURA 5 10,0 5 18,5 -  -  

-Sem informação (missing) 4 8,0 4 14,8 -  -  

Total 50 100 27 100 23 100 

BAIRRO DOS BANCÁRIOS     
    -É BOA - ÓTIMA: LAZER, CRIANÇAS, IDOSOS, 

ESPORTES, SOCIABILIDADE 41 82.0 13 81,3 28 82,4 

-É BOA, MAS TEM PROBLEMAS DE VIOLÊNCIA, 
INSEGURANÇA, DROGAS E ... 4 8,0 3 18,8 1 2,9 
-É BOA , MAS TEM PROBLEMAS DE 
INFRAESTRUTURA 2 4,0 -  -  2 5,9 

-Sem informação (missing) 3 6,0 -  -  3 8,8 

Total 50 100 16 100 34 100 

BAIRRO DE MANAÍRA     
    -É BOA - ÓTIMA: LAZER, CRIANÇAS, IDOSOS, 

ESPORTES, SOCIABILIDADE 36 72,0 21 80,8 15 62,5 

-É BOA, MAS TEM PROBLEMAS DE VIOLÊNCIA, 
INSEGURANÇA, DROGAS E ... 10 20,0 2 7,7 8 33,3 
-É BOA , MAS TEM PROBLEMAS DE 
INFRAESTRUTURA 2 4,0 2 7,7 -  -  

-Sem informação (missing) 2 4,0 1 3,8 1 4,2 

Total 50 100 26 100 24 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2013)                                                           
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Tabela 33. F – “Problemas da praça” - frequentadores das praças nos bairros de João 

Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

 

  
  SEXO DOS RESPONDENTES 

PROBLEMAS DA PRAÇA 
(*)

 Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

BAIRRO DO  RANGEL - 50 respondentes 
 

  
    -FALTA DE MANUTENÇÃO E DE 

INFRAESTRUTURA ADEQUADA 49 100,0 30 100,0 15 78,9 

-VIOLÊNCIA, INSEGURANÇA, USO E 
TRÁFICO DE DROGAS 33 67,3 17 56,7 16 84,2 

-PESSOAS DE MÁ IÍNDOLE - MARGINAIS/ 
MAUS FREQUENTADORES 3 6,1 2 6,7 1 5,3 

-NÃO VÊ/ NÃO TEM - -  - - - - 

Total válido 49 100 30 100 19 100 

BAIRRO DO BESSA - 50 respondentes 
 

  
    -FALTA DE MANUTENÇÃO E DE 

INFRAESTRUTURA ADEQUADA 40 81,6 21 80,8 19 82,6 

-VIOLÊNCIA, INSEGURANÇA, USO E 
TRÁFICO DE DROGAS 25 51,0 16 61,5 9 39,1 

-PESSOAS DE MÁ IÍNDOLE - MARGINAIS/ 
MAUS FREQUENTADORES 3 6,1 1 3,8 2 8,7 

-NÃO VÊ/ NÃO TEM - -  - - - - 

Total válido 49 100 26 100 23 100 

BAIRRO DOS BANCÁRIOS - 50 respondentes 
 

  
    -FALTA DE MANUTENÇÃO E DE 

INFRAESTRUTURA ADEQUADA 44 91,7 12 85,7 32 94,1 

-VIOLÊNCIA, INSEGURANÇA, USO E 
TRÁFICO DE DROGAS 15 31,3 3 21,4 12 35,3 

-PESSOAS DE MÁ IÍNDOLE - MARGINAIS/ 
MAUS FREQUENTADORES 8 16,7 3 21,4 5 14,7 

-NÃO VÊ/ NÃO TEM 1 2,1     1 2,9 

Total válido 48 100 14 100 34 100 

BAIRRO DE MANAÍRA - 50 respondentes 
 

  
    -FALTA DE MANUTENÇÃO E DE 

INFRAESTRUTURA ADEQUADA 42 89,4 27 100,0 15 65,2 

-VIOLÊNCIA, INSEGURANÇA, USO E 
TRÁFICO DE DROGAS 28 59,6 11 45,8 17 73,9 

-PESSOAS DE MÁ IÍNDOLE - MARGINAIS/ 
MAUS FREQUENTADORES - -  - - - - 

-NÃO VÊ/ NÃO TEM - -  - - - - 

Total válido 47 100 24 100 23 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2013)                                                       (*) Múltipla Resposta      
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Tabela 33. G – “O melhor da praça” - frequentadores das praças nos bairros de João 

Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 

 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

O MELHOR DA PRAÇA (*) Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

BAIRRO DO RANGEL - 50 respondentes     
    INFRAESTRUTURA, PROGRAMAS E 

EQUIPAMENTOS/ ESPAÇO PÚBLICO 45 97,8 29 100 16 94,1 

PESSOAS, ESTABELECIMENTOS DE REDES E 
SOCIABILIDADE 1 2,2 -  -  1 5,9 

LAZER 1 2,2 1 3,4 -  -  

Total válido 46 100 29 100 17 100 

BAIRRO DO BESSA - 50 respondentes     
    INFRAESTRUTURA, PROGRAMAS E 

EQUIPAMENTOS/ ESPAÇO PÚBLICO 43 93,5 23 92,0 20 95,2 

PESSOAS, ESTABELECIMENTOS DE REDES E 
SOCIABILIDADE 5 10,9 3 12,0 2 9,5 

LAZER -  -  -  -  -  -  

Total válido 46 100 25 100 21 100 

BAIRRO DOS BANCÁRIOS - 50 respondentes     
    INFRAESTRUTURA, PROGRAMAS E 

EQUIPAMENTOS/ ESPAÇO PÚBLICO 45 90,0 15 93,8 30 88,2 

PESSOAS, ESTABELECIMENTOS DE REDES E 
SOCIABILIDADE 7 14,0 1 6,3 6 17,6 

LAZER -  -  -  -  -  -  

Total válido 50 100 16 100 34 100 

BAIRRO DE MANAÍRA - 50 respondentes     
    INFRAESTRUTURA, PROGRAMAS E 

EQUIPAMENTOS/ ESPAÇO PÚBLICO 43 86,0 21 80,8 22 91,7 

PESSOAS, ESTABELECIMENTOS DE REDES E 
SOCIABILIDADE 8 16,0 5 19,2 3 12,5 

LAZER -  -  -  -  -  -  

Total válido 50 100 26 100 24 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2013)                                                       (*) Múltipla Resposta 

 

 

A seguir, são apresentados alguns gráficos acerca das Variáveis Ambientais 

segundo o Gênero (ou Sexo) dos respondentes: 
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Gráfico 4. Porque gosta do bairro segundo o gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5. Fala do seu bairro segundo o gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 111 - Gráfico (Porque gosta do bairro segundo o gênero 

dos respondentes) 

IMAGEM 112 - Gráfico da Fala do seu bairro segundo o gênero 

dos respondentes 
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Gráfico 6. Problemas do seu bairro segundo o gênero dos respondentes  

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 7. Melhor do seu bairro segundo o gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 113 – Gráfico dos Problemas do seu bairro segundo o 

gênero dos respondentes  

 

IMAGEM 114 – Gráfico do Melhor do seu bairro segundo o 

gênero dos respondentes 
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Gráfico 8. Fale um pouco da praça segundo o gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 115 - Gráfico Fale um pouco da praça segundo o gênero 

dos respondentes 

 

IMAGEM 116 – Gráfico Porque gosta das praças do seu bairro 

segundo o gênero dos respondentes 
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Gráfico 10. Problemas da praça segundo o gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 117 – Gráfico dos Problemas da praça segundo o gênero 

dos respondentes 

 

IMAGEM 118 – Gráfico Tem amigos na praça do bairro segundo 

o gênero dos respondentes 
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IMAGEM 119 – Gráfico da Descrição dos amigos da praça 

segundo o gênero dos respondentes 

 

IMAGEM 120 – Gráfico relativo aos Amigos no restante do bairro 

segundo o gênero dos respondentes 
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IMAGEM 121 – Gráfico da Descrição dos amigos do restante do 

bairro segundo o gênero dos respondentes  

 

IMAGEM 122 – Gráfico Utiliza/Frequenta outras praças segundo 

o gênero dos respondentes 
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Gráfico 16. Definição de praça segundo o gênero dos respondentes   IMAGEM 123 – Gráfico da Definição de praça segundo o gênero 

dos respondentes 
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4 - INVENTÁRIO - MEDO E VIOLÊNCIA 

 

Tabela 34. Inventário – Medo e violência pelos frequentadores das praças nos bairros de 

João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 
 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

INVENTÁRIO - MEDO E VIOLÊNCIA Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

Tem planos ou projetos?     
    -Imediato 42 21,0 21 21,2 21 20,8 

-Futuro 133 66,5 65 65,7 68 67,3 

-Nenhum 25 12,5 13 13,1 12 11,9 
      

    Você acha que vai concretizar?     
    -Sim 171 85,5 85 85,9 86 85,1 

-Não 4 2,0 1 1 3 3 

-Não se aplica 25 12,5 13 13,1 12 11,9 
      

    Porque SIM?  (descrição)     
    -Por causa de determinação/ esforço 

pessoal / oportunidades 158 79,0 82 82,8 76 75,2 

-Por causa de ajuda divina/ fé destino/ 
religiosidade 16 8,0 5 5,1 11 10,9 

-Sem informação (missing) 26 13 12 12,1 14 13,9 
      

    Fale um pouco de você (descrição)     
    -Pessoa boa/ legal/ companheira/ 

esforçada 86 43,0 41 41,4 45 44,6 

-Pessoa reservada/ tranquila/ calma/ 
caseira 68 34,0 34 34,3 34 33,7 
-Pessoa extrovertida/ comunicativa / 
gosta de estabelecer relações 34 17,0 19 19,2 15 14,9 

-Sem informação (missing) 12 6,0 5 5,1 7 6,9 
      

    Você sente medo de alguma coisa?     
    -Sim 175 87,5 81 81,8 94 93,1 

-Não 25 12,5 18 18,2 7 6,9 
      

    Motivo do medo(*)  (descrição)     
    -Violência/ assaltos /roubos 98 56,6 40 50,6 58 61,7 

-Animais / bichos/ fenômenos naturais / 
físicos 34 19,7 13 16,5 21 22,3 

-Da morte 31 17,9 18 22,8 13 13,8 

-Da solidão/ do desemprego/ carências 
sócio-econômicas 28 16,2 16 20,3 12 12,8 

-Questões religiosas/ castigo divino 11 6,4 4 5,1 7 7,4 

-Da polícia 1 0,6 1 1,3 -  -  

Total de casos válidos 173 100 79 100 94 100 

Continua... 
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Continuação da Tabela 34... 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

INVENTÁRIO - MEDO E VIOLÊNCIA Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

De que sente medo (*) (descrição)     
    -Violência/ assaltos /roubos 16 42,1 9 42,9 7 41,2 

-Da solidão/ do desemprego/ carências 
sócio-econômicas 12 31,6 8 38,1 4 23,5 

-Da morte 8 21,1 4 19 4 23,5 

-Animais / bichos/ fenômenos naturais / 
físicos 8 21,1 3 14,3 5 29,4 

Total de casos válidos 38 100 21 100 17 100 

       Porque sente medo
(*) 

(descrição)     
    -Porque já vivenciou ou presenciou 

episódios de violência/ assalto/ 100 58,1 40 51,3 60 63,8 

-Porque não gosta da solidão/ não quer 
perder ou ficar longe 38 22,1 22 28,2 16 17 

-Porque tem nojo/ trauma infantil/ mal-
estar 31 18,0 11 14,1 20 21,3 

-Porque é certo/ irrefutável 27 15,7 13 16,7 14 14,9 

-Porque não tem como escapar/ não tem 
como prever/ é uma certeza 5 2,9 5 6,4     

Total de casos válidos 172 100 78 100 94 100 

       O que é medo para você? (descrição)     
    -Medo como violência - falta de segurança 

pessoal ou familiar 107 53,5 47 47,5 60 59,4 

-Medo como falta de confiança/ receio de 
errar/ não concretizar 71 35,5 39 39,4 32 31,7 

-Medo como rememorar situações ruins e 
desagradáveis 15 7,5 10 10,1 5 5 

-Medo como falta de fé 7 3,5 3 3 4 4 
      

    O que é violência para você? (descrição)     
    Violência como agressão física/ verbal/ 

simbólica 135 67,5 69 69,7 66 65,3 

Violência como falta de educação, 
respeito, ética, cidadania 39 19,5 18 18,2 21 20,8 

Violência como falta de fé 18 9,0 9 9,1 9 8,9 

Violência como falta de liberdade 8 4,0 3 3 5 5 

Total 200 100 99 100 101 100 
(*) 

Múltipla Resposta 
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Observando-se a Tabela 34 acima, em relação à pergunta “Tem planos ou 

projetos?” dirigida aos respondentes, um contingente predominante, 87,5% (175/200) 

afirmou que “Sim”, e destes, a maioria afirmou no “futuro”, 66,5% (133/200), enquanto 

que, apenas 21,0% (42/200) respondeu ter planos ou projetos “imediato” e, também, uma 

parcela predominante dos respondentes, 85,5% (171/200), afirma que deverá “concretizá-

los”. Quando perguntados sobre se: “Você têm medo de alguma coisa”, houve um 

predominância dos respondentes de 87,5% (175/20). 

 

Tabela 34 A. “O que é medo para você” pelos frequentadores das praças nos bairros de 

João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 
 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

O QUE É MÊDO PARA VOCE? Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

BAIRRO DO  RANGEL      
    -Medo como violência - falta de segurança pessoal ou 

familiar 17 34,0 7 23,3 10 50,0 

-Medo como falta de confiança/ receio de errar/ não 
concretizar 26 52,0 17 56,7 9 45,0 

-Medo como rememorar situações ruins e 
desagradáveis 7 14,0 6 20,0 1 5,0 

-Medo como falta de fé  - -  - - - - 

Total 50 100 30 100 20 100 

BAIRRO DO BESSA      
    -Medo como violência - falta de segurança pessoal ou 

familiar 18 36,0 10 37,0 8 34,8 

-Medo como falta de confiança/ receio de errar/ não 
concretizar 29 58,0 15 55,6 14 60,9 

-Medo como rememorar situações ruins e 
desagradáveis 2 4,0 1 3,7 1 4,3 

-Medo como falta de fé 1 2,0 1 3,7     

Total 50 100 27 100 23 100 

BAIRRO DOS BANCÁRIOS     
    -Medo como violência - falta de segurança pessoal ou 

familiar 30 60,0 11 68,8 19 55,9 

-Medo como falta de confiança/ receio de errar/ não 
concretizar 12 24,0 3 18,8 9 26,5 

-Medo como rememorar situações ruins e 
desagradáveis 4 8,0 1 6,3 3 8,8 

-Medo como falta de fé 4 8,0 1 6,3 3 8,8 

Total 50 100 16 100 34 100 

BAIRRO DE MANAÍRA     
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-Medo como violência - falta de segurança pessoal ou 
familiar 42 84,0 19 73,1 23 95,8 

-Medo como falta de confiança/ receio de errar/ não 
concretizar 4 8,0 4 15,4 -  -  

-Medo como rememorar situações ruins e 
desagradáveis 2 4,0 2 7,7 -  -  

-Medo como falta de fé 2 4,0 1 3,8 1 4,2 

Total 50 100 26 100 24 100 

 Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Tabela 34 B. –  “O que é violência para você”  pelos frequentadores das praças nos 

bairros de João Pessoa-PB, segundo o sexo (Amostra, n = 200 respondentes) 
 

 
    SEXO DOS RESPONDENTES 

O QUE É VIOLÊNCIA PARA VOCÊ? Total Masculino Feminino 

  n % n % n % 

BAIRRO DO RANGEL     
    -Violência como agressão física/ verbal/ simbólica 35 70,0 22 73,3 13 65,0 

-Violência como falta de educação, respeito, 
ética, cidadania 12 24,0 8 26,7 4 20,0 

-Violência como falta de fé 3 6,0 - - 3 15,0 

-Violência como falta de liberdade -  -  - - - - 

Total 50 100 30 100 20 100 

BAIRRO DO BESSA     
    -Violência como agressão física/ verbal/ simbólica 27 54,0 16 59,3 11 47,8 

-Violência como falta de educação, respeito, 
ética, cidadania 14 28,0 6 22,2 8 34,8 

-Violência como falta de fé 6 12,0 3 11,1 3 13,0 

-Violência como falta de liberdade 3 6,0 2 7,4 1 4,3 

Total 50 100 27 100 23 100 

BAIRRO DOS BANCÁRIOS     
    -Violência como agressão física/ verbal/ simbólica 35 70,0 11 68,8 24 70,6 

-Violência como falta de educação, respeito, 
ética, cidadania 9 18,0 2 12,5 7 20,6 

-Violência como falta de fé 4 8,0 3 18,8 1 2,9 

-Violência como falta de liberdade 2 4,0 -  -  2 5,9 

Total 50 100 16 100 34 100 

BAIRRO DE MANAÍRA     
    -Violência como agressão física/ verbal/ simbólica 38 76,0 20 76,9 18 75,0 

-Violência como falta de educação, respeito, 
ética, cidadania 4 8,0 2 7,7 2 8,3 

-Violência como falta de fé 5 10,0 3 11,5 2 8,3 

-Violência como falta de liberdade 3 6,0 1 3,8 2 8,3 

Total 50 100 26 100 24 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

 

A seguir, são apresentados alguns gráficos acerca das variáveis do Inventário – 

Medo e Violência segundo o Gênero (ou Sexo) dos respondentes: 
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Gráfico 17. Planos ou projetos segundo gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IMAGEM 124 – Gráfico dos Planos ou projetos segundo gênero 

dos respondentes 

 

IMAGEM 125 – Gráfico do Porque concretizará seus projetos 

segundo gênero dos respondentes 
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Gráfico 19. Fale um pouco de si segundo gênero dos respondentes 

 

 

 

 
Gráfico 20. Sente medo de algo segundo gênero dos respondentes 

 

 

 

 

IMAGEM 126 – Gráfico Fale um pouco de si segundo gênero dos 

respondentes 

IMAGEM 127 – Gráfico Sente medo de algo segundo gênero dos 

respondentes 
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Gráfico 21. Motivo de sentir medo segundo gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 22. De que sente medo segundo gênero dos respondentes 

 

 

 

 

IMAGEM 128 – Gráfico do Motivo de sentir medo segundo gênero 

dos respondentes 

 

IMAGEM 129 – Gráfico De que sente medo segundo gênero dos 

respondentes 
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Gráfico 23. Porque sente medo segundo gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 24. Definição de “medo” segundo gênero dos respondentes 

 

 

 

 

IMAGEM 130 – Gráfico do Porque sente medo segundo gênero dos 

respondentes 

 

 

IMAGEM 131 – Gráfico da Definição de “medo” segundo gênero 

dos respondentes 
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Gráfico 25. Definição de “violência” segundo gênero dos respondentes 

 

 

 

 

 
Gráfico 26. Definição de “medo” segundo bairro dos respondentes 

 

 

 

IMAGEM 132 – Gráfico da Definição de “violência” segundo 

gênero dos respondentes 

IMAGEM 133 – Gráfico da Definição de “medo” segundo bairro dos 

respondentes 
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Gráfico 25. Definição de “violência” segundo bairro dos respondentes 

 

 

 

 

Pede-se neste momento ao leitor que vá ao Anexo 2, situado na página 437, para 

uma complementação da nossa análise macroestrutural e estatística que por questões de 

diagramação, processamento e revisão deste trabalho, não puderam ser incluídos aqui. A 

partir dos dados analisados perceberemos que estas considerações que cabem as praças de 

bairro de João Pessoa – PB no geral serão melhor esmiuçadas e compreendidas a partir do 

expomos nesta parte. 

Após a leitura de nossas analises a partir do survey aplicado, retornamos a seguir 

pensando e refletindo novamente dentro do arcabouço dos discursos e símbolos 

provenientes das análises do matertial jornalístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 134 – Gráfico da Definição de “violência” segundo bairro dos 

respondentes 
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2.4. OS DISCURSOS SOBRE MEDO E VIOLÊNCIA NAS MATÉRIAS 

JORNALÍSTICAS 

 

Como dito desde o início deste trabalho adotamos também uma proposta 

metodológica que tem como base a análise de discurso para a interpretação dos registros e 

compreensão dos dados coletados na pesquisa. Procuramos analisar o corpus das matérias 

jornalísticas e do imaginário e das imagens pesquisadas percebendo que as narrativas são 

entrecortadas por continuidades e descontinuidades que constroem toda uma teia e trama 

do discurso. 

Significa, portanto, que pensamos a sociedade, a sociabilidade e os espaços da 

cidade a partir dos “discursos vivos” e atuantes em determinada configuração e contexto 

histórico-social. Buscamos “(...) um fundamento da organização da sociedade que 

produziu e foi produzida por este campo de saberes.” (LEÓN, 2005, p.86). 

 Assim, pensamos que em um determinado campo de saber dá-se a constituição 

dos sujeitos e de suas práticas de sociabilidade nos espaços da cidade, e não o contrário. O 

sujeito não constitui o saber, mas sim o saber que constitui os sujeitos. 

Pensamos numa arqueologia e na genealogia que destaca León (2005) afirmando:  

“Ao colocar os sujeitos como produto da articulação entre saber e 

poder, Michel Foucault descarta a possibilidade de que um 

processo racionalizador seja o condutor das mudanças sociais (...). 

Nesta perspectiva busca uma forma de investigação distinta 

daquela usada pelos cientistas sociais clássicos. Esta forma 

Foucault vai encontrar no procedimento genealógico elaborado 

por F. Nietzsche. Neste sentido, Foucault trabalha com o conceito 

de invenção, uma vez que não há verdade a ser descoberta pela 

investigação científica, ou seja, uma origem das coisas, e sim como 

essas coisas foram ‘inventadas’ a partir do discurso já dito.” 

(LEÓN, 2005, pp. 86-87) 

 

Relacionamos, portanto, os diversos discursos emitidos, registrados e pesquisados 

não em busca de um discurso único e puro, mas desconstruindo possíveis discursos 

hegemônicos a partir de um contexto discursivo mais amplo onde entram também o 

discurso dos pequenos, dos invisíveis e das minorias e seus recortes. 
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Pensamos que há um discurso sobre as praças, sobre o medo e sobre a violência 

na cidade pronunciados por diversos sujeitos em diferentes espaços sociais e em um 

momento ou época específica. Assim, o imaginário e as representações são na verdade o 

discurso agindo nos sujeitos de diferentes maneiras, constituindo-os.  Como analisa 

Adriano de Léon (2005) teríamos dois aspectos da memória discursiva: a) “a memória 

institucional, a qual dita normas, elabora o discurso oficial e aceito, estabiliza, torna o 

real um aparato de textos, regras, gestos, comportamentos;” e b) “a memória do silêncio, 

o texto subjacente ao discurso oficial, as dobras na superfície do socialmente aceito e dito 

como realidade. (LEÓN, 2005, p.88) 

Fugindo de um viés positivista de análise que nos levaria a uma busca da 

“verdade” e da “realidade” numa objetividade pura buscamos como Foucault, no conceito 

de invenção, compreender e interpretar a dinâmica cultural dos espaços sociais construídas 

a partir dos discursos pronunciados. Apesar da perspectiva foucaltiana que tira a atividade 

do sujeito coloca o sujeito como objeto do discurso contrariara a perspectiva de Michel de 

Certeau (1988), seu conceito de invenção nos aproxima da análise do cotidiano como 

referenciada por e discutida por nós desde a primeira parte do trabalho. Tomamos os 

espaços sociais como palcos abertos da iniciativa e da ação criativa dos humanos em 

sociabilidade. A cidade e suas praças constituem-se como lugares singulares entremeados 

por diversas ações sociais permeadas pelo discurso. Os tempos e a cidade em ação são 

práticas dos sujeitos que criam e recriam o social. 

Foucault em sua obra sempre se ocupou da questão do poder e suas 

espacialidades. A questão do poder e da sociedade disciplinar e, portanto do 

disciplinamento como discurso normativo e normatizador da sociedade e dos seus espaços 

foi habilmente analisada pelo autor. Os dispositivos de disciplina surgem nos séculos XVII 

e XVIII como base de um poder que não se apresenta só pela coerção, mas também pelo 

adestramento, assujeitamento que discursa como os indivíduos e sujeitos devem agir e se 

comportar.  

Em Segurança, território e população (2009), Foucault na maturidade dos seus 

escritos e ao analisar a emergência do biopoder como problema de pesquisa, afirma e 

estuda a implantação durante o século XVIII, de uma nova tecnologia do poder que se 

diferencia dos mecanismos disciplinares que antes debruçados sobre os sujeitos passam, 

portanto, a visar a população. O gerenciamento da população através de suas regularidades 
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se dá através do aparato e da tecnologia da segurança que por sua vez está sempre 

diretamente relacionado à probabilidade. Levando em conta que o ser humano constitui 

uma espécie as sociedades ocidentais modernas adicionam ao binarismo do permitido e do 

proibido disciplinares, além da legislação, o dispositivo da segurança. Este vai dizer a 

partir de um cálculo de custo uma média considerada ótima para depois se estabelecer os 

limites do aceitável até onde as palavras e as coisas devem ir. 

Foucault nos diz:  

“Trata-se da emergência de tecnologias de segurança no interior, 

seja de mecanismos que são propriamente mecanismos de controle 

social, como no caso da penalidade, seja dos mecanismos que têm 

por função modificar em algo o destino biológico da espécie. (...) 

Eu gostaria, portanto, de fazer aqui uma espécie de história das 

tecnologias de segurança e tentar ver se podemos efetivamente 

falar de uma sociedade de segurança. (...) chegar ao que vai ser o 

problema preciso deste ano, a correlação entre técnica de 

segurança e a população, ao mesmo tempo como objeto e sujeito 

desses mecanismos de segurança, isto é, a emergência não apenas 

da noção, mas da realidade da população” (FOUCAULT, 2009, 

p.15) 

 

Na sociedade de segurança e nas questões de espaço a disciplina é um modo de 

individualização de multiplicidades e não algo que a partir dos mesmos edifique elementos 

múltiplos. Foucault diz: 

“Deixemos de lado o aspecto propriamente utópico desse projeto. 

Creio que ele é apesar de tudo interessante, por que me parece que 

temos aí uma definição de cidade, uma reflexão sobre a cidade, 

essencialmente em termos de soberania. Ou seja, a relação de 

soberania com o território é essencialmente primeira e que serve 

de esquema, de chave, para compreender o que deve ser uma 

cidade-capital e como ela pode e deve funcionar. (...) Creio que 

temos aí um dos eixos, um dos elementos fundamentais nessa 

implantação dos mecanismos de segurança, isto é, o aparecimento, 

não ainda de uma noção de meio, mas de um projeto, de uma 

técnica política que se dirija ao meio.” (FOUCAULT, 2009, 

pp.19-30) 

Diz ainda que:  

“É essa, ao meu ver, uma mudança capital que nos põe em 

presença dessa coisa que vai ser, para a história dos séculos XVIII, 

XIX e também XX, um elemento essencial, a saber: qual deve ser o 
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jogo do Estado, qual deve ser o papel do Estado, qual deve ser a 

função do Estado em relação a um jogo que, em si, é um jogo 

fundamental e natural, que é o jogo dos interesses particulares? 
(...)  Ou seja, vai ser preciso instituir mecanismos de segurança. 

Tendo os mecanismos de segurança ou a intervenção, digamos, do 

Estado essencialmente como função garantir a segurança desses 

fenômenos naturais que são os processos econômicos ou os 

processos intrínsecos à população, é isso que vai ser o objetivo 

fundamental da governamentalidade.” (FOUCAULT, 2009, pp. 

466-474) 

 

Algumas questões que norteiam as nossas reflexões sobre o medo social e a 

violência, vivenciadas no cotidiano dos espaços públicos da cidade surgem: o que dizem os 

frequentadores das praças sobre a existência ou não de práticas de violência no espaço das 

praças e em seu entorno? O que são a violência e o medo percebidos a partir de um espaço 

da cidade compartilhado próximo às residências dos seus habitantes? A existência – 

criação e revitalização – das praças de bairro e a maior afluência e circulação de pessoas 

têm inibido as práticas de violência? A cultura do medo tem se atenuado ou recuado 

proporcionando laços de amizade, solidariedade e ação coletiva a partir desses espaços? 

Acreditamos ter respondido e discutido essas questões durante o trabalho e as 

aprofundaremos aqui em relação às matérias jornalísticas atuais. 

As praças são o palco de diferentes expressões e de tempos e espaços específicos 

em que se configuram a dinâmica da cultura margeada pelo medo e pela violência. Como 

expõe Coradini (1995): 

“Entrecortada nos diferentes tempos e espaços por olhares, usos e 

diferentes formas de apropriação, as redes de sociabilidade fazem 

da praça o palco possível da vida urbana.” (CORADINI, 1995, 

p.21). 

 

Na pesquisa, lembramos que partimos da hipótese central de que, como 

confirmada pelas respostas dadas no survey, com a revitalização e inauguração das praças 

nos bairros e a intensificação dos laços de sociabilidade, que se desenvolveram durante os 

processos de uso dos espaços dos bairros no decorrer da sua evolução urbana, detectamos 

que houve uma redução nas práticas de violência em seus espaços e em seu entorno e uma 

atenuação da cultura do medo, com o aumento do sentimento de segurança experimentado 
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pela população que passou a frequentar as praças e o espaço público livre de bairro que 

sofre restrições a medida que se aguçou a urbanização na cidade.  

Apesar disso, percebe-se e denota-se uma ambiguidade ao caracterizar-se que a 

cultura do medo e suas manifestações ainda são estabelecidas no imaginário da população 

através de outros mecanismos como a mídia os acontecimentos de violência do cotidiano 

que ainda atingem as praças do centro e turísticas como abordamos anteriormente, como 

também nas praças dos bairros mais pobres e periféricos onde a deterioração dos espaços é 

mais forte.  

Também percebemos que a forma com que a violência acontece e é vivenciada, e 

como o medo é narrado e identificado são desiguais e diferentes nas áreas da cidade 

pesquisadas e nos segmentos e grupos sociais. 

Passamos agora a analisar os tipos de violências que foram relatados nos discursos 

presentes nas matérias pesquisadas a partir dos frequentadores das praças e analisamos as 

configurações do medo e da violência nas praças e nos bairros localizados em diferentes 

áreas da cidade.  

Os principais tipos de violência citados foram os relacionados aos crimes como 

assaltos, estupros e depredações. Ligado a esse tipo de violência está o medo do tipo 

“vitimização pessoal” como apontado por autores anteriormente citados.  
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Para os frequentadores das praças que foram recentemente construídas ou 

revitalizadas nos bairros os espaços atualmente ocupados por elas eram antes lugares 

vazios, ermos, escuros, que favoreciam as ações de marginais. Nos bairros que ainda não 

possuem praça pública em João Pessoa essa é uma demanda das mais citadas. Outro fator 

que consideram ter contribuído para a redução dos tipos de violência citados é o grande 

fluxo de pessoas. O fato de a praça ser um local bastante visitado, além de tornar a rua 

mais atraente, influi para que se torne menos convidativa para episódios de violência como 

os de assaltos à mão armada.  

Entendemos assim que as atividades culturais e esportivas ao aglutinar as pessoas, 

contribuem também para a segurança do lugar. Segundo muitos frequentadores das praças, 

em meio aos seus múltiplos olhares, um possível assaltante pensa duas vezes, antes de 

consumar o ato de violência. 

Assim, apesar da existência do cenário maior, em que o medo é um elemento 

fortemente presente, principalmente o medo da vitimização pessoal, a revitalização e 

construção das Praças e todas as atrações que nelas são desenvolvidas estão conseguindo 

fazer cada morador vencer o medo e ganhar a Praça. Como resultado da redução da 

sensação de medo entre as pessoas, estas abrem espaços para investidas na vida pública, 

com as praças cada vez mais atraentes, contando com programas esportivos e culturais 

IMAGENS 135 E 136 – Na primeira matéria focaliza-se a violência na Praça da Alegria 

Renascer I na periferia de João Pessoa onde as facções “Okaida” e “E.U.A.” vitimaram crianças 

numa disputa pelo ponto de venda de drogas na praça. Na segunda o vandalismo e a falta de 

manutenção presentes em algumas praças do centro da cidade e que dificulta a utilização do 

espaço para a convivência na cidade. 
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diversos. Não se deve esquecer que quando argumentamos que a praça exerce uma 

centralidade nos bairros, isso não significa dizer que os micro laços sociais gestados nas 

vizinhasças e suas outras redes não existam. 

 

 

 

Nas praças centrais ou da periferia, foi revelado que os horários de menor 

visitação dos frequentadores são os de maior insegurança e de acontecimentos de fatos de 

violência, como assaltos, por exemplo. Na Praça da Amizade no Rangel, o horário mais 

inseguro apontado pelos moradores, é o das primeiras horas da manhã, já que o maior 

fluxo de pessoas se dá durante outros horários do dia e à noite. Nos Bancários, Manaíra e 

no Bessa os horários de maior insegurança também se confundem com os horários de 

menor fluxo de frequentadores em suas praças, entre onze da manhã e duas horas da tarde.  

Quando perguntávamos sobre violência, sempre vinha à tona, nas falas dos nossos 

entrevistados, alguns fatores que foram apresentados como elementos geradores de 

violência. Entre estes destacamos o uso e o comércio de drogas. Verificamos que, na 

maioria das vezes, a associação entre violência e drogas tinha um caráter genérico, não 

IMAGEM 137 - Nas praças onde a manutenção dos programas bem como da 

infraestrutura tem ocorrido, nomeadamente as dos bairros mais favorecidos, as 

atividades culturais ajudam a fomentar uma cultura de paz e de incentivo à 

quebra do individualismo. 
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estabelecendo distinções entre as diversas práticas sociais e significados atribuídos a este 

universo que envolve desde o uso individual ou social até o tráfico. 

Os discursos a este respeito surgiram principalmente no Rangel e nos Bancários. 

Foi relatado pelos entrevistados nas matérias jornalísticas, que são nosso foco aqui, que 

alguns dos consumidores destes produtos usam as praças destes bairros, como local de 

reunião e consumo.  

 

 

De forma geral, na opinião dos moradores, estes usos estimulam a prática de 

atitudes agressivas, de assaltos e outros crimes mais violentos, até mesmo os que envolvem 

“acertos de contas”. Segundo eles ainda, este uso é mais frequente nas madrugadas e nos 

finais de semana, quando o número de pessoas nos locais das Praças se reduz 

consideravelmente.  

Observou-se que nem todos comentam a esse respeito, somente os usuários mais 

permanentes das praças parecem ter conhecimento sobre esses usos, e essa informação 

parece funcionar como um tipo de segredo simmeliano, pois segundo eles, “nem tudo deve 

ser comentado” (frequentador da Praça da Paz nos Bancários).  

Outro elemento apontado como problema das praças e dos bairros e como 

facilitador de ocorrências de casos de crimes nas praças também bastante citado foi a falta 

de policiamento. Os frequentadores mais permanentes nas praças, a exemplo dos 

comerciantes, apesar de confirmarem que em horários de maior movimentação a praça é 

mais segura, sempre destacam que nos horários de menos movimentação elas se tornam 

IMAGEM 138 - “À noite 

eles se reúnem pra isso. Os 

drogados quebraram 

balanços e depredaram 

outros equipamentos. 

Quando chega às 10h da 

noite eu não saio de casa 

porque tenho medo da 

violência.” Frequentador 

da Praça do Coqueiral  

que não se identificou – 09 

de julho de 2013) Esse é o 

imaginário propagado 

também pelos programas 

de TV. 
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mais inseguras. E indicam que a questão de insegurança está ligada a outros fatores, entre 

os quais apontam a falta de policiamento. Avaliam que este é ainda ineficiente e pouco 

presente no espaço das praças e em seu entorno. Em alguns casos manifestam o desejo de, 

ou já contrataram segurança privada, como é notório principalmente nos arredores da Praça 

Alcides Carneiro em Manaíra. Isto diante da ineficácia da segurança pública nestes locais.  

“Aqui, sempre há casos de assaltos. Existem muitas pessoas 

que usam drogas e ficam por aqui. Mas eu mesma nunca tive 

problemas com isso. Todos os dias, antes de abrir o meu 

comércio, eu faço uma reza e entrego meu comércio a Deus” 

(...) “Antes quando a violência não era tão grande, a gente 

costumava ficar com a lanchonete aberta até a meia-noite, 

agora de dez horas eu já estou fechando”. (Maria José 

Florêncio Ferreira – Comerciante dona de lanchonete há 30 

anos na Praça da Lagoa – Parque Solon de Lucena, Jornal da 

Paraíba – “Cartão Postal com problemas: quem passa ou 

trabalha na Lagoa está à mercê da violência e ainda sente o 

mau cheiro vindo das árvores usadas como banheiros” - 

Geral, página 17 – Domingo, 24 de fevereiro de 2013.) 

 

As opiniões a respeito das questões de violência nas praças vão variar de um 

bairro para outro, dado as suas condições socioculturais e peculiaridades, e entre os 

diversos tipos de frequentadores que por elas transitam. Ora a violência está vinculada à 

falta de policiamento, ora ao comércio e consumo de drogas. E às vezes a estes dois fatores 

simultaneamente.  

“Infelizmente a praça hoje está nessa situação, em virtude do 

abandono e da ação dos vândalos. Eu fico na frente da minha 

casa, converso um pouquinho com os vizinhos, mas sempre com 

medo, porque não sei o que pode acontecer de repente.” (Gercina 

Pereira, Frequentadora da Praça Bela no bairro dos Funcionários II 

- Jornal da Paraíba – Cidades, página 1 – “Violência nas praças: 

população denuncia uso de drogas, tiroteios e homicídios têm 

afastado frequentadores” – 09 de julho de 2013.) 

 

“Infelizmente eu não me sinto segura para ir à praça ou levar 

meus filhos para brincar lá. Já presenciei uma tentativa de 

homicídio no local e sei que criminosos se reúnem diariamente no 

local. Como existe o confronto de grupos rivais, meu maior medo é 

ser vítima de uma bala perdida.” (Frequentadora da Praça Soares 

Madruga no bairro Valentina de Figueiredo - Jornal da Paraíba – 

Cidades, página 1 – “Violência nas praças: população denuncia uso 

de drogas, tiroteios e homicídios têm afastado frequentadores” – 09 

de julho de 2013). 
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De modo geral, apesar de percebermos que em todas as praças os frequentadores 

avaliam de forma positiva a criação ou revitalização das praças, pedindo e acreditando que 

a revitalização ou a criação desses espaços nos bairros tragam redução nas práticas de 

violência, percebe-se que mesmo quando esses espaços são constituídos surgem outros 

elementos que apontam para outros tipos de violência.  

Como destacamos anteriormente, a violência não se define apenas pela sua 

dimensão física, mas se exerce também no campo simbólico. Atos como, preconceitos, 

IMAGEM 139: 

 

Nas praças encontramos 

muitas pichações com os 

“logotipos” e os nomes 

das facções que controlam 

o tráfico de drogas na 

cidade e utilizam esses 

espaços como seus 

territórios. Uma 

apropriação do espaço 

que quebra com as 

alternativas de esporte, 

artes e de convivência 

ligadas às sociabilidades 

que resolvem conflitos 

através das discussões e 

que recusam a violência 

como fundamento. 

IMAGEM 140 : 

 

Pichações na Praça da 

Paz no bairro dos 

bancários se referem ao 

domínio e à apropriação 

do território por parte de 

grupos de comunidades 

pobres próximas. 

Créditos: Ricardo Campos 
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indiferença, exclusão e o estigma são também considerados violentos. Esses tipos de 

violências têm características diferentes dos primeiros que abordamos, mas se relacionam 

com eles.  

No espaço das praças identificamos assim outro tipo de violência que nem sempre 

é considerada como tal pelos seus praticantes. É a violência exercida sobre outros 

considerados menores, indignos, inferiores. Trata-se aqui de um tipo de violência 

simbólica que se manifesta pela estigmatização do outro. O estigma é uma marca, um 

rótulo que se dá a pessoas com certos atributos que se incluem em determinadas classes, 

grupos ou categorias diversas, e que servem de fundamento a formas de desqualificação 

social. Goffman (1988) entende que a identidade dos indivíduos é um produto do social, ou 

seja, ela não resulta de atributos e características intrínsecas, mas sim de trocas e 

intercâmbios entre indivíduos e grupos sociais, num complexo jogo de reconhecimento e 

auto-reconhecimento.  

O outro é fundamental na constituição da identidade, já que a observação das 

marcas distintivas e a percepção da combinação única dos fatos que compõe a vida são 

realizados pelo e no meio social. Ele ainda diz que “a diferença, em si, deriva da 

sociedade, antes que uma diferença seja importante ela deve ser coletivamente 

conceptualizada pela sociedade como um todo” (GOFFMAN, 1988, p.134), reafirmando o 

caráter construído e coletivo da diferença.  

Nos casos dos bairros do Bessa, Bancários e Manaíra o estigma, o preconceito dos 

moradores destes bairros contra as comunidades populares próximas a eles, apresentou-se 

com graus variados de intensidade. Foi nesses bairros que surgiram com grande destaque, 

nas falas dos moradores, acusações de vandalismo, baderna, uso de droga, atribuídas aos 

moradores de comunidades populares.  Depoimeintos como o colocado abaixo tangem até 

a uma ótica “fascista” da nossa bela classe-média. 

“Até acho essa rua e a praça tranquila, mas por precaução não 

sento mais na calçada, como costumava fazer em outros tempos. 

Nunca se sabe o que pode vir desse povo ali de baixo que não tem 

nem onde cair morto.” (Eunésia Lopes Formiga, dona de casa - – 

Jornal da Paraíba – Cidades, página 4 – “Bancários não tem posto 

nem delegacia de polícia: moradores afirmam viver com medo” – 

15 de setembro de 2013). 
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Porém, os grupos estigmatizados não são passivos e respondem de diferentes 

maneiras aos processos de desqualificação social que sofrem. Os moradores do Bairro São 

José, principalmente seus jovens, não deixam de utilizar a Praça Alcides Carneiro por 

conta dos estigmas a eles imputados. Enfrentam a indiferença e as rotulações e ocupam o 

espaço da praça e seus equipamentos de lazer, já que nas suas comunidades não existe 

manutenção ou mesmo sequer praças instaladas. A comunidade do Timbó comparece à 

Praça da Paz, porém a utiliza mais apenas como meio de vida e não como espaço de lazer e 

sociabilidade. Apenas as crianças que participam do projeto Segundo Tempo utilizam a 

praça como espaço de lazer e prática de esporte.  

“Isso aqui só serve como depósito de lixo. Moro aqui há trinta 

anos e nunca vi ninguém trazer algum benefício de lazer para o 

bairro. Aqui não tem local para uma praça grande, mas pelo 

menos se melhorassem essa área que já existe seria bom para as 

crianças. (Severino Valente, aposentado, morador do Bairro São 

José – Jornal da Paraíba – Cidades, página 1 – “Capital tem nove 

bairros sem praças públicas” – 23 de junho de 2013.) 

 

“Aqui não tem lugar para o divertimento das crianças, nem para 

os adultos .Quem quiser caminhar ou vai à praia ou na Praça de 

Manaíra (Alcides Carneiro) para fazer academia.” (Socorro 

Pereira, dona de casa, moradora do Bairro São José - Jornal da 

Paraíba – Cidades, página 1 – “Capital tem nove bairros sem praças 

públicas” – 23 de junho de 2013.). 

 

 

    

 

Como vemos as praças possuem suas especificidades configuracionais que nos 

leva a ingressar no seu cotidiano em busca de esmiuçar os aspectos já discutidos durante 

todo o trabalho. Assim, partimos na próxima e última parte do trabalho para a análise e 

discussão dos pormenores etnográficos das praças de bairro sob a ótica do medo e da 

violência urbana. 
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PARTE III 

 

 

 

 

3.1. AS PRAÇAS E OS BAIRROS – DADOS ETNOGRÁFICOS  
 

 

A Praça Djalma Gomes da Fonseca – (Praça do Caju), está localizada no 

bairro do Bessa, um bairro litorâneo e de classe-média, de urbanização “recente”, que 

ainda carece de certa infra-estrutura, mas que é a área da orla da cidade que mais vem 

recebendo investimentos nesse sentido. Recebeu a requalificação do calçadão de sua orla 

marítima, com retirada de barracas e padronização e instalação de novos flats, restaurantes 

calçamento e pavimentação da maioria das ruas do bairro.  É um espaço que 

acompanhamos antes mesmo de existir enquanto praça, já que fui morador do bairro por 

oito anos residindo nas proximidades da praça. Desde seu início a praça surgiu a partir de 

uma mobilização de parcela de moradores e grupos em negociação e reivindicação com o 

poder público.  

 

IMAGEM 141 – Imagem/ Planta baixa da Praça Djalma Gomes da Fonseca (Praça 

do Caju) – Bairro do Bessa. Fonte: SEPLAN/Prefeitura Municipal de João Pessoa 
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A Praça Alcides Carneiro e a Praça Sílvio Porto estão situadas no bairro de 

Manaíra, que é um bairro extremamente elitizado e de classe-média e alta. O bairro é 

extremamente verticalizado e urbanizado e as praças existem ha bastante tempo, sendo de 

todas as cinco praças de bairro, as únicas que não foram construídas pelo programa de 

recuperação dos espaços públicos, mas foi sim foram revitalizadas. Tem como 

especificidade também o fato do bairro estar dialogando sempre com a temática da 

violência e do medo recorrente por causa de assaltos, roubos, morte, já que possui fronteira 

bem demarcada com a comunidade do bairro São José. Este último na verdade é uma 

grande comunidade dotada de pouca infra-estrutura que margeia todo o bairro de Manaíra 

e que se formou ao longo dos anos na barreira e nas margens do rio Jaguaribe que percorre 

todo o bairro. A maioria das mazelas que o bairro possui é atribuída corriqueiramente e 

oficialmente muitas vezes ao bairro São José e seus moradores que “invadem” o espaço 

dos “reais” moradores. Atualmente resido no bairro e acompanho e frequento as praças e 

seus locais desde o ano de 2009.   

 

 

IMAGEM 142 – Imagem/ Planta baixa da Praça Alcides Carneiro – bairro de 

Manaíra. . Fonte: SEPLAN/Prefeitura Municipal de João Pessoa 
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A Praça da Paz está situada no bairro dos bancários. O bairro é um bairro 

marcadamente de funcionários públicos e que está situado no inicio da zona sul da cidade. 

É também um bairro universitário e que recebe muitos estudantes e professores das duas 

maiores instituições superiores de ensino da cidade; a Universidade Federal da Paraíba e o 

Centro universitário de João Pessoa - UNIPÊ. O bairro também dialoga com a questão do 

medo/violência em relação às fronteiras que surgem em relação aos moradores da 

comunidade/favela Timbó que frequentam e usam a praça cotidianamente e são apontados 

como fonte das mazelas que ali ocorrem. A praça surgiu a partir de uma negociação com o 

poder público, mas que foi feita através de políticos que fizeram esta mediação. Também 

deixo saliente o fato de que morei no bairro ao lado da praça no período de dezembro de 

2008 a setembro de 2009. 

 

IMAGEM 143 – Visão aérea da Praça Sílvio Porto em Manaíra – Fonte: CSQ 

Engenharia 
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IMAGEM 144 – Imagem/Planta baixa da Praça da Paz – bairro dos Bancários.  

Fonte: SEPLAN/Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 

 

 

A Praça da Amizade está situada no bairro do Rangel. A praça é a de mais 

recente existência e fica no bairro de piores condições sócio - econômicas.  Como vimos 

através de alguns índices expostos anteriormente, o Rangel é um dos bairros com o maior 

índice de homicídios da cidade e também de piores condições de infra-estrutura. O bairro 

também é o que se situa mais próximo a região central da cidade. A praça surgiu “de cima 

para baixo” sem muita, ou nenhuma, negociação do poder público com os moradores que 

em parte, principalmente os grupos masculinos que dominavam a antiga área que era um 

campo de futebol, se mostraram insatisfeitos no início de sua implantação. A violência e o 

medo também habitam o cotidiano do espaço e do bairro, mas diferentemente não surge a 

partir de elementos de estranhamento dos “outros” provenientes de algum local “maldito” 

que margeia o bairro. Fui morador do bairro do Cristo de fevereiro de 2007 a dezembro de 

2008, na sua divisa com o bairro do Rangel, e pude acompanhar a dinâmica de criação da 

praça e do espaço do campo de futebol que ali existia. 
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IMAGEM 145 – Imagem/ Planta baixa da Praça da Amizade – bairro do Rangel. . 

Fonte: SEPLAN/Prefeitura Municipal de João Pessoa 

 

 

A partir do pequeno panorama feito até agora podemos começar a falar e inserir 

na discussão os bairros e das praças em questão, seguindo a ideia de um “circuito” 

(Magnani, 1996), que se inicia com o bairro do Rangel e a Praça da Amizade (Zona mais 

periférica e popular), passando pelo bairro dos Bancários e Praça da Paz (Zona de transição 

entre áreas mais periféricas e elitizadas), seguido pelo bairro de Manaíra e Praça Alcides 

Carneiro (Zona e elitizada) e por fim pelo bairro do Bessa e Praça Djalma Gomes da 

Fonseca – Caju (Zona recentemente elitizada). Após falar dos bairros/praças retornaremos 

ao processo geral da cidade e seus espaços, finalizando com aspectos atuais marcadamente 

com a questão da violência e do medo. 
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3.1.1. O BAIRRO DO RANGEL E A PRAÇA DA AMIZADE 

O bairro do Rangel surge quando a cidade se expande através do calçamento da 

Ladeira do Varjão que ligou o centro e o bairro de Jaguaribe a essa região e território Sul 

no crescimento urbano da capital – como mostramos especificamente na segunda parte 

deste trabalho. Nossa etnografia no local se iniciou antes do início propriamente dito da 

construção da Praça da Amizade e se percebeu de imediato que ocorria entre os moradores, 

um intenso debate sobre sua implantação. Previamente à sua construção a praça provocava 

o debate sobre os usos do espaço público estimulando a explicitação de sujeitos e de 

diferenças, cumprindo assim seu papel de espaço público democrático onde o exercício do 

diálogo deve acontecer. A polêmica principal centrou-se em torno do uso atual do espaço 

destinado à praça como campo de futebol e as demandas de outros sujeitos que foram 

favoráveis à construção da praça com sua diversidade de equipamentos, programas e 

renovação estética do lugar. 

O bairro do Rangel situa-se entre o bairro de Jaguaribe e o do Cristo e surgiu 

como conjunto habitacional na década de 80, financiado pelo Sistema Financeiro de 

Habitação - SFH, através do INOCOOP. O local previsto para a construção da praça era 

um terreno que pertencia à Paróquia São Miguel Arcanjo, vinculada à Arquidiocese da 

Paraíba, e que foi cedido para aquela finalidade. Anteriormente, o local era escuro e 

descuidado, sendo utilizado principalmente como um campo de futebol por jovens e 

adultos da localidade, e era conhecido como o “campo do padre”. Como os próprios 

moradores reconhecem o bairro possui certo estigma de lugar violento o que o desvaloriza 

diante de pessoas de outros e do próprio bairro. A observação no campo evidenciou que 

sua infra-estrutura é precária, com ruas esburacadas e esgotos a céu aberto. 

Para a maioria das pessoas entrevistadas a construção da praça é vista como 

positiva, como um espaço que propicia formas diferenciadas de lazer, maiores 

possibilidades de encontros, bem como de fruição da cultura. Atualmente, são poucos os 

espaços de lazer existentes no bairro, limitando-se ao campo de futebol que é “utilizado 

pelos homens”, algumas quadras esportivas de colégios da redondeza e o Centro de Ação 

Comunitária - CAC, atualmente utilizado como casa de shows. 

A Praça da Amizade foi inaugurada no dia 17 de maio de 2009 e foi muito 

comemorada pela comunidade. O nome da Praça do Rangel foi escolhido pela população 
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de João Pessoa através de uma enquete popular realizada no mês de abril. As pessoas 

votaram pelo site da prefeitura e também no Centro de Referência da Cidadania (CRC) do 

próprio bairro. Havia quatro sugestões de nomes: Alegria, Cidadania, Futuro, Amizade ou 

Fraternidade.  

 

 

 
Imagem 146 – Mosaico de fotos do Bairro do Rangel e nas circunvizinhanças da 

Praça da Amizade, estão o Centro de Referência da Juventude, o Centro de 

Ação Comunitária, que desenvolvem projetos de educação, arte e lazer com a 

comunidade e tem a participação de frequentadores da praça. Ricardo Campos 
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IMAGEM 147 – Mosaico de fotos das redondezas da Praça da Amizade também 

estão o posto policial do bairro que fica na divisão e limite com o bairro do Cristo. 

Muitos dos frequentadores da praça são moradores também do bairro do Cristo. 

Créditos: Ricardo Campos 
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IMAGEM 148 – Mosaico de Fotos do antigo Campo do Padre ou Palmeirinha, 

local de sociabilidade predominantemente masculino que foi alterado com a 

construção da Praça da Amizade em 2010. Créditos: Ricardo Campos 
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IMAGEM 149 – Mosaico de Fotos da época da construção da praça em 2009. 

Créditos: Ricardo Campos 
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IMAGEM 150 – Mosaico de fotos da Praça da Amizade em seus diversos usos. O 

futebol é uma atividade sempre tradicional que permaneceu como resquício da 

prática anterior no espaço como também pela tradição dos bairros do Cristo e do 

Rangel nas competições do esporte na cidade. Créditos Ricardo Campos 
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A Praça tem uma área total de 5.363 m² e fica localizado na esquina da avenida 2 

de fevereiro com a rua Mourão Rangel, bem ao lado da igreja católica, que inclusive doou 

o terreno para a construção da praça. A ampliação das modalidades de práticas esportivas é 

vista como algo importante para as pessoas de diferentes categorias etárias entrevistadas. 

IMAGEM 151 – Mosaico de fotos de algumas vistas da Praça Da Amizade. Grafite 

e placa dos programas da Prefeitura e da União realizados na praça. 

 



 318 

Predomina assim o discurso de que a construção da praça foi uma necessidade para a 

valorização do bairro, e trouxe maior iluminação e embelezamento ao espaço, além de 

inibir, ou diminuir, seu uso para atividades ilícitas, a exemplo do consumo e tráfico de 

drogas, além de assaltos que foram referidos por vários entrevistados como prática 

constante no bairro. Para algumas delas, os antigos frequentadores do campo de futebol 

além dos jogadores são “biriteiros” e “maconheiros” o que o transformava em um espaço 

perigoso, a ser evitado pelos cidadãos comuns. Alguns desses últimos frequentadores 

citados manifestaram ainda em 2009/2010 serem contrários à construção da praça, pois 

parecem querer preservar suas formas habituais de utilização e de domínio e apropriação 

do espaço.  

Para os jogadores do antigo “campo do padre” a construção da praça foi percebida 

como “destruição do campo”, e é a esse desmanche das práticas esportivas tradicionais e 

da sociabilidade por elas gerada, que uma parcela da comunidade reage. A observação em 

campo, as entrevistas e conversas informais evidenciaram que o campo de futebol 

configurava-se como um espaço essencialmente masculino, onde além de praticarem o 

jogo os homens bebiam, conversavam entre si e consumiam drogas. Em torno do jogo de 

futebol desenvolve-se uma rede de sociabilidades que envolvia além das peladas 

espontâneas, competições, times organizados, uma escolinha de futebol. 

A apropriação do espaço por estes grupos era percebida por outras pessoas do 

bairro, principalmente as mulheres que ao se referirem ao campo que existia no lugar da 

praça associam-no sempre com o espaço de lazer masculino, reclamando da ausência de 

lugares onde as mulheres e as crianças também pudessem ter acesso ao divertimento e ao 

esporte, coisa que hoje acontece devido à pluralidade de atividades e espaços que o espaço 

da Praça da Amizade proporciona.   

Principalmente as mulheres, mas também pessoas de mais idade colocam a 

importância da construção da praça já que outros equipamentos como quadras de vôlei, 

pistas de skate, pistas para caminhadas, parque infantil, contemplam a diversidade de 

gostos e usos das várias categorias de moradores. Assim, a praça é vista como um espaço 

plural e como lugar de encontro, apesar da violência e de práticas relacionadas ao consumo 

e venda de drogas ainda persistirem no interior da praça. 
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Percebe-se, em boa parte das falas, que os moradores do Rangel incorporaram o 

direito ao esporte e ao lazer como uma demanda de cidadania, daí a importância que 

atribuem aos múltiplos equipamentos que desejam ver preservados na praça. 

Assim, um morador local reconhece tanto a importância das práticas de futebol 

existentes como da construção da praça, defendendo sua coexistência: 

Morador: “Rapaz, é..., a diversão aqui existe, o esporte, né? O 

futebol que tá favorecendo a muita gente. Mas pelo outro lado a 

praça favoreceu a muita gente também, porque a gente tá muito 

chateado com esse campo por causa da prostituição, a gente tava 

sendo muito prejudicado nessa área, então a praça vem pra 

beneficiar muita gente aqui. O problema é esse. Sobre o esporte há 

outro campo lá em cima (o da rua Bom Jesus) e dá pra passar pra 

essa área o esporte”. 

Outro aspecto citado em boa parte das entrevistas diz respeito ao controle da 

violência no interior do bairro. O medo faz parte do cotidiano dos moradores e foram 

citados vários casos de assalto e de retraimento para o interior dos lares. Assim, a praça é 

valorizada tanto pelos aspectos citados acima, mas também pelo que significa de presença 

do poder público no bairro e de inibição de práticas de violência. 

A construção da praça foi, mesmo antes de sua implantação, percebida como uma 

ação capaz de valorizar o bairro, contribuindo para diluir seu estigma de bairro violento e 

precarizado. O discurso de uma liderança local representa bem essa avaliação e resume o 

sentimento de boa parte dos moradores entrevistados: 

Morador do Rangel: “Nós estamos sabendo que a prefeitura 

tem um projeto para a instalação de uma praça aqui no 

bairro, e nós estamos ansiosos e a prefeitura tem que 

mostrar sua cara aqui no bairro. E com a construção dessa 

praça aqui, que além de ser um anseio do povo, iria trazer 

com certeza grandeza para o bairro. O nosso é um bairro 

muito bem centralizado, localizado, geograficamente em 

João Pessoa, nós estamos a menos de 1 Km do Centro 

Administrativo da PMJP, desse outro lado, a menos de 1 Km 

do Centro Administrativo do Governo do Estado, margeamos 

a maior reserva florestal urbana, a Mata do Buraquinho, 

próximo ao Estádio Almeidão, CEASA, O Parque de 

Exposições, então aqui estamos muito bem servidos na área 

de ônibus, de colégios e equipamentos de educação, agora 

na área de infraestrutura e lazer nós precisamos que nasça 

esta praça para que o Rangel se valorize porque o bairro é 

muito bem localizado seus habitantes tem prosperidade são 
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homens e mulheres trabalhadoras, mas infelizmente nós não 

temos nome perante a cidade.”  

 
 

 

 

 

 

 
 

IMAGEM 152 – Foto aérea da Praça da Amizade vista de satélite a partir do 

Google. Acessado em abril 2013 

IMAGEM 153 – Foto da cavalaria da Polícia Militar patrulhando a praça da 

amizade em um dia de operação. Outubro de 2012  
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IMAGEM 154 – Mosaico de fotos da Praça da Amizade em 2012 na primeira 

linha, na inauguração em 2009, em novembro de 2013 no “novembro azul” na 

segunda linha e na última linha aglomeração durante um homicídio ocorrido nos 

arredores da Praça da Amizade. 
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IMAGEM 155 – Mosaico de Fotos que mostra um dia de evento na praça com 

debates e brincadeiras para as crianças, em seguida a “Matriarca” da Praça Vó 

Mera. O Anfiteatro da praça recebe seu nome. Por último, crianças que 

frequentam a Praça da Amizade.  
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2013 

IMAGEM 156 – Mosaico de fotos da Praça da Amizade no ano de 2012 e de 

2013. Créditos:  Ricardo Campos 
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IMAGEM 157 – Mosaico de Fotos do bairro do Rangel e suas ruas residências e 

estabelecimentos comerciais na primeira linha; na segunda linha um cartaz que 

afirma a Praça da Amizade como “um sonho que se tornou realidade” e uma 

liderança local; no último plano a situação de abandono e falta de manutenção da 

Praça em 2014.  Créditos: Ricardo Campos 
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IMAGENS 158 E 159 – Mapas do Google Earth (www.google.com.br) adaptados 

pelo autor. 

http://www.google.com.br/
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3.1.2.  BAIRRO DOS BANCÁRIOS E A PRAÇA DA PAZ 

Seguindo em nosso circuito, o bairro dos Bancários surge na mesma época do 

crescimento e expansão urbana da cidade e tem sua origem na construção de um conjunto 

residencial destinado às categorias de trabalhadores das instituições bancárias na cidade de 

João Pessoa. Sua primeira etapa foi inaugurada no ano de 1980
21

. Segundo Lavieri e 

Lavieri (1999), o conjunto residencial dos Bancários foi financiado pelo Sistema 

Financeiro de Habitação – SFH, e contou com a participação do Instituto de Orientação às 

Cooperativas Habitacionais do Rio Grande do Norte e Paraíba (INOCOOP), para a 

construção das casas.  

No mesmo período, também se instalava, entre o Campus I da Universidade 

Federal da Paraíba e o conjunto dos Bancários, outro conjunto residencial destinado aos 

funcionários e professores daquela instituição, que se encontrava desde a década anterior 

em fase de expansão. Estes dois conjuntos, Bancários e Professores, foram a base para a 

formação do bairro que passou a ser chamado de Bancários. Atualmente, ele se situa na 

zona sul de João Pessoa, fazendo limite com os bairros de Castelo Branco, Anatólia, 

Jardim São Paulo, Jardim Cidade Universitária, Altiplano, Cabo Branco e Portal do Sol. 

 A população atual do bairro é formada por uma diversidade de categorias de 

trabalhadores, considerados no geral de classe média (LAURBE, 2004). Além destes, 

residem nos Bancários grande número de universitários vindos de outros estados do país, 

de cidades do interior da Paraíba e até mesmo de outros países. Há no bairro, ainda, uma 

grande comunidade de baixa renda, situada no declive entre os Bancários e Altiplano Cabo 

Branco, circundada por barreiras e cortada pelo Rio Timbó. A parte superior do declive é 

chamada de Timbó I e se configura como um lugar de transição entre a parte privilegiada 

do bairro e o setor precário. A parte baixa do declive é formada por uma área bastante 

acidentada e de difícil acesso, conhecida como Timbó II, onde se concentra a população 

mais carente do bairro.  

Na avenida principal do bairro dos Bancários estão situados diversos tipos de 

pontos e serviços comerciais, entre eles o Shopping Sul, inaugurado em 1998, que atende a 

população do bairro e adjacências, oferecendo desde comércio de confecções, calçados e 

artigos do lar até serviços de bancos e casas lotéricas. Também se configura como um local 

                                                 
21

  IHGP: Jornal União, Junho de 1980 
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de lazer nos Bancários, através das opções da Praça de Alimentação, com música ao vivo, 

e da sala de Cultura, onde ocorrem apresentações de entretenimento. O Shopping ainda 

representa um importante centro gerador de empregos para a população, principalmente do 

bairro, pois muitos dos funcionários das lojas são moradores dos Bancários, assim como os 

funcionários da administração, da segurança e de serviços gerais. 

Os tipos de edificação do bairro variam de acordo com as condições financeiras, 

necessidades e gostos de seus moradores. A diversidade de moradores é perceptível pelo 

padrão de suas residências. As casas dos conjuntos residenciais dos Bancários e dos 

Professores foram em sua maioria reformadas e receberam com isso benfeitorias que as 

valorizaram em termos imobiliários. Essas áreas são dotadas de saneamento e muitas ruas 

calçadas. Quanto aos edifícios, a maioria é modesta, do tipo “caixão”, com apartamentos 

de até 90m². Muitos deles não têm varanda nem área externa de lazer e não ultrapassam o 

terceiro andar, evitando assim a obrigatoriedade do elevador. 

O bairro passa por um franco processo de verticalização. Segundo os dados do 

IBGE (2000), esses setor do bairro dos Bancários possui no total 1.836 domicílios, e abriga 

aproximadamente 7.056 moradores. Calculando a média de moradores por domicílio neste 

setor teremos um número de 3,8 pessoas por domicílio. Ainda de acordo com o IBGE 

(2000) a média de rendimento por pessoa responsável por cada domicílio neste setor do 

bairro é de R$ 1.500,00, e estes responsáveis pelos domicílios possuem ainda em média 12 

anos de estudo. 

Já as edificações da comunidade do Timbó são visivelmente mais carentes e 

contrastam em termos de infra-estrutura com as outras áreas do bairro. As áreas conhecidas 

como Timbó I e o Timbó II são categorizadas como espaços subnormais pelo IBGE e pela 

Fundação de Ação Comunitária/PB – FAC, devido a se tratar de espaços de ocupação 

irregular.  

Segundo os dados do IBGE (2000), o setor do Timbó possui um total de 740 

domicílios, onde moram aproximadamente 3204 pessoas, o que dá em média 4,3 

moradores por domicílio. O rendimento médio mensal do responsável por cada um desses 

domicílios é em torno de R$ 241,00 e sua média de anos de estudo é de dois anos. O índice 

de desemprego dos moradores é alto, razão pela qual se pode perceber diariamente a 

presença de muitos deles trabalhando como catadores de materiais recicláveis na parte 
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privilegiada do bairro. Atentamos ainda para a contribuição das crianças neste serviço em 

prol do rendimento da família. Os dados expressam o abismo que separa a classe média das 

comuidade pobres. 

 Apesar de não ser considerado um dos bairros tradicionais da cidade, Bancários 

já possui tradições culturais como o caso de dois blocos de arrasto de Carnaval, A Moringa 

dos Bancários, e As Baratas dos Bancários, que fazem parte do Projeto Folia de Rua da 

Prefeitura Municipal.  

Desde o início da estruturação do bairro de Bancários, os espaços em que as 

praças haviam sido projetadas se apresentavam, na prática, como grandes terrenos baldios 

sem edificações, abandonados pela gestão pública. Estes espaços muitas vezes serviam de 

forma improvisada como área de lazer, na maioria das vezes, campos de futebol, porém 

sem estruturas específicas nem iluminação (SILVA, 1999). Esse foi o caso do espaço que 

hoje ocupa a Praça da Paz, em frente ao Shopping Sul, na rua Empresário João Rodrigues 

Alves. Os casos de violência eram constantes naquele terreno. Assaltos, estupros, 

seqüestros relâmpagos enfim, foram noticiados pela mídia e segundo essa autora tiveram 

como palco o tal terreno abandonado do bairro, de forma que a população temia sair de 

casa, principalmente à noite, naquela região.  

No final do ano de 2005 foram iniciadas as obras de revitalização da Praça dos 

Bancários que até aquele momento ainda não tinha recebido nome. Através do Projeto de 

Lei 414/2006, de autoria da vereadora Paula Frassinete, aquele espaço público passou a se 

chamar Praça da Paz, como proposta de uma cultura de Paz no Bairro, em resposta às 

constantes ocorrências de violência vividas pela comunidade local. Em 14 de Junho de 

2006, foi inaugurada a Praça da Paz. Constituída de uma área de 39.537,19m² e uma área 

verde de 12.655m², a praça contém os seguintes equipamentos: pista de skate, parque 

infantil, pista de cooper, anfiteatro, quiosques, barras para malhação, bancos de alvenaria, 

quadra de futsal, quadra de areia e campo de futebol. Recentemente foi inaugurada na 

Praça mais um importante equipamento a serviço da comunidade: a Biblioteca digital, 

mantida pelo Serviço Social da Indústria (SESI).  

A manutenção da Praça da Paz se dá através do comitê gestor da Praça que conta 

com a contribuição da Associação dos Moradores de Bancários (AMCBU), com sede 
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própria localizada em frente a Praça. Através destas equipes são efetivamente programadas 

e realizadas as atividades na Praça, desde as atividades esportivas às culturais.   

 

 

  

IMAGEM 160 – Mosaico de fotos da Praça da Paz no bairro dos Bancários em 

2012 mostrando a Associação de Moradores, a parte das quadras e campos de 

futebol e a Praça em 2013, passando inclusive por manutenção. 
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IMAGEM 162 – Mosaico de fotos por Danydanielle.blogspot.com em fevereiro 

de 2014 

IMAGEM 161 – Foto das quadras anexas à Praça da Paz. 



 331 

  

 

 

 

 IMAGEM 164 – Foto da Praça da Paz no bairro dos Bancários vista a partir 

do Shopping Sul.  

IMAGEM 163 – Foto da Academia para a Terceira Idade que está instalada na 

Praça e é usada até por crianças e pelo Programa Vida Saudável da PMJP- 

been bem panoriamio fevereiro de 2014. 
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IMAGEM 165 – Foto de artistas, fotógrafos e universitários expõe suas artes na 

praça e propalam “A rua é pública – arte para todos”. 

IMAGEM 166 – Foto de crianças, adultos e idosos se exercitam nas academias 

que existem na Praça da Paz. Muito utilizam também a movimentada e sempre 

cheia pistas de caminhada e corrida. 
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 IMAGENS 167 E 168 – Fotos da comunidade do Timbó no Bairro dos Bancários; 

recentemente a comunidade recebeu algumas melhorias infraestruturais, porém a 

desigualdade transparece na primeira foto. Fonte: Deyse Eusébio e Geraldo Santos 
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IMAGEM 169 – Skatistas no half-pipe que existe na Praça da Paz - Equipe 

Skymasters de Skate – início de 2014 

  

IMAGEM 170 – Praça da Paz vista do alto prédio nas cercanias – Fonte: Neemias 

de Carvalho 
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IMAGEM 171 – Praça da Paz toda pintada e bonita na manutenção de 2013. 

 

IMAGEM 172 – Pista de caminhada e corrida da Praça da Paz sendo utilizada.  Por 

Felipe Gesteira em Fevereiro de 2013 
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IMAGENS 173 E 174 - Mapas do Bairro dos Bancários e da Praça da Paz a partir 

do Google Earth (www.google.com.br) adaptadas pelo autor. 

 

http://www.google.com.br/
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3.1.3. O BAIRRO DE MANAÍRA E AS PRAÇAS ALCIDES CARNEIRO E SÍLVIO 

PORTO 

Situado na orla marítima de João Pessoa, o bairro de Manaíra é atualmente um 

dos locais de moradia mais valorizados da cidade. A história de sua ocupação, entretanto, é 

bastante recente. Como já foi mencionado no resgate da evolução urbana de João Pessoa - 

PB, até a década de 1930 a área Leste da cidade, correspondente à orla marítima, era bem 

pouco habitada. Existiam poucas casas, a maioria de taipa, formando vilas de pescadores 

que retiravam da praia de Tambaú sua subsistência. Também havia algumas comunidades 

de criadores de gado, pequenos proprietários com melhores condições de vida do que os 

pescadores. Além desses dois grupos de população fixa, havia ainda residências esparsas 

empregadas para veraneio.  

A vasta vegetação, composta principalmente por cajueiros, coqueiros e 

gameleiras, emoldurava a paisagem da praia de Tambaú que à época banhava os bairros de 

Cabo Branco, Santo Antonio, Maceió e São Gonçalo. Por ser tão afastada do centro da 

cidade, cativara poetas, pensadores e enamorados, que viam na posição isolada da praia um 

local peculiar da cidade. Era famoso, já no fim da década de 1930, o Elite Bar, restaurante 

que acolhia bom número de pessoas e que, em pouco tempo, tornara-se o epicentro daquele 

lugar (MELLO, 1987). 

 

 
IMAGEM 175 – Praia de Manaíra em sua divisa com Tambaú – O 

Elite Bar à esquerda e a Gameleira à direita – Nenhum dos dois 

marcos simbólicos existe mais. Autor desconhecido 
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O acesso à praia existe desde 1907, quando uma linha de trem interligava o centro 

a Tambaú. Mas foi a partir da construção da Avenida Presidente Epitácio Pessoa, no 

governo do presidente João Pessoa (1928/1930), que chegar à praia tornou-se tarefa mais 

simples. Com o calçamento dessa Avenida, no governo de Jose Américo de Almeida Filho 

(1951/1956), a população começou a freqüentar mais a orla, sobretudo nos dias de 

domingo, para desfrutar da natureza e do coreto, espaço bem concorrido à época (MELLO, 

1987).  

Uma grande dificuldade que as casas da orla marítima padeciam eram as 

recorrentes ressacas praieiras. Como forma de defesa contra o mar eram construídos muros 

com coqueiros e troncos de árvores, empreendimento que se mostrava pouco eficaz. Essa 

estratégia persistiu até final da década de 1950, quando o Departamento Nacional de Obras 

Sanitárias construiu quebra-marés e amurados, diminuindo os transtornos aos moradores. 

Foi a partir dessa ação, entre os anos de 1957 e 1958, que se formou o bairro de Manaíra 

(MELLO,1987), correspondendo à junção dos antigos bairros de Maceió e São Gonçalo, 

com uma área limitada ao norte pelo Bairro do Bessa, ao sul pela Av. Rui Carneiro e a 

oeste pelo Rio Jaguaribe. 

A partir da década de 1960, aumentou o interesse pela moradia na praia, 

principalmente por parte da burguesia do centro e regiões circunvizinhas, que venderam ou 

alugaram suas residências para pontos de comércio, instalando-se em casas ao longo da 

praia de Tambaú. Na mesma época, ocorreu o processo de loteamento de Manaíra, que foi 

se dando de forma gradual. Até 1976, apenas 32,5% do bairro estava ocupado. Este 

panorama mudou no ano seguinte, quando a orla marítima começou a ser dotada de infra-

estrutura, através dos incentivos do Projeto CURA (1977) – Comunidades Urbanas de 

Recuperação Acelerada, vinculado ao Banco Nacional de Habitação (BNH). A urbanização 

concorreu para o aumento da ocupação de Manaíra que, no ano 2000, já apresentava 57% 

de sua área ocupada (SCOCUGLIA, 2000).  

É importante salientar que, concomitantemente ao processo de urbanização em 

Manaíra, originou-se o Bairro São José, antes conhecido por Favela Beira-Rio. A ocupação 

dessa área aconteceu no ano de 1968, por famílias munidas de pás, enxadas e outras 

ferramentas que desmataram, aterraram e limparam o que antes era mato e um extenso 

terreno alagado do vale do Rio Jaguaribe. Essas famílias eram oriundas de bairros 

próximos, principalmente de Manaíra. Por não possuírem renda suficiente para pagar os 
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impostos derivados da urbanização, do valor das terras e dos aluguéis elevados, e ainda por 

terem suas condições negligenciadas pelos poderes públicos em favor dos grandes e ricos 

novos proprietários, foram “convidadas” a se retirar dali, formando o Bairro São José. O 

processo de assentamento da população em sua nova área não ocorreu de forma pacífica. 

Os proprietários dos terrenos em Manaíra, juntamente com a Prefeitura, tentaram a todo 

custo expulsar as famílias do São José. Esse embate redundou na organização da 

comunidade, que se uniu para se proteger das ameaças de expulsão. Equipamentos 

comunitários foram posteriormente construídos, como a sede da Associação de Moradores 

do bairro, uma igreja católica, o posto médico e uma creche.     

 A partir da década de 1980, teve início uma nova forma de ocupação do bairro de 

Manaíra, caracterizada pela verticalização. Dados do IBGE apontam à existência de 8.032 

apartamentos em Manaíra (IBGE, 2000), o que tem transformado rapidamente a paisagem 

do bairro. Esse tipo de habitação é utilizado como estratégia pela especulação imobiliária 

para atrair a classe média a morar nos locais tidos como mais valorizados da cidade, 

oferecendo mais segurança, conforto e privacidade. Este “mundo privado”, cada vez mais 

fortalecido com a construção de grandes condomínios, vem modificando a sociabilidade 

dos moradores da praia. A vida nos bairros de cidades do interior paraibano ou do antigo 

centro da cidade de João Pessoa, origem da grande maioria dos moradores de Manaíra, 

enfatizava os contatos com os vizinhos e/ou as brincadeiras das crianças nas ruas, dinâmica 

que se perde num bairro onde diferentes atividades estão segregadas (Scocuglia, 2000). 

O Bairro de Manaíra tem uma população de 19.289 mil habitantes distribuídos 

numa área de 2.4 km², sendo 10.788 mulheres e 8.501 homens. O rendimento nominal 

médio mensal é de 2.770 reais (IBGE, 2000), 95% da população é alfabetizada e a área 

apresenta um índice de longevidade de 66 anos. Com Índice de Desenvolvimento Humano 

de 0,907, Manaíra se encontra na 6º posição na lista dos melhores índices da cidade de 

João Pessoa (LAURBE, 2004). Essas características credenciam este bairro aos mais altos 

índices sociais e econômicos da capital. 

O prestígio social do bairro é materializado em sua estrutura. Em Manaíra, 

existem os dois maiores e principais shoppings centers da cidade, o Manaíra Shopping e o 

MAG Shopping, supermercados, bancos e farmácias abertas 24 horas por dia, academias 

de musculação, diversos bares, lanchonetes, restaurantes, centros comerciais, pizzarias, 

postos de gasolina, boates, salões de beleza, clínicas médicas, cinemas, teatro, igrejas, 
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escolas, faculdades, de modo que seus moradores não precisam se deslocar até o centro da 

cidade para resolver questões cotidianas. Esta peculiaridade atribui status e posição social a 

essas pessoas (SCOCUGLIA, 2000) e contribui para uma imagem do bairro ligada ao 

conforto e à qualidade de vida. 

A proximidade do mar também propicia aos moradores de Manaíra vantagens na 

prática de esportes e lazer. Porém das praias urbanas é a que constantemente encontra-se 

poluída para o banho. A “calçadinha” é uma local de caminhadas e a praia que oferece 

boas condições para a prática de atividades esportivas. Além disso, o bairro ainda 

apresenta um bom número de equipamentos públicos de lazer, como quadras e praças. A 

área conhecida como “Quadra de Manaíra”, dotada de quadras poli-esportivas e 

lanchonetes, é um dos espaços públicos mais freqüentados do bairro. Outra grande área de 

lazer das cercanias é a antiga e tradicional feira de Tambaú. Compõe ainda esse cenário a 

Praça Sílvio Porto, a Praça Robson Duarte Espíndola, conhecida pelos moradores dos 

arredores por “Praça dos taxistas”, além da mais recente aquisição do bairro, no que diz 

respeito a equipamentos públicos de lazer: a Praça do Clube dos Carros Antigos. Fundada 

em 2007, a praça recebe essa peculiar denominação devido às exposições de carros antigos 

que acolhe regularmente. Contudo, o principal e mais bem estruturado equipamento de 

lazer público do bairro é a Praça Alcides Carneiro, objeto de nossa análise. 

A Praça Alcides Carneiro foi entregue à população, após reforma, em 11 de junho 

de 2006. A recuperação do equipamento foi realizada conjuntamente pelas secretarias de 

Planejamento (Seplan), Infra-Estrutura (Seinfra) e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). O 

investimento foi de R$ 150 mil, dentro do Programa de Recuperação de Praças, Parques, 

Passeios e Jardins de João Pessoa.   

A referida praça tem como principal via de acesso a Avenida João Câncio, uma 

das principais vias do bairro, o que lhe dá a característica de centralidade e valoriza os seus 

arredores compostos por um grande número de estabelecimentos comerciais, a exemplo de: 

uma padaria, um posto de gasolina, um ateliê de moda, pequeno centro comercial, salões 

de beleza e imobiliárias, dois bares – Vila Cariri e BadoZé – duas lanchonetes, uma 

sorveteria, além de uma bem freqüentada pizzaria. Ainda compõem os arredores da praça 

nove casas e três luxuosos condomínios. 
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A Praça é bem estruturada, apresentando 22 bancos bem distribuídos, aparelho de 

musculação, playground, duas quadras de areia – uma para a prática de futebol, a outra 

para vôlei – bem iluminadas, apresentando, cada uma, dois holofotes e uma ampla área 

para caminhadas. A Praça é bem arborizada, com uma ampla área de jardins e muitas 

flores, principalmente na área do anfiteatro, local central da Praça. Próximo ao playground, 

encontra-se uma floricultura, esta apresenta papel relevante à Praça, pois a manutenção 

deste equipamento é realizada por ela. Em relação à iluminação, a Praça é bem equipada, 

com nove postes centrais de luz a mercúrio, além dos postes das ruas. Fato interessante a 

constatar é a falta de um posto policial. 

Já a Praça Sílvio Porto foi entregue completamente reformada à população no dia 

19 de abril d 2011, pelo prefeito na época Luciano Agra. A praça recebeu equipamentos 

esportivos, quadras, arquibancadas, playground, aparelhos de ginástica, arborização e pista 

de cooper.  

 

 

 

IMAGEM 177 – Vista da Praça Alcides Carneiro a partir de prédio situado na 

Avenida João Câncio da Silva. 

IMAGEM 176 – Vista da Praça Alcides Carneiro rodeada pelos prédios estilo 

“espigões”. 
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IMAGEM 178 E 179 – Crianças do Bairro São José se divertem na Praça Alcides 

carneiro em 2009. 
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 IMAGEM 180 – Mosaico de fotos que mostra a instalação do maior Shopping da 

cidade no bairro de Manaíra bem próximo às praças. (Fonte skypercity.com – 2014) 
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IMAGEM 181 – Foto aérea que mostra a desigualdade habitacional e social na 

fronteria do bairro de Manaíra e o bairro de São José espremido entre o rio 

Jaguaribe e a encosta. Vê-se ainda o Manaíra Shopping.  (Retirada da Internet autor 

e data desconhecidas) 

 

IMAGEM 182 – Vista da Praça Alcides Carneiro a partir de prédio situado na 

Avenida Sapé.  (Retirada da Internet autor e data desconhecidas) 
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IMAGEM 183 – Vista da Praça Sílvio porto a partir de prédio. Acessado e baixado 

em março de 2014 – de PT.fpoursquare.com 

 

IMAGEM 184 – Posto da Energisa instalado na Praça Sílvio Porto. As Praças 

servem como pólos de serviços em todos os bairros pesquisados. - Teresa R. – março 

de 2013 
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IMAGEM 185 – Mosaico de fotos da Praça Sílvio Porto em 2011 e seus espaços e 

atividades. 

 

IMAGEM 186 – Foto da quadra de esportes da Praça Sílvio Porto – março de 

2013 – Charles G. 
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IMAGEM 187 – Mosaico de fotos da Praça Alcides Carneiro e seus diversos usos 

e apropriações em 2011, 2012 e 2013. Créditos: Ricardo Campos 
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IMAGEM 188 – Foto da Praça Sílvio Porto a partir de Prédio em 2012 - Lucas Iury 

H. – Agosto de 2012 

 

IMAGEM 189 – Foto da quadra da Praça Sílvio Porto em 2013.  
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IMAGENS 190 E 191 – Foto da Praça Alcides Carneiro de noite e de tardinha. 

Professor Nicolas T. (foto por ele mesmo em 2013). 

IMAGEM 192 – Foto de Campeonato ocorrido na quadra da Praça Silvio Porto 

em janeiro de 2014. 
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IMAGENS 193 E 194 – Esportes e Brincadeiras na Praça Sílvio Porto.  Fevereiro 

de 2014 – Ricardo Campos 
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 IMAGENS 195 E 196 – Na primeira foto as pichações que indicam domínio e 

disputa de território na Praça Sílvio Porto. Na segunda esporte, crianças e 

sociabilidade em fevereiro de 2014. 



 352 

 

 

 IMAGENS 197 E 198 – Mapas do bairro de Manaíra e Bairro São José a partir do 

Google Earth (www.google.com.br) adaptadas pelo autor. 

 

http://www.google.com.br/
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3.1.4. O BAIRRO DO BESSA E A PRAÇA DO CAJU 

O bairro do Bessa surge com o povoamento dos bairros da orla marítima como foi 

colocado anteriormente no resgate da evolução urbana da cidade de João Pessoa - PB. 

Sabe-se que o nome do bairro tem origem bem antiga, remetendo-se à figura do capitão 

português Antônio Bessa. Ele ocupou a área alguns anos após o domínio holandês na 

Paraíba, iniciando sua fazenda, plantando coqueiros e tornando o lugar um posto de 

pescado e pesca, na enseada formada pelo encontro do rio Jaguaribe com o mar, quando a 

área ainda era vastamente permeada pela mata atlântica e por árvores como o cajueiro. 

Ainda no século XIX, segundo Morais Jr. (1994), a área do Bessa passou a pertencer à 

família Franca, e era posse de Ana Francisca dos Santos, que passou em seguida para as 

mãos de Isidro Gomes da Silva. 

Já no século XX, até a década de 50 a região ainda era ocupada apenas por 

comunidades de pescadores e residências de veraneio da alta sociedade paraibana. Sua 

ocupação permanente e conseqüente valorização tomaram impulso com a abertura das 

novas ruas da cidade, principalmente aquelas que davam acesso ao próprio bairro, o que 

favoreceu a implantação de loteamentos naquele local. A recém-aberta Avenida Argemiro 

de Figueiredo, por exemplo, possibilitou essa expansão para o litoral norte (EGITO, 2005). 

Embora a abertura das ruas tenha facilitado o desenvolvimento de tais 

loteamentos, o primeiro deles (Jardim Oceania, fundado ainda na década de 50) também 

teve sua ocupação inicial restrita à utilização durante os meses de verão. Já na década de 

60, quando o local ganhou mais atenção do setor imobiliário e da população da cidade, 

principalmente aquela parcela de maior poder aquisitivo, outro loteamento foi implantado 

no local: o Jardim América. 

Nas décadas de 70 e 80 do século passado, os imóveis passaram a ser mais 

valorizados e o crescimento comercial tornou-se mais significativo no Bessa. Além disso, a 

Prefeitura Municipal passou a dotá-lo de infra-estrutura básica, uma vez que o aumento 

populacional e valorização do bairro demandavam tal providência. Porém, diferentemente 

do caso do bairro de Manaíra, essa infra-estrutura implantada pelo projeto CURA 

(Comunidade Urbana para Recuperação Acelerada), foi muito limitada no bairro do Bessa, 

já que a rede de esgotos e a drenagem e pavimentação das ruas não aconteceu.  
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Por volta de 1985, iniciou-se o processo de verticalização no Bessa, o que 

significou não só um crescimento da população como também grande desenvolvimento em 

relação a investimentos nas construções residenciais, comerciais e de prestação de 

serviços. Embora os edifícios surjam cada vez mais como tipo de moradia, no Bessa 

existem predominantemente casas de grande e médio porte com estrutura de lazer própria, 

como piscinas. Os primeiros prédios construídos no bairro remetem a uma estrutura tipo 

“caixão”, sem varandas, garagem descoberta e sem área de lazer própria; porém, o novo 

tipo de verticalização mais recente instaura no bairro tipos de edifícios mais luxuosos, que 

oferecem um espaço privado de lazer e sociabilidade, implicando talvez num desuso das 

áreas públicas e de sociabilidade do bairro que são escassas. Percebemos que a maioria dos 

entrevistados fixaram residência no bairro principalmente desde década de 80, o que 

coincide com o “boom” do crescimento do bairro. 

Atualmente, nota-se também um desenvolvimento bastante acelerado das 

atividades turísticas e de lazer, mas, apesar disso, assim o bairro do Bessa não é mais um 

bairro de caráter predominantemente residencial (LEANDRO, 2006).  

Inicialmente, era considerado bairro do Bessa todo o conjunto formado pelos 

bairros do Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa. Esta noção ainda permanece na cultura 

local e na orientação da população em seu cotidiano. No entanto, essas três áreas foram 

separadas de acordo com a Lei Municipal nº- 1.574, de quatro de setembro de 1998, 

resumindo o bairro à parte situada mais ao norte delas (205,70 hectares), que inicialmente 

formavam os loteamentos Jardim América e Bessamar, que se estende da Avenida Campos 

Sales até o manguezal do final do rio Jaguaribe que faz a divisa com a praia de Intermares 

já no município de Cabedelo.  

Segundo dados do IBGE
22

, o bairro possui 7.111 habitantes divididos em 3.303 

homens e 3.808 mulheres, um percentual de 1,29% em relação à população total da capital. 

A estrutura da população é constituída por 36% de jovens, 57% de adultos e 6,5% de 

idosos; a taxa de alfabetização é de 93,81% e 72,3% dos responsáveis pelos 1915 

domicílios do bairro têm o ensino médio completo; o rendimento médio mensal desses 

responsáveis é de R$ 1.931,04. Segundo o LAURBE
23

, em 2005 o bairro passou a ter 

11.205 habitantes. Ele possui ainda um IDH de 0,808 e ocupa a 40ª- posição no ranking de 

                                                 
22

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Dados do Censo 2000. 
23

 Laboratório do Ambiente Urbano e Edificado – CT – UFPB/ 2004. 
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violência urbana da cidade com um índice médio de 3,98 homicídios por 100.000 

habitantes (1998-2002).  

Já em relação à estrutura de segurança pública, o bairro do Bessa, bem como os 

seus vizinhos Aeroclube e Jardim Oceania não possuem delegacia própria, sendo atendidos 

pela 10ª- Delegacia que está situada muito distante no bairro de Tambaú e pela 12ª- 

Delegacia situada ao de um shopping no bairro de Manaíra. Esta última delegacia será 

transferida para uma área central do bairro do Bessa atendendo pedidos da comunidade que 

se organizou em torno do Movimento S.O.S. Bessa, que abordaremos com mais 

propriedade na seqüência do texto. 

Podemos perceber que, em geral, o bairro se caracteriza como uma região de 

nível econômico e social altos, uma área de moradores das classes média e média-alta, 

mesmo dentro da atual divisão onde se tornou a parte de menor renda e nível social entre 

os três segmentos do antigo bairro. Apesar disso, nas áreas de mangue como o Jardim 

Gama, se concentram nichos de população de baixa renda, sem falar que o bairro é 

próximo e é comumente área de trânsito de moradores de outras regiões mais pobres como 

o conjunto Renascer (Cabedelo).  Com a especulação do solo ao longo da evolução urbana, 

a parcela originária dos moradores, geralmente pescadores, tendeu a se mudar – nem 

sempre por livre vontade – para regiões mais pobres da cidade ou se fixar em outros 

lugares dentro do próprio bairro formando essas áreas mais pobres.  

O Bessa atual continua em fase de crescimento urbano. Lá são encontrados 

supermercados, agências bancárias, farmácias, padarias, postos de combustíveis, entre 

outros, além da nova implantação da rede de esgotos pelo Governo do Estado e da praça 

inaugurada pela Prefeitura Municipal de João Pessoa em agosto de 2007, a Praça Djalma 

Gomes da Fonseca - Praça do Caju. Até o ano de 2012 a maioria das ruas do bairro era de 

terra batida  o que dava uma importância ainda maior ao espaço público da praça, já que na 

época de chuva com as ruas alagadas e na época de sol com a poeira levantada, a rua e os 

espaços públicos não apareciam enquanto uma área de sociabilidade e de encontro social. 
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Ocupando uma área de, aproximadamente, 6.500 m², a Praça do Caju dispõe de 

uma grande diversidade de usos que possibilitam atividades diferenciadas para os seus 

freqüentadores. A ampla área por ela ocupada permitiu essa variedade de equipamentos, os 

quais são envolvidos por grandes espaços gramados. 

  Apesar da grande área verde existente, não há muitas árvores na praça. Na verdade 

foi feito o plantio de diversas mudas que ao longo da existência da praça vem sendo 

cuidadas e estão crescendo, porém algumas ainda estão longe de estarem consolidadas. 

Poucos bancos ao longo dela são privilegiados com sombra, tornando a permanência neles 

mais agradável no período da tarde/noite.   

 

IMAGEM 199 – Entorno da Praça do Caju e ruas do bairro do Bessa entre 2000 e 

2007. Créditos: Gerafoto estúdio 

IMAGEM 200 – Moradores do Bessa e “cuidadores” da Praça do Caju plantando 

árvores na praça em 2012. 
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O playground com seus diversos brinquedos e piso de areia são bem adequados 

para a diversão das crianças. Os brinquedos – principalmente gangorra e balanço - embora 

sejam pesados para elas, fornecem maior resistência para uma utilização pública. Já os 

equipamentos de ginástica e as mesas de jogos exercem muitas vezes funções distintas 

daquelas para as quais foram destinados, assim como ocorre com freqüência no 

estacionamento. Algumas falas dos entrevistados ressaltam o uso intenso da praça e 

colocam estas situações de conflitos entre os usos e a lógica do projeto e de planejamento 

dos gestores e os contra-usos (LEITE, 2004) que surgem na dinâmica e na tática na 

apropriação cotidiana por parte dos frequentadores: 

“A comunidade vivia dispersa, hoje está toda ali. Todo dia nessa 

praça é uma festa. Os comerciantes com barracas, com as 

barracas ao longo da praça. Com algumas coisas que precisam 

ser corrigidas como, por exemplo: as barracas que estão 

vendendo cerveja, churrasquinho, queijo, etc., etc., etc., vendendo 

para os freqüentadores. Essas barracas estão no lugar indevido, 

ou seja, está no estacionamento. Os carros estão estacionando 

fora do local estabelecido que é o estacionamento, porque aí 

estaciona barraca. (...) As barraquinhas, o povo pisando na 

grama que a gente culpa o conselho gestor e culpa a própria 

comunidade que é simplesmente mal-educada. 80% ou mais dos 

que freqüentam a praça, quando vêm pra praça eles vêm e deixam 

sua educação em casa. Porque em canto nenhum a gente vê se 

levar cachorro, cachorro pit-bull, fila, pra desfilar na praça em 

meio de crianças. A gente vê circulando em velocidade na praça 

bicicletas, pondo em risco as crianças que freqüentam essa praça. 

E os adultos também. A turma pisando na grama, os meninos 

jogando nos jardins. 7 pés de caju foram plantados; os meninos 

jogando futebol os pés de caju morreram. Foram replantados de 

novo, botaram umas grades de ferro. Eles continuam jogando, a 

grama está toda pisoteada. Isso por má educação dos meninos. 

IMAGENS 201 E 202 – Manutenção da Praça do Caju e plantio de árvores feito 

pelos moradores. Fotos de Desy Eusébio – Julho de 2012 
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Dos meninos não, dos pais. E a gente culpa muito o conselho 

gestor. (Frequentador da Praça e Morador do Bairro do Bessa – 74 

anos - aposentado) 

 

  

 

 

 

 

A área e espaço da praça ficam situados na parte central do bairro do Bessa. 

Podemos visualizar sua centralidade observando o mapa na página seguinte. Ela possui os 

seguintes equipamentos: calçada para caminhada, aparelhos de ginástica e musculação, 

playground, quadra poliesportiva, quadra de areia, mesas de jogos, anfiteatro “Zé 

Ramalho” e estacionamento. 

IMAGEM 203 – Crianças 

jogam futebol em gramado 

perto das plantas. Maio de 

2009. Créditos: Ricardo 

Campos 

IMAGEM 204 – Barracas e ambulantes instalados no local do estacionamento da 

praça em maio de 2008. Isto não acontece mais pois tudo foi calçado e os 

comerciantes transferidos para área ao lado. Créditos: Ricardo Campos 
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Juntas, as quadras ocupam área maior que os demais equipamentos e apresentam 

também uma concentração maior de pessoas, com opção de jogos de futebol, vôlei, 

futevôlei, basquete, podendo abrigar inclusive atividades não-esportivas utilizando-se 

também das arquibancadas. O anfiteatro, utilizado para eventos periodicamente, pode 

também servir como mais um local de permanência das pessoas, e a calçada, além de dar 

acesso à praça, é também o local para as diversas caminhadas. De modo geral, a praça se 

encontra em bom estado de conservação e todos os seus equipamentos estão disponíveis 

para o uso. 

  

  

 

 

 

 

Na Praça do Caju, há também duas esculturas que, além de funcionarem como 

ornamento para a praça; funcionam como elementos simbólicos de identificação da cultura 

do local, pois têm a capacidade de serem facilmente lembrados pelas pessoas. A escultura 

do caju e o do peixe existentes na praça são partes integrantes dela e a presença deles é 

indispensável. A história de implantação das esculturas denota bem como os cajueiros e 

seu fruto o caju representam a identidade coletiva, e o pertencimento dos indivíduos ao 

coletivo bairro do Bessa. 

IMAGENS 205 E 206: Alguns equipamentos da praça. Playground e anfiteatro, 

respectivamente. Abril de 2008. Créditos: Ricardo Campos 
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Segundo nossos interlocutores que participaram do processo de implantação e 

negociação sobre a praça, de início, a PMJP quis nomeá-la de Djalma Gomes da Fonseca, 

que era um comerciante que tinha seu estabelecimento nas imediações do espaço há muito 

tempo. Porém, devido a uma “luta”, os moradores conseguiram que ela fosse chamada e 

reconhecida como Praça do Caju, inclusive na placa oficial, e diante da ausência de um 

marco simbólico, já que homenagearam a praça com a escultura de um peixe, conseguiram 

trazer a escultura de um caju que foi conseguida junto a um restaurante/pousada que na 

época se desfez de tal bem. 

Segundo o Sr. Javançy a luta e a participação dele e de outras pessoas da 

comunidade, como Carlos, Cacá Melo, Fuba, etc, se deu em todo o processo de 

constituição da praça. Os moradores nunca estiveram satisfeitos com o campo de futebol 

que existia anteriormente no lugar da praça, pois atendia apenas a uma parcela dos 

moradores que praticavam o futebol e na maioria das vezes eram times organizados de 

outros bairros. Gustavo disse: “A praça trouxe vida para o bairro. Antes não tinha nada 

com o campo, esse espaço só era usado nos domingos e por poucas pessoas se comparado 

ao uso que tem hoje.” 

 

IMAGENS 207 E 208 – As esculturas do Caju e do Peixe. Junho de 2008. 

Créditos: Ricardo Campos 
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Com formato retangular, a praça encontra-se envolvida por quatro ruas, sendo 

uma delas – Av. Nilo Peçanha – pavimentada e de grande movimentação no bairro, pois 

permite o acesso da BR-230 à praia do Bessa. No entanto, as demais ruas que envolvem a 

praça não tinham pavimentação e, por conta disso, o acesso a ela tornava-se prejudicado 

IMAGENS 209 E 210 – Placa devidamente aceita, identificando o caju com o bairro, mas 

com a antiga homenagem ao morador não reconhecido como representante do mesmo e 

do espaço. Nota-se ainda pequeno erro quanto à grafia, pois caju, o fruto, não possui 

acento agudo segundo nossa gramática. Inaugurada em Agosto de 2007 pela PMJP.  

Depois os sinais de vandalismo presentes no ano de 2011. 

 

Créditos Ricardo Campos 

IMAGENS 211 E 212 – Nova escultura do Caju colocada e no lugar da placa de 

inauguração em março de 2014. 
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em algumas épocas do ano, como nos meses de inverno, quando as ruas assemelham-se a 

pequenos lagos e o acesso - tanto de veículos quanto de pedestres – ficava comprometido.  

Muitos problemas foram apontados pelos frequentadores da praça e, além disso, a 

praça se mostrava como um local onde essas questões eram dialogadas e discutidas. Uma 

moradora do bairro e freqüentadora da praça fala sobre esses problemas como um dos 

assuntos conversados entre os moradores, enquanto esperam o ônibus no ponto de ônibus 

da praça: 

“Na parada de ônibus falamos que o ônibus demorou muito, que 

a gente ta plantado lá, que o Bessa tem muito buracos e que em 

volta da praça tá um lamaçal, que eu saí de casa por dentro da 

lama, que tive que pegar um papel higiênico para limpar minha 

sandália. O caos do Bessa é um assunto geral na praça, 

inclusive na caminhadas que eu fazia antes dessas chuvas.” 

(Depoimento dado em 2010) 

 

  

 

 

 

No seu entorno imediato, são encontradas, em geral, residências – concluídas ou 

em fase de construção - além dos diversos terrenos desocupados, sendo um deles utilizado 

para realização de uma feira livre nos finais de semana. Há, ainda, uma padaria que foi 

aberta concomitantemente à inauguração da praça; um ponto de venda de água mineral e 

gás que funciona também como um bar; um salão de beleza, e um posto policial que 

atualmente encontra-se desativado. Na extensão das ruas que envolvem a praça há maior 

variedade de uso, como escolas e outras funções comerciais. 

IMAGENS 213 E 214 – Antigo ponto de ônibus e as ruas esburacadas e 

enlameadas no inverno em maio de 2008 e abril de 2009. Créditos: Ricardo 

Campos 
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 Para alguns moradores do bairro, a Praça do Caju tem funcionado como ponto de 

referência; para outros, como fator crucial de decisão na hora de escolher um novo local 

para moradia. Assim, percebe-se que a praça extrapola os seus limites físicos e vai bem 

além dos equipamentos que oferece para a população.  

A história desse espaço público acompanha a história de formação do bairro e de 

constituição da área enquanto lócus urbano. De acordo com Mello (1999), essa área seria 

uma dentre cinco equipamentos comunitários planejados – constante em projetos na 

SEPLAN – para existir no bairro. Na época do estudo de Mello, o equipamento ainda não 

havia sido construído. Inicialmente, tanto na planta do loteamento quanto na planta do 

planejamento da Prefeitura, todo o terreno seria destinado à construção de um campo de 

futebol. Como o campo nunca foi construído, os moradores improvisaram em parte do 

terreno – área atualmente ocupada pela Praça do Caju - um campo de futebol de várzea, ou 

seja, de terra batida e sem nenhuma estrutura maior a não ser as duas traves. A partir de 

nossa estada em campo e também pela vivência no bairro, podemos afirmar que esse 

campo de futebol desde os anos 1990 vinha tendo uso frequente, principalmente nos finais 

de semana com torneios de futebol, porém, como dissemos antes havia o desejo de muitos 

para que ali fosse construído um espaço mais plural que contemplasse outros grupos e 

moradores da área. 

No planejamento inicial, a área destinada à construção do campo oficial era maior 

do que a área que os moradores utilizaram para montar seu campo de várzea e, 

consequentemente, maior do que a área da praça hoje instalada. O espaço ocupado pela 

praça corresponde apenas à metade do terreno inicialmente destinado à construção do 

campo de futebol. O que ocorreu é que, com a urbanização do bairro, a Av. Pres. Nilo 

Peçanha cruzou a área destinada ao campo oficial, dividindo-a em duas partes: aquela que 

foi ocupada pelo campo de várzea; e outra parte em que não houve ocupação, ficando 

abandonada.  

Essa parte abandonada permaneceu por muito tempo como um terreno vazio, uma 

área de mato que servia como local utilizado pelos moradores apenas como depósito de 

lixo. Em outras ocasiões mais recentes, houve a limpeza dessa área por máquinas da 

prefeitura, e também a instalação temporária de empreendimentos de lazer como o “Circo 

Barcelona”, ou de banca de revistas e “churrasquinhos”. Podemos visualizar melhor 

observando as fotos que apresento em seguida. 
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IMAGEM 215: Vista 

da área do 

equipamento 

comunitário antes de 

ser instalado, em 

dezembro de 2005, 

após limpeza realizada. 

Ao fundo vê-se uma 

banca/ 

“churrasquinho” e por 

trás deles a área que 

hoje é a Praça do Caju. 

 

Créditos: Ricardo 

Campos 

IMAGEM 216 -  Circo 

Barcelona instalado 

temporariamente no 

local em 2006. A 

iniciativa privada já 

ocupava uma demanda 

pública. O alicerce da 

Praça do Caju 

começava a ser 

construído. Janeiro de 

2006. 

 
Créditos: Ricardo Campos 

IMAGEM 217 -  Outra 

foto do circo, a partir da 

confluência da Av. 

Venceslau Braz com a 

Rua Paulo Roberto de 

Souza Acioly. Tem-se a 

visão para a Rua Nilo 

Peçanha que liga a orla 

do Bessa à BR 230, e 

divide a área inicial 

prevista para o 

equipamento. Janeiro de 

2006. 

 
Créditos: Ricardo Campos 
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Sabe-se, tanto a partir do estudo realizado por Mello (1999) quanto a partir da 

etnografia e das entrevistas, que houve uma disputa judicial entre a imobiliária que 

construiu o loteamento e a prefeitura a respeito da posse da área, ou melhor, das áreas do 

equipamento. Diante da investida da AMABE (Associação de Moradores do Bairro do 

Bessa), das outras partes e de alguns moradores chegou-se a um entendimento em que a 

imobiliária readquiriu parte da área inicialmente destinada ao campo de futebol 

construindo um edifício – aquele lado que permaneceu por muito tempo abandonado, mas 

em troca disso financiou obras da construção da Praça do Caju na outra metade da área – o 

lado anteriormente ocupado pelo campo de várzea. 

Nas falas de três moradores antigos do bairro conta-se essa história de luta pela 

instalação da praça e da identificação dos moradores do Bessa com os espaços públicos do 

bairro: 

“E paulatinamente a comunidade vinha lutando e foi dando um 

passo à frente, e há uns 15 anos que se luta por essa praça. E 

culminou com uma empresa que está construindo e construiu um 

prédio no terreno que a Prefeitura diz que é dela e que essa 

construtora diz que o terreno é dela. Então houve esse impasse. 

Esse impasse foi parar na Justiça e houve um Termo de 

Ajustamento de Conduta que a procuradoria, o patrimônio 

público intermediou esse conflito. A prefeitura dizendo que o 

terreno é dela e a construtora dizendo que o terreno é dela. Então 

nesse meio tempo entrou a procuradoria do Patrimônio Público e 

fez esse Termo de Ajustamento de Conduta, consistindo no 

seguinte: a Prefeitura liberaria o terreno que o prédio está 

construído, a prefeitura ia liberar o alvará... o alvará não, o 

habite-se. A prefeitura liberaria o Habite-se e a empresa faria 

uma praça. Então isso foi feito. Só que o projeto dessa praça era 

um projeto muito simples. Constava apenas de uma calçada ao 

redor desse terreno que mede 60m por 108m, que dá 6mil e 

quatrocentos e poucos m², e essa empresa, essa construtora fez 

essa praça. A praça constava de uma calçada, que inicialmente 

ela fez estreita e nós da comunidade nos reunimos em plena 

praça, no espaço ainda da praça de areia. Levamos cadeira, 

mesa, fizemos a reunião e nos queríamos que aquela calçadinha 

estreita fosse alargada. E conseguimos junto com a Albras, a 

comunidade junto com a construtora, com a empresa que tava 

construindo o prédio, ela fez a calçada mais larga. Fez um 

estacionamento e uma caixa de areia, e não tinha mais outra 

melhoria a não ser essa calçada. Feito de maneira, como se diz, 

de carregação, que não tem acabamento. Não houve fiscalização 

por parte da Prefeitura. Então ele fez a parte dele. Fez a praça 

sem iluminação, e entregou a comunidade. Nessa altura o prefeito 
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viu a qualidade da praça, não gostou, e reuniu os engenheiros 

dele e disse ‘eu quero ali uma praça, não aquilo que está ali, que 

aquilo ali não é uma praça a altura do povo do Bessa. Se o Bessa 

paga, segundo dizem são palavras do Prefeito: Se o Bessa, como 

diz os seus moradores, paga o mais caro IPTU de João Pessoa, o 

Bessa terá a mais bela praça de João Pessoa. Palavras de sua 

excelência, o prefeito. E realmente fez uma praça muito bonita, 

muito aconchegante, que a comunidade se reúne. A comunidade 

vivia dispersa, hoje está toda ali. Todo dia nessa praça é uma 

festa.” (Morador do Bessa e Frequentador da Praça do Caju – 74 

anos – aposentado – membro do conselho gestor da praça) 

 

“Eu moro no Bessa desde 1995 ou 1996, assisti a todo o processo 

de ambientação daquela área do apartamento em que eu morava 

na época. Entrevistador: O que você tem a me dizer sobre a 

praça e sua constituição...” Acompanhei tudo porque naquele 

momento aquela área estava destinada à praça, eu, por meio de 

amigos que tenho na Associação de moradores, já estava me 

informando. Naquele momento, existia um campo de futebol, nos 

fins de semana tinha campeonatos... Entrevistador: E você 

participava? “Não, mas me deslocava ao campo para assistir, e 

tanto eu como os outros moradores do prédio, os vizinhos, sempre 

manifestávamos o desejo de ver aquele logradouro com os 

equipamentos de lazer, que seria uma praça, enfim (...) (Morador 

e Frequentador da Praça do Caju – Economista e artista plástico – 

72 anos) 

 

“Entrevistador: O que você tem a me dizer sobre a praça? “O 

que eu tenho a te dizer sobre a praça é que ela chegou num 

momento muito importante do bairro, a gente não tinha nenhuma 

opção de lazer aqui no bairro, a gente era assim praticamente 

esquecido pelos órgãos públicos e essa gestão nova o que fez foi 

algo importante de retomar as praças de volta né? Eu que me 

nasci e criei numa cidade do interior uma praça é tudo para uma 

cidade do interior, e nada mais nada menos uma cidade grande 

também tem que ter um local pra se encontrar caminhar se 

encontrar, botar o papo em dia. E porque não numa capital que 

tem tantas pessoas, sem opções de encontro e lazer, às vezes tem 

só uma televisão em casa. A Praça do Caju veio num momento 

importantíssimo para os moradores do bairro eu que já resido ha 

vinte anos aqui a gente nunca teve uma oportunidade dessas como 

tem agora com essas propostas inovadoras com eventos de 

música, arte, esporte e outros segmentos mais...” (Morador do 

Bessa – Artista Plástico, 49 anos) 
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IMAGEM 218 – Praça do Caju em sua “primeira etapa” e o acompanhamento dos 

moradores às obras. – Créditos: Gerafoto Studio 

IMAGEM 219 – Vista aérea da Praça do Caju e espaços adjacentes em 2008. 

Fonte: Google Earth. (www.google.com.br). Acessado em 21-05-2008 – adaptação 

do autor. 
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A Praça do Caju está constituída e em pleno funcionamento atendendo a uma 

antiga demanda da população local, já que é a única praça do bairro do Bessa. A parte do 

terreno em que não houve ocupação foi subdividida pela Rua Renato Souza Maciel. Nela 

existe apenas um prédio – construído pouco antes da praça – e na outra extremidade ainda 

permanece o espaço vazio. Nos dias de final de semana, nessa área em frente à praça e na 

Rua Renato Maciel, funcionava até o mês de novembro de 2009 uma feira livre de 

produtos orgânicos promovido pela APASA, um assentamento de camponeses situado em 

Pitimbu - PB, mas composta também por outras pessoas que com o tempo também fizeram 

do ponto comércio. No mês de novembro, foi entregue o primeiro mercado público do 

bairro e houve a transferência dos comerciantes para as dependências do mesmo. Nas 

palavras de Antônio Amaral da Cunha, chefe da Divisão de Abastecimento Alimentar da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), “(...) a feira acontecia de maneira 

irregular dentro da Praça do Caju. Comerciantes e consumidores não tinham como se 

manter daquela forma e foi pensando nisso que a PMJP investiu e construiu um 

equipamento que pudesse aliar comodidade e qualidade, atendendo as normas de 

segurança, higiene e saúde. Certamente isso vai gerar renda, emprego e sustentabilidade” 

Porém, o processo de re-locação, de construção do mercado e da extinção da feira 

livre não ocorreu de maneira tranquila para todos. Apesar de ser bem aceito pelos feirantes, 

esse processo gerou certa apreensão nos comerciantes ambulantes que trabalham na praça e 

IMAGEM 220 – Croqui desenhado pelo Sr. J. Esboço da praça feito nas movimentações 

da comunidade antes da instalação da mesma e durante negociação com a prefeitura. 

Julho de 2008. Créditos: Ricardo Campos 
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que não eram da feira. Comerciantes que trabalham no local do estacionamento e que aos 

poucos se expande para todo o entorno da praça, permanecem no receio de que sejam 

retirados para outro lugar perdendo assim a enorme clientela de frequentadores da praça. 

Durante esse processo, que aconteceu concomitantemente à luta e aos protestos de 

moradores sobre as condições estruturais do bairro, que abordaremos mais adiante, alguns 

comerciantes não se engajaram no movimento de melhorias no entorno da praça com medo 

de que fossem expulsos de seu local de trabalho. Sr. M. disse: 

“Eu não to sabendo muito desse movimento aí não. Também se 

reformarem isso aqui, do jeito que são as coisas vão levar a gente 

pra outro lugar mais distante e aí não vai ter o movimento que tem 

né? Eu acho que as coisas tão boas aqui do jeito que está e não 

saio daqui a não ser pra bem pertinho. (...) Tão dizendo ai que vão 

até cobrar do pessoal da feira o boxes que estão levando o pessoal 

(...). 

 

 

 

  

IMAGENS 221 E 222 – Antiga feira livre e o novo mercado público entregue em 

novembro de 2009. Créditos: Ricardo Campos e PMJP 

IMAGEM 223 – O comércio ao redor da praça se expande progressivamente da área do 

estacionamento para as outras áreas da praça. Créditos: Ricardo Campos 
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Em termos gerais, a praça tem uma aceitação excelente pela população do bairro 

e já havia uma demanda antiga da população não só das cercanias da praça, e uma ação de 

indivíduos e grupos, como associações, que trabalhavam para a sua construção. A 

iniciativa não partiu “de cima”, do poder público apenas, mas, pelo contrário, foi uma 

demanda e ação de  integração com a comunidade e seus “atores” principais.  

O pertencimento positivo dos moradores do bairro ao espaço público da praça se 

evidencia mesmo antes de sua construção, através da participação de uma parte 

considerável dos moradores nas decisões e lutas pela implantação e qualificação do 

equipamento. Isso demonstra que o espaço público, não só enquanto espaço urbano e 

físico, mas sim enquanto espaço social e político, sempre mereceu atenção por parte dos 

moradores do Bessa, agora frequentadores da praça. Tentamos aprofundar esta relação 

entre esfera privada e esfera pública na investigação que tem com os elementos mais 

recentes o uso do espaço público da praça como espaço de reivindicações e de ação 

política, como, por exemplo, tem se mostrado nas manifestações do movimento SOS 

BESSA. 

A seguir, alguns depoimentos: 

Em que medida a praça influencia, influenciou sua vida? 

V.: Bom, na minha vida ela tem influenciado pouco porque eu 

trabalho e estudo e acabo não tendo muito tempo pra vir pra cá, 

mas sempre que posso acabo encontrando pessoas conhecidas 

aqui, faço lanches, compro nos lugares de refeição e como disse 

conhecer gente, vir pra os shows que de vez em quando acontecem. 

A praça serve também como um ponto de encontro pra reunir a 

gente como no protesto SOS Bessa, e todos que querem alguma 

coisa, como outras coisas também da diversão, comunicação, 

shows, mas também das pessoas que querem algo maior que de 

resultados como no caso do protesto que estamos realizando. 

Em que medida a praça influencia, influenciou sua vida? 

M.: Eu gosto porque eu venho aqui, eu tenho meu momento de 

lazer aqui, eu venho passear e ela influencia de maneira positiva 

porque até agora o que eu tenho visto são atos positivos que vem 

da praça não só pra mim, mas pra toda a comunidade. 

 

Qual o significado da praça e da manifestação pra você? 
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M.: Bom, o significado é que a gente está querendo reivindicar 

porque tem muita coisa errada acontecendo, na verdade falta 

muita coisa a se feita pelo Bessa, e a gente está lutando para que 

essas coisas sejam feitas, já que o Bessa é um dos bairros que tem 

o imposto mais alto da cidade e então porque que está tendo esta 

desvalorização e esse descaso com a população daqui? Então 

estamos mais unidos e tem cada vez mais pessoas na manifestação 

e a gente espera que tenha resultados rápidos. 

Qual a relação que você faz entre a praça e a manifestação? Por 

que a praça? 

M.: Porque aqui é a concentração de todas as pessoas que moram 

aqui no Bessa, e aqui é o lugar que todos poderão vir, porque se 

fosse na casa de alguém ia ser difícil, mas assim a praça é o lugar 

onde todo mundo se encontra e é de aceso a todos e é por isso que 

é aqui que deve ocorrer toda a movimentação. 

 

A existência da praça proporcionou um lugar de sociabilidade e de ação coletiva 

política que aumentou o número de “cuidadores” que já se faziam presentes mesmo antes 

da praça existir. Os “cuidadores” do bairro ao terem que cuidar da praça perceberam nela o 

ponto e espaço fulcral para a ampliação desse tipo de ação política reivindicativa e para a 

construção pública de propostas e projetos não só para a praça mas que também se 

alargaram para o bairro. A praça apareceu e é o lócus da vida política do bairro. 

Depois de uma longa luta e reivindicações, atualmente as ruas do bairro estão 

todas pavimentadas, bem como a rede de esgoto implementada, além das ruas e avenidas 

que circulam a praça que estão asfaltadas. Isso denota a força e o ganho que a apropriação 

pública do espaço traz para os indivíduos e grupos que se encontram e discutem seus 

imaginários e projetos.  
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IMAGENS 224 E 225 – Manifestantes do SOS BESSA se reúnem e fazem passeata num 

ato de apropriação política do espaço. Agosto de 2009. Créditos: Ricardo Campos e Oriel 

Farias 

IMAGENS 226 E 227 – SOS BESSA se reúne em mais um protesto e assembléia, 

recebendo atenção da mídia televisionada e escrita. Agosto de 2009. Créditos: Ricardo 

Campos 

IMAGEM 228 – Após vários protestos e ações coletivas as ruas do bairro e da praça 

começam a ser calçadas e asfaltadas. Janeiro de 2010. Créditos: Ricardo Campos 
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IMAGEM 229 – Mosaico de fotos do carnaval na Praça do Caju em 2011 e em 

2014. 

IMAGENS 230 E 231 – Apresentações artísticas na Praça do Caju em agosto de 

2013. 
 



 374 

 
 

 

 

 

  
 

  
 

IMAGENS 232 e 233 – Instalação da árvore de Natal acompanhada de perto por 

moradora em dezembro de 2013. 

IMAGEM 234 – Mosaico de fotos da Praça do Caju, seus eventos e atividades em 

Dezembro de 2013 – Gerafoto Studio / Ivanilton Souza 
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 IMAGEM 235 – Mosaico de Fotos da Praça do Caju em Março de 2014 

demonstra o bom estado de conservação da praça e a manutenção sendo bem 

realizada, apesar da volta das pichações principalmente ligadas à facção 

criminosa “Okaida” O.K.D. que é considerada pelos órgás de segurança como 

uma das quedomina o tráfico de drogas e muitos dos homicídios na capital.  
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IMAGENS 236 e 237 - Mapas do bairro do Bessa e da Praça do Caju a partir do 

Google Earth (www.google.com.br) adaptados pelo autor em dezembro de 2013. 

http://www.google.com.br/
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3.2. MEDO E VIOLÊNCIA NOS ESPAÇOS DAS PRAÇAS DAS CIDADES 

CONTEMPORÂNEAS 

 

SOCIABILIDADE E COMPORTAMENTO NAS CIDADES CONTEMPORÂNEAS 

 

Ao analisarmos o comportamento e as subjetividades nas cidades, e em específico 

em João Pessoa, percebemos as contradições entre as exigências do mundo contemporâneo 

violento e um bom convívio social. 

A partir de Norbert Elias (1993, 1994) analisamos a noção de civilidade 

caracterizada pelos modos de vida dos citadinos, suas emoções, seus valores que definem o 

comportamento social em espaços urbanos, como as praças, que agregam a noção de 

civilização. Para este sociólogo alemão civilização aborda diversos aspectos, mas, entre 

eles, está fundamentalmente a maneira como os indivíduos vivem juntos e formam a 

autoconsciência que o mundo ocidental tem de si mesmo. 

A partir de uma história das mentalidades percebe-se a distinção entre natureza e 

cultura, que se desenvolveu na história das cidades modernas paralelamente à consolidação 

dos diversos tipos de direitos, bem como a distinção entre vida pública e vida privada. No 

decorrer deste processo o modo de vida pautado nessas noções transmuta-se em uma 

educação geral, boas maneiras e uma solidariedade legalmente mediada do viver em 

sociedade. 

A cidadania e a civilidade passam a ser definidas como a maneira de viver em 

sociedades civilizadas, isto é, conhecedoras e mantenedoras das noções que citamos acima 

e que transcendem o sentido e a esfera do puramente individual ou do que nos é particular. 

Uma maneira ou modo de ser se coloca relativo aos nossos papéis sociais na rua, nos 

logradouros públicos e, principalmente nas praças, onde se dão os encontros e situações 

públicas. Discutiu-se aqui a difícil distinção entre público e privado, seja como espaços 

físicos, seja enquanto esferas de sociabilidade, estritamente como um parâmento 

conceitual. 

Na sociabilidade urbana que se desenvolveu nos últimos séculos, a lógica da 

“igualdade” se postou, justamente por estarmos diante de desconhecidos e estranhos dos 

quais não podemos nos relacionar sempre segundo nossas intenções e prerrogativas 

individuais. Os “outros”, os desconhecidos, que são semelhantes em termos de 
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nacionalidade e experiências culturais que compartilham, deveriam se comportar como 

iguais no que diz respeito a possíveis regras que regem os espaços públicos da cidade. Uma 

consequência prática da distinção entre público e privado, entre interesse individual e 

coletivo.  

Falar de civilidade no Brasil, da distinção entre o público e o privado, e das 

questões de cidadania é tocar em temas profundos como o direito à cidade e o uso comum 

de seus espaços, nomeadamente das praças. Além de nossa recente civilidade, temos que 

considerar também que os riscos e medos admitidos e expressados que permitem 

compreender alguns dos valores que norteiam nossa sociedade. Percebemos que esse 

estranhamento dá-se de maneira ambígua, apesar de no senso comum ou no imaginário 

presentificado pela mídia aparecer muito intensificado em relação à sensação de 

insegurança e de medo em função da generalização e banalização da violência no cotidiano 

das cidades e em específico das capitais nordestinas. 

Parece-nos que a cada crime violento que surge nos espaços públicos estampados 

nas páginas dos jornais, os indivíduos sentem-se atônitos e alheios as causas que levaram a 

tais eventos. A violência vem a se juntar a questão do trânsito e do cada vez mais 

complicado convívio social no espaço público. Diversas matérias jornalísticas que por 

questão de espaço não pudemos analisar aqui, trazem depoimentos de motoristas e 

cobradores de ônibus são quem mais mencionam a sensação de insegurança no trânsito de 

João Pessoa, por exemplo. Porém, como percebemos com os resultados de nossas 

investigações, mesmo sob o signo do medo, principalmente do medo expresso e 

pronunciado em relação à violência urbana, e o fenômeno dos assaltos, dos homicídios, 

etc., a criação de espaços públicos de bairro, nomeadamente as praças de bairro, servem 

como pontos de cristalização da sociabilidade cotidiana da cidade incrustadas no interior 

dos bairros. Isso porque as pessoas se apropriam desses espaços, tomando-os para si 

mesmo nos contexto de um imaginário forte e presente de violência.    

O comportamento que tende sempre a ser o de agir e pensar o que é de âmbito 

público segundo uma lógica individualista é uma das formas de privatização do público. 

Em diversas situações de sociabilidade percebe-se que os indivíduos agem como se 

tivessem mais direito que os outros no uso dos espaços das praças, pois consideram que 

suas necessidades são mais importantes ou urgentes. O espaço público e coletivo se torna 

individualista. Assim, o que poderíamos chamar de civilidade urbana desaparece, dando 
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lugar à sensação de apropriação particular do espaço, esboçando uma tônica de parte da 

vida contemporânea brasileira isolada e inerte ao convívio social. 

O comportamento social que tende sempre a agir e a pensar o que é de âmbito 

público segundo uma lógica particularista, individualista, é uma das formas de privatização 

do público. No sentido contrário a percepção de uma co-responsabilidade e atuação no 

espaço, cuja base é o sentimento de pertencimento, pressupõe uma espécie de “código 

geral de convívio” baseado parte nas leis formais, mas também em leis e regras ditados 

pela comunidade e relativa a cada lugar na e da cidade. Isso se mostrou bem presente nos 

movimentos sociais de bairro realizados nas praças bem como na movimentação para a 

construção das mesmas. 

Além do sentimento generalizado de ausência de garantia dos direitos civis e 

sociais, que leva as pessoas a agirem, individualmente, a lógica individualista aparece 

também como desdobramento de um conflito próprio da desigualdade social e é 

demonstrada no espaço urbano conforme entendido em alguns depoimentos e respostas da 

pesquisa.  

Ao não se considerar co-responsável pela gestão do espaço urbano e da cidade, os 

indivíduos agem como se aquilo que diz respeito a todos fosse dividido em um mundo do 

qual participa quando os interesses e ações coletivas o beneficiam; e um mundo 

indiferente, geralmente quando colocado como também responsável sobre os rumos e o 

futuro da sociedade. Pensamos, assim, na civilidade como uma prerrogativa da vida em 

sociedade; ao não se perceber como co-responsável pelo problema do medo e da violência 

e da gestão disto nos espaços das praças, os indivíduos sentem como se o mundo, aquilo 

que diz respeito a todos, fosse dividido: um mundo do qual participa quando identifica os 

interesses e ações coletivas como benéficos a ele, e um mundo indiferente quando diante 

de fatos sociais desagradáveis. Pode-se afirmar que o agir em prol do bem comum 

expresso na sociabilidade e nas apropriações nas praças, ao que é público, quebra com o 

individualismo da sociedade contemporânea. Uma das consequências dessa lógica do 

individualismo é o embotamento de nossa capacidade de crítica e discernimento do que 

queremos e em quais parâmetros conseguiremos continuar e viver em sociedade. 

Erving Goffman em suas diversas obras, e especialmente em Comportamento em 

lugares públicos (2010), aborda a sociabilidade e os comportamentos dos indivíduos em 
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interação discutindo a respeito das esferas pública e privada no jogo do teatro social e seus 

papéis. 

Grande parte do material e dos dados que inspirou especificamente sua análise 

sobre o comportamento social nos espaços públicos foi obtida quando ele participou do 

Laboratório de estudos Socioambientais do Instituto Nacional de Saúde Mental (EUA). 

Partindo da seguinte constatação de que os estudos psiquiátricos diagnosticam e 

observam apenas os “infratores” e esquecem ou não tem como propósito analisar as regras 

e círculos sociais que são “ofendidos”, percebe-se que uma área de extrema importância 

para o estudo da sociedade – o comportamento humano em lugares públicos e semi-

públicos – e deixada de lado pelos psiquiatras, mas serve um problema sociológico 

fundamental. Goffman (2010) diz: 

 

“Apesar desta área não ter sido reconhecida como um domínio 

especial da investigação sociológica, talvez isto devesse ocorrer, 

pois regras de conduta em ruas, parques, restaurantes, teatros, 

lojas, pistas de dança, salas de reuniões e outros lugares de 

ajuntamentos de qualquer comunidade nos dizem muito sobre 

suas formas mais difusas de organização social.” (GOFFMAN, 

2010, p.13) 

 

Notou-se, portanto, a importância do estudo da sociabilidade e do tráfego humano 

cotidiano e a formação de padrões de contatos sociais ordinários. Nas cidades o estudo da 

interação imediata entre as pessoas e suas relações, estabelecidas ou não, “emprega um 

esquema muito mais simples que o sistema natural ou jogo, porém mais inclusivo, o 

modelo de ‘ordem social’. A ordem social não exclui os conflitos sociais e as relações de 

diferenciação e alteridade, pelo contrário ela: 

“Rapidamente uma ordem social pode ser definida como a 

conseqüência de qualquer conjunto de normas morais que regulam 

a forma com a qual as pessoas buscam atingir seus objetivos. O 

conjunto de normas não especifica os objetivos que os 

participantes devem buscar nem o padrão formado pela (e através 

da) coordenação ou integração desses fins, e sim meramente os 

modos de buscá-los. (GOFFMAN, 2010, p. 18) 
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“Além disso, a ordem pública tradicionalmente se refere mais à 

regulamentação da interação face a face entre os membros de uma 

comunidade que não se conhece muito bem do que a interação que 

ocorre em lugares particulares fechados onde apenas conhecidos 

se encontram. Tradicionalmente, ‘lugares públicos’ se referem a 

quaisquer regiões numa comunidade de livre acesso ao membros 

dessa comunidade; ‘lugares privados’ referem-se a regiões à 

prova de som onde apenas os membros e os convidados se 

juntam. (GOFFMAN, 2010, p. 19) 

 

A noção de “encaixe” se torna fundamental já que está relacionada ao dado do 

senso comum de o que é apropriado para determinada situação social, não o é em outras. 

As praças se configuram, portanto, como lugares de “ocasiões sociais”, ou seja, lugares em 

que as pessoas entram na presença imediata de muitas outras. Entretanto há outros sentidos 

nas quais as realidades sociais múltiplas ocorrem em um mesmo lugar. Quando se 

estabelece que em um mesmo espaço físico, as praças, pode-se fazer parte do domínio de 

duas ou mais ocasiões sociais ao mesmo tempo. A situação social pode então ser a cena de 

conflito social potencial ou real entre os conjuntos de regulamentações que podem ou 

devem valer. “Assim, no caso importante das ruas públicas - praças públicas
24

 -, há uma 

tendência na sociedade ocidental a definir esses lugares como a cena de uma ocasião 

social avassaladora às quais todas as outras ocasiões deveriam ser subordinadas. Daí a 

importância do fomento e manutenção das políticas públicas para praças, principalmente as 

de bairro. 

Goffman (2010) ainda distingue dois tipos de interação presentes na sociabilidade 

dos espaços da cidade: a) interação desfocada – quando as partes se preocupam com o que 

pode ser comunicado entre pessoas meramente através de sua presença conjunta na mesma 

situação social; e b) interação focada – que se trata de aglomerados de indivíduos que 

estendem uma licença comunicativa especial mutuamente e sustentam um tipo especial de 

atividade mútua que pode excluir outros presentes na situação.  

“O que foi dito anteriormente sobre os modos de regulação de 

envolvimentos poderia supostamente ser repetido sobre a 

dimensão geral de firmeza-frouxidão. Isto, na verdade, seria 

meramente outra forma de falar sobre estrutura de envolvimento.” 

(GOFFMAN, 2010, p. 216) 

 

                                                 
24

 Grifo e texto inserido pelo autor deste trabalho. 
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“Falar do nível geral de firmeza e frouxidão de um papel é sugerir 

uma rigidez social: ou seja, o indivíduo pode ser incapaz, desde o 

começo, de se encaixar em certos ajuntamentos sociais, ao 

descobri que alguns são definidos frouxamente demais e outros 

firmemente demais. Da mesma forma, o indivíduo tenderá a exibir 

alienação dos ajuntamentos em que seu papel faz com que ele 

esteja envolvido inapropriadamente, e pode mesmo ser levado a 

exibir este tipo de alienação em momentos que ele não deseja 

fazer.” (GOFFMAN, 2010, p.221) 

 

Vimos neste trabalho que a imagem da cidade e a produção do seu espaço, em 

uma visão mais ampla, são recheadas de símbolos, o que representa algo para além das 

suas funções específicas, do atendimento a uma finalidade imediata. A imagem da cidade é 

simbolizada por uma somatória de valores subjacentes a um determinado conjunto social. 

Ao mesmo tempo em que se dá destaque à cidade como fruto das relações sociais, não se 

pode descuidar dos aspectos simbólicos e das representações imaginárias associadas aos 

espaços públicos e aos sentimentos de medo e de violência. Dessa maneira pudemos 

identificar e até mesmo tipificar determinadas escolhas e padrões de sociabilidade. 

Percebemos a ambivalência entre uma imagem de cidade em João Pessoa atualmente muito 

marcada pelo imaginário da violência urbana e do medo estampada na mídia e ligado a ela, 

mas que ao mesmo tempo resiste em suas práticas mais tradicionais de construção e 

apropriação dos espaços públicos, sejam nas lutas pela consolidação das praças como 

vimos na etnografia, ou na simples ida e vivência no espaço, não tido meramente como um 

equipamento público de fim instrumental. 

Como colocamos anteriormente em nosso trabalho a história da humanidade só 

começa a ser contada quando parte da sua população se fixa em um território e passa a 

desenvolver estavelmente as atividades distribuídas entre seus membros. Normalmente 

associamos ao desenvolvimento agrícola esta primeira fase de desenvolvimento social. 

Porém, pudemos afirmar com segurança que o segundo estágio civilizatório é cumprido 

quando surgem as cidades. A substituição dos paradigmas trazidos desde a Idade Média 

são suplantados por uma nova visão da sociedade – a sociedade urbano-industrial-

capitalista. Seus valores são de base iluminista e na tecnologia e os consequentes avanços 

sociais decorrentes do processo de acumulação. 
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A realidade social existente e vivida entre a cidade formal – tanto do ponto de 

vista arquitetônico como social e urbanístico – e a cidade informal, invadida, ocupada “na 

marra”, apresenta hoje, claramente a organização da sociedade. Por um lado e em 

determinados lugares-situações as elites que confirmam o poder e o status-quo instituído e 

de outro lado e em outros lugares-situçãoes a grande maioria excluída e que monta 

verdadeiras trincheiras urbanas, representativa às vezes até de um poder paralelo, de um 

mundo diferenciado e de outra apropriação do espaço urbano dotado de pouco ou nenhuma 

infra-estrutura. 

A colocação que se faz é de que a resposta à questão do poder e sua divisão na 

cidade está diretamente expressa nesta forma atual, onde a cidade planejada não atinge a 

população de periferia e todas as suas carências infra-estruturais, apesar da tentativa de 

expansão dos direitos e quebra da lógica excludente ao firmar-se o direito do espaço das 

praças de bairro. 

 

 O CAPITALISMO E OS ESPAÇOS DA CIDADE 

Quando refletimos sobre as praças de João Pessoa sob a ótica do medo advindo da 

violência urbana, entramos nos discursos que denotam a presença dos shoppings centers 

próximos às praças, principalmente no caso do bairro de Manaíra e dos bancários, temos 

que afirmar a pertinência da reflexão sobre cinco aspectos que inevitavelmente se 

entrelaçam: a) a questão do urbanismo e do espaço urbano – espaço público x espaço 

privado; b) consumo e da sociedade de consumo e consumismo; c) cultura – cultura urbana 

– cultura de consumo; d) lazer, tempo livre, tempo de consumo, consumo como 

entretenimento, e, por fim, f) vida pública – políticas públicas, cidadão versus consumidor. 

Pode-se dizer que a origem do shopping Center moderno data desde o século 

XVII quando em Paris e Londres os cafés eram os lugares de encontros, sociabilidade da 

burguesia. Também nas cidades modernas as praças públicas eram lugares privilegiados 

para passeios a pé e de carruagem. Nas praças, ao redor das igrejas, instalavam-se os 

mercados, as feiras que eram na verdade grandes palcos do teatro da vida urbana, em um 

sentido goffmaniano (2010). Eram lugares de pechinchas, negociações demoradas em 

torno dos preços que não eram fixos. Com a chegada e instauração dos preços fixos em 

1850, introduzidos no século XIX pela novidade surgida em um mercado francês chamado 
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Le Bom Marché, as lojas de departamento traduzem um novo tipo de consumo, o consumo 

por prazer e não por necessidade. 

“A visão tenebrosa que se instala sugere ser possível produzir 

praças sem cidades por causa da dispensabilidade das últimas. O 

assombro refere-se não somente ao inevitável consumismo que leva 

o mundo do Shopping Center a tornar-se o mundo, (...) mas 

especialmente à propagação das estratégias espaciais dos 

shoppings centers para solucionar a crise do espaço público 

valendo-se da eliminação do público. (ALEX, 2008, p.101) 

 

É importante salientar que a história das praças públicas está intimamente ligada à 

história da organização social do espaço urbano; este, entendido por nós como o lugar e 

lócus primordial da interação entre política, mercado, cultura e governo, assim, sendo uma 

produção social. Quando a sociedade é regida por uma racionalidade capitalista, os 

espaços se organizam em função dessa lógica. Se o capitalismo é um sistema cheio de 

contradições e de distinção social nos moldes da análise de Bourdieu (1992) a cidade do 

capital é lugar de acumulação de riqueza e poder de compra pra uns e miséria e exclusão 

para outros. 

O urbano, sob a lógica do capital, organiza-se em função do mercado como nos 

casos da especulação imobiliária e da presença dos shoppings centers, perto e em oposição 

às praças de bairro pesquisadas. O shopping Center é o lugar da entronização do mercado e 

da exclusão. Os fenômenos dos rolezinhos recentemente nos shoppings brasileiros e a 

reação da elite sobre tal movimento denotam bem a diferença entre o lugar do pobre e do 

rico na sociedade e nos faz contrapor as praças públicas como lugar de oposição e este tipo 

de sociabilidade mediada exclusivamente pelo consumo. Como vimos as praças de bairro 

em João Pessoa surgem como uma demanda ativa em bairros mais populares, mas também 

em bairros de classe média, o que revela uma cultura pública forte e ambivalente, ou seja, 

o esvaziamento dos espaços comunitários não se dá de maneira total, e pelo contrário 

“compete” com os Shoppings como lugar de atração e sociabilidade mesmo em bairros 

como o de Manaíra e Bancários. Existe,  portanto outra temoralidade baseada em outro tipo 

de sociabilidade. O tempo linear do relógio e o tempo cíclico da natureza. 

Há, hoje em dia, a ideia no senso comum de que uma cidade sem shopping center 

possui uma sensação de vazio e de esperança de preenchê-lo. O shopping center é uma 
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cidade artificial, um espaço privado que se traveste de público criado para deixar de lado 

de fora os problemas da cidade real (aquela que tem desajustes, injustiças, desigualdades 

miséria, pobreza, violência, medo e caos).  

A sociedade de consumo surgida desde o século XVIII e que se acentua no quadro 

apontado acima dos shoppings centers, cria através da cultura de consumo tendo 

significado simbólico de consumo de valores, símbolos, imagens e marcas. A própria 

cidade se torna uma mercadoria e entra na lógica do “City Marketing” vendendo seus 

espaços para o turismo e no mercado global.  

O processo de city marketing está diretamente ligado à requalificação dos espaços 

urbanos e, portanto, às lógicas do gentrification ou enobrecimento. Atinge não só as 

metrópoles e megalópoles, mas também as cidades médias e intermédias, já que se trata de 

um processo global e da dinâmica do capitalismo de mercado e do consumo de bens 

culturais. É esse cenário de exclusão e segregação social que vai dos espaços do shoppings 

centers aos espaços enobrecidos da cidade que se opõem as sociabilidades gestadas nas 

praças de bairro que se revelaram, no geral,  focos de padrões de sociabilidade relacionais 

que insistem em permanecer dentro da configuração ambivalente (mixofilia/mixofobia – 

Bauman, 2005), que toca os espaços da cidade como um todo. 

Devemos expressar que a sociedade capitalista é estratificada e ainda sim dividida 

em classes, grupos, segrega também os espaços para essas pessoas ou grupos 

frequentarem, porém dentro desse viés generalista as praças públicas de bairro se colocam 

como lugares de pertencimento e de estabelecimento e renovação da esfera pública na 

cidade, (Habermas1997, 2004), já que se diferenciam das praças públicas centrais e 

turísticas enobrecidas – mesmo que nestas existam os contra-usos que quebram com a 

segregação; como também as praças de bairro se diferenciam dos shoppings centers que 

justamente por segregar e selecionar oferece “segurança” aos seus frequentadores. Se todos 

que frequentam as ruas e as praças pudessem frequentar os shoppings eles não seriam 

“espaços seguros”? 

A plenitude do ser social é um dos princípios democráticos fundamentais, e isso 

se dá fundamentalmente na apropriação do espaço urbano na ausência de privilégios. O 

espaço público se torna, e é essencial, portanto, à democracia, e não pode converter-se 

apenas em um espaço publicitário, o que revela um dos dilemas da política contemporânea 
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que é a aversão à esfera pública. A liberdade parece apenas possível na esfera privada o 

que leva à privatização da cidadania; percebemos isso e discutimos a partir do movimento 

social de bairro SOS BESSA. 

Estamos vivendo em uma época em que o mercado e as empresas têm dominado e 

determinado muitas vezes a estruturação do espaço público. Passamos, portanto, de uma 

sociedade política, para uma sociedade que define a liberdade de maneira privada? Parece-

nos que se sim, há, com isso, uma diluição das fronteiras entre a vida privada, vida política 

e sociedade civil, mas, paradoxalmente, há um aumento da distância entre o “eu” e o 

“outro”. A esfera pública revigorada nas praças de bairro “resistem” a este processo de 

esvaziamento. 

A sociedade civil e a cidadania exigem a negociação dos conflitos que são 

inerentes à vida em sociedade. Com a privatização do espaço público das cidades há o fim 

da cidadania porque há o fim do espaço na negociação de conflitos. Parece-nos que a 

degradação dos espaços públicos vai muito além da falta de recursos e de ações contrárias 

aos investimentos como a instalação de praças de bairro que como vimos são potencial e 

exponencialmente públicas. Parece-nos através do mapeamento dos medos e das violências 

nas praças que há uma ambivalência entre o abandono por completo de alguns valores que 

distinguiam e defendiam o espaço público, e a sua defesa mesmo que inconsciente de que a 

sociabilidade primária e livre é necessária a um convívio democrático. 

 

URBANIDADE E SELVA URBANA 

Afirmamos também que a sociedade capitalista é uma sociedade urbana. Mas é 

urbana em um sentido bem diferente daquele das cidades antigas e medievais. A cidade 

moderna é um aglomerado de sub-algomerados. Tem-se a ideia de senso comum ou um 

paradigma clássico de que os indivíduos aglomerados nas cidades são oprimidos pelo 

anonimato, despersonificação e burocratização das relações sociais. Na grande cidade o 

indivíduo se perde nas massas. Não conhece seus vizinhos, porque não tem com eles 

relações, senão aquelas que resultam das disputas pelo escasso espaço físico que 

forçosamente compartilham no elevador, na calçada, no estacionamento. Não conhece as 

pessoas com quem divide o trajeto do ônibus, a calçada, a rua, mas tem que disputar com 

elas o lugar nos ônibus, na calçada, no trânsito. 
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Mas apesar dessa configuração e visão geral ou totalizante, percebemos que 

através do pertencimento às praças e que através da renovação dos vínculos sociais, como 

demonstrado nas respostas sobre relacionamento com a vizinhança em nosso survey, as 

relações de pessoalidade ainda permanece em nossa sociedade, com muita força, 

principalmente nos estratos mais populares e nas cidades médias como João Pessoa - PB. 

Se estas desaparececem por completo viraríamos literalmente robôs. 

Porém, na maioria dos casos esses espaços estão na maioria das vezes 

superlotados, provocando a ansiedade, a sensação de perder-se na massa e o desejo de 

sobresair-se. Desejo que frequentemente realiza-se por meio da violência e do desrespeito 

às regras mínimas de convívio. A modernidade parece que nos permite passar no meio dos 

camelôs e ambulantes e só perceber o conflito social que sua presença denuncia quando o 

tema e as notícias surgem nos jornais ou na TV. 

Nas cidades contemporâneas, se o indivíduo se perde nas massas e não conhece as 

pessoas com quem divide o espaço público, têm-se como propensão uma relação de 

disputa e estranhamento nas sociabilidades e que provoca o desrespeito à convivência 

pacífica. A solidão urbana que resulta da coisificação de tudo se expressa muitas vezes na 

violência e nas psicopatias sociais. 

Mas como vimos em nossa pesquisa nem tudo é dor, sofrimento social e 

desespero. A educação, a circulação de informações, a necessária revitalização dos espaços 

e da esfera pública; oportunizam a formação de consciências críticas e autônomas, a busca 

da superação dos medos e das violências por meio da amizade, do convívio, da arte, da 

liberdade, dos esportes e do lazer que rejeita o individualismo egoísta e o consumismo. Dá-

se a valorização do humano e dos seres vivos, e sua proteção contra todas as formas de 

violência. 

Na nossa pesquisa percebemos e encontramos várias articulações lógicas e 

simbólicas entre a proliferação e expansão dos problemas associados à urbanização, como 

a democratização dos territórios (SANTOS, 1993), segregação sócio-espacial e a violência 

seja ela física ou de cunho simbólico, como conceituada por nossos entrevistados, e 

imediato como nota-se a partir das queixas sobre a má infraestrutura nos bairros e nas 

praças.  
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Deve-se propor, o incentivo e a manutenção desses espaços vitais da cidade já 

que: 

 

“A cidade do século XXI ultrapassa a forma e a funcionalidade de 

modelos passados. Equilibra custos mais baixos de energia com 

uma pegada ecológica menor, uma forma mais compacta, maior 

heterogeneidade e funcionalidade, garantias contra novos riscos, 

uma provisão maior de bens públicos, maior ‘escala humana’, 

além de espaços mais criativos para a imaginação e interação 

social. É hora de mudar nossas cidades e criar novas 

oportunidades. As sinergias entre urbanização e desenvolvimento 

deveriam nos ajudar a melhorar a qualidade de vida de milhões de 

cidadãos. Isso implica uma mudança fundamental de paradigma e 

uma reavaliação de como entendemos tradicionalmente o 

desenvolvimento urbano. O lugar importa. Não podemos mais nos 

dar o luxo de desenvolver planos e estratégias como se a 

localização fosse irrelevante. Nosso futuro dependerá de como 

pensamos o futuro das nossas cidades”. (CLOS, Joan. Nosso 

futuro depende de cidades melhores. In, Revista Época – 

Especial Cidades, 1º- de Outubro de 2012, pp. 18 – 19) 

 

“A urbanização planejada exige uma capacidade política 

institucional forte para administrar diferenças, disputas por terra e 

conflitos de interesse. Em um contexto democrático, a urbanização 

planejada exige legitimidade, confiança e o Estado de Direito. O 

segundo elemento é um bom entendimento do uso e da 

produtividade de bens comuns. O espaço público urbano é o bem 

comum mais importante. Sem esse entendimento claro da 

importância dos bens públicos não pode haver capacidade para 

planejar o desenvolvimento urbano eficiente. (CLOS, Joan. Nosso 

futuro depende de cidades melhores. In, Revista Época – 

Especial Cidades, 1º- de Outubro de 2012, pp. 18 – 19) 

 

Como colocado acima pelo subsecretário-geral das Nações Unidas e diretor 

executivo do programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos (ONU- 

Habitat), Joan Clos, é pertinente a crítica a política urbana que não percebe a fratura social 

em nossas cidades, bem como as que desconsideram a cidade partida que existe nos planos 

diretores e até nos discursos de novas instituições para a promoção da cidade igualitária e 

como direito, como o Estatuto da Cidade e a sua não aplicação e a própria recente 
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existência no Brasil do Ministério das Cidades, como analisado por Maricato (2008 e 

2011). 

Segundo Ermínia Maricato a Lei da Terra de 1850 é emblemática quanto à 

ocupação territorial do Brasil. Nela, a terra perde o significado de privilégio e ganha a 

condição de mercadoria, típica do capitalismo, capaz de gerar lucro e influir no na 

formação urbana O Brasil sai do século XIX com aproximadamente 10% da população nas 

cidades. Segundo Santos (1993), como visto anteriormente, a população urbana apresenta 

um salto populacional urbano brasileiro entre o início da década de 1940 e o fim da década 

de 1990.  

A vigorosa urbanização brasileira, agora no século XX, impulsionada pela 

ascensão do trabalho livre, pela condição de república e pela indústria emergente (ainda 

vinculada ao campo, através de uma produção agroexportadora), leva para as cidades 

contingentes cada vez maiores de trabalhadores e seus familiares, deixando de lado a 

preocupação com a qualidade deste processo e recriando o atraso colonial da concentração 

do solo, agora sob sua nova forma: o latifúndio urbano. 

Como vimos em Santos (1993) de acordo com o censo demográfico de 1970, 56% 

da população brasileira residia nas cidades. Esses dados comprovam que o Brasil deixava 

de ser definitivamente um país rural. 

Dentro dos avanços sociais em termos de direitos de cidadania, a retomada através 

dos diversos movimentos sociais urbanos, das lutas políticas que culminaram na 

Constituição promulgada em 1988 que pode ser considerada um marco do período de 

redemocratização da sociedade brasileira.  

Na carta magna de nossa república, especificamente nos artigos 182 e 183 que 

tratam de temas importantes como "função social da propriedade" e o princípio da "função 

social", especialmente no tocante à propriedade urbana somente encontrou uma definição 

consistente na Constituição de 1988, que, no art. 182, § 2º, estabeleceu que a propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 

da cidade expressas no “plano diretor" aprovados sob pressão da sociedade civil 

organizada.  
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 Só em 2001 com a publicação Estatuto da Cidade (Lei número 10.257, 10 de 

julho de 2001) no diário oficial, que a constituição e a função social do espaço urbano re-

acende. Segundo Maricato (2011), os movimentos da reforma urbana e o da reforma 

sanitária são dois dos mais importantes projetos capazes de influenciar decisivamente a 

reconstrução institucional do país. A vitória nas eleições municipais de 1988 e 1992 de 

coalizões políticas populares em algumas das mais importantes cidades do país fortaleceu 

na sociedade brasileira a proposta da reforma urbana. Seus princípios tornaram-se 

referência nos debates acadêmicos e políticos sobre a questão urbana no Brasil. No campo 

dos movimentos sociais foi criado o Fórum Nacional da Reforma Urbana, que agrupa 

várias entidades representativas de segmentos em luta, organizações não-governamentais e 

órgãos de pesquisa. 

As entidades e associações que se articularam desde então obtiveram, em meados 

de 2001, a aprovação de uma lei federal, o Estatuto da Cidade, capaz de municiar a 

reforma urbana em muitos de seus propósitos. Aprovado após doze anos de tramitação, o 

Estatuto da Cidade (Lei nº- 257, de 10 de julho de 2001) oferece aos governos municipais e 

aos movimentos sociais um conjunto expressivo de instrumentos que, na prática, buscam 

materializar o "direito à cidade" (LEFEBVRE, 1968), definido na própria lei como "o 

direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras 

gerações.” 

As políticas públicas para o espaço urbano, especificamente a da criação ou 

revitalização de praças fazem parte da reforma urbana e como vimos existe uma abertura 

para as demandas da sociedade civil em torno desses espaços através da participação no 

orçamento democrático ou “participativo” realizado pelo governo municipal, e muitas 

vezes cobrado junto a programas da mídia como espaço de opinião pública em que 

moradores de diferenciados bairros da capital lutam pela construção de mais praças ou pela 

reforma e manutenção desses espaços vitais nos bairros. Claro que há relações mais 

intrínsecas entre a cooptação de lideranças e outras microrelações que não foram objeto 

deste trabalho. 

 Como diz Eugênio Bucci (2012): 

“Cidades muradas inspiram medo. Cidades mais densas, cheias de 

prédios altos e pesados, intensificam a claustrofobia. Cidades 
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escuras apavoram. Num filme argentino recente, ‘Medianeiras’, de 

Gustavo Taretto, o narrador joga na cidade a culpa por todos os 

males do mundo. Ele diz que ‘as separações, a violência familiar, a 

bulimia, a depressão, os suicídios, os ataques de pânico, a 

obesidade, a hipocondria, o estresse e o sedentarismo são 

responsabilidade dos arquitetos e empresários da construção’.” 

(BUCCI, Eugênio. A cidade fabrica o cidadão. In, Revista Época 

– Especial Cidades, 1º- de Outubro de 2012, p. 20) 

 

Percebemos também que: 

“A geografia da violência mudou no Brasil, (...). Rio de Janeiro e 

São Paulo, historicamente as capitais nacionais da insegurança, 

não lideram mais os rankings de homicídios ou delitos como o 

estupro, latrocínio e assalto à mão armada. A taxa de assassinatos 

caiu pela metade no sudeste, entre 2000 e 2010. Em contrapartida, 

a incidência desse tipo de crime cresceu 70% no Nordeste e 

dobrou no Norte. A piora no Norte e Nordeste ofuscou a melhora 

no Sudeste. Com isso, o país manteve sua média de homicídios no 

mesmo nível de 2000. São 26 mortes por 100 mil habitantes, índice 

típico de países em guerra. Segundo o Mapa da Violência, 192.500 

brasileiros foram assassinados entre 2004 e 2007. No mesmo 

período, 169.500 civis e soldados foram mortos, em combate, nos 

12 conflitos mais sangrentos do mundo. A epidemia de violência 

está migrando no Brasil. Isso ocorre de duas formas. Primeiro, 

das capitais para o interior dos Estados. (...) A segunda migração 

da violência no Brasil é das grande megalópoles para as cidades 

tradicionalmente mais pacatas.” (CORREA, Hugo; LINS, Marina 

Navarro. O crime mudou de endereço – por que a violência do 

Rio de Janeiro e de São Paulo migrou para as cidades menores. 

E como aplicar as práticas que deram certo nessas metrópoles. 

In, . In, Revista Época – Especial Cidades, 1º- de Outubro de 2012, 

pp., 66-69) 

 

Percebe-se que a violência acompanha o deslocamento dos postos de trabalho e a 

e o próprio crescimento econômico das capitais nordestinas. Para o pesquisador Julio 

Jacobo Waiselfisz, do Instituto Sangari, a desconcentração industrial provocou a 

desconcentração da violência. Para ele o movimento migratório rumo ao Sudeste se 

inverteu, e à “bandidagem” o acompanhou.  Deve-se, portanto, atentar para as facetas 

ocultas da tão celebrada “aceleração do crescimento”, dos PACS no nosso país, pois: 

“Se Rio de Janeiro e São Paulo conseguiram reduzir os índices 

historicamente altos de violência, agora podem inspirar soluções 

para o problema em outras cidades. As duas capitais aumentaram 
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o investimento em segurança pública e implantaram três políticas: 

combate às drogas, desarmamento da população e ocupação 

territorial de áreas antes dominadas por quadrilhas. (...) É verdade 

que a estratégia de ocupação territorial da polícia tem efeitos 

colaterais. A pacificação das favelas do Rio levou ao aumento da 

violência em cidades vizinhas, da Baixada Fluminense. A ocupação 

de um pólo de venda de drogas no centro de São Paulo, conhecido 

como Cracolândia fez o tráfico migra para hotéis e prédios 

residenciais ao redor.” (CORREA, Hugo; LINS, Marina Navarro. 

O crime mudou de endereço – por que a violência do Rio de 

Janeiro e de São Paulo migrou para as cidades menores. E 

como aplicar as práticas que deram certo nessas metrópoles. In, 

. In, Revista Época – Especial Cidades, 1º- de Outubro de 2012, 

pp., 66-69) 

 

 

VIOLÊNCIA, ESPAÇO URBANO E CONTROLE SOCIAL 

 

Percebemos em nosso trabalho que através das estatísticas e das informações o 

fenômeno da banalização da violência no Brasil. Parece-nos que o medo da violência 

urbana tomou conta do cidadão, superando o medo como falta de confiança ou medos de 

base tradicionais ligados a esfera do religioso Com os números que despontam, torna-se 

possível entender por que, ao serem perguntados sobre "De que você tem medo?", a 

maioria de nossos entrevistados, independentemente dos bairros e praças pesquisadas 

responderam e descreveram sua respostas a partir "da violência urbana e a vitimização 

pessoal".  

“Entre 1979 e 1996, segundo um estudo oficial sobre o assunto 

realizado no país, o número de homicídios aumentou 97% - foram 

48.707 num período de 12 meses, há três anos. Entre jovens de 15 

a 24 anos o aumento percentual é ainda maior, 135%. Os números 

são de guerra civil. Em 1996, 35% das mortes de jovens nesta 

faixa etária foram resultado de homicídios. Nas capitais, o 

percentual de assassinatos como motivo da morte de pessoas entre 

15 e 24 anos sobe para 41,8%. Nesta época, a capital Vitória, 

capital do Espírito Santo, cidade que carrega a desonra de ser 

proporcionalmente a mais violenta do país, 80% das mortes de 

quem tinha entre 15 e 35 anos no ano passado foram decorrência 

de assassinatos. É uma estatística demoníaca. Comparado com 

outros países, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking de 

assassinatos de jovens em todo o mundo. Fica atrás apenas da 

Colômbia e da Venezuela.” (Revista Istoé – 13-12-2010 - 
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http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI1859626-

15223,00.html) 

 

Na sociedade de controle que vivemos, onde a frase comum do “sorria você está 

sendo filmado”, pode se transformar na “sorria você está sendo assaltado/assassinado”? 

Impera, talvez como disciplinamento e controle dos espaços públicos e privados na cidade 

contemporânea. 

A disseminação de tecnologias que se renovam e avançam rapidamente como 

smartphones, celulares, câmeras e internet permitem um controle mais eficiente sobre os 

indivíduos. Além disso, o público invade as fronteiras do privado. Vão desaparecendo 

espaços inalcançáveis, sejam os físicos ou subjetivos. A semelhança para na onipresença 

da vigilância. Mas nos dias de hoje, o controle não é central e com o propósito de punir. 

Uma faceta interessante dessas tecnologias que nos expõem e que também são usadas no 

controle e vigilância dos espaços públicos é que elas contam com total apoio da sociedade. 

Ocorre que houve uma interiorização do hábito de vigilância ao lado da valorização da 

visibilidade. 

Voltando a Foucault podemos afirmar que o assunto inicialmente em sua obra 

estava relacionado aos espaços fechados, como os manicômios, escolas ou os presídios. 

Mas, aparentemente, fora desses ambientes e nos espaços privados, esse controle não 

existia. Eram espaços livres. A partir da revolução tecnológica da era da informação e da 

sociedade em redes como analisada por Manuel Castells, a partir do arcabouço tecnológico 

permite-se até o controle a céu aberto, sem a menor necessidade de se estar em um espaço 

fechado. A ideia de ser o tempo todo filmado e ser visto é extremamente radical na 

sociedade contemporânea. 

O outro lado deste processo é que se Foucault alertou inicialmente para o fato de 

que a vigilância se dava em espaços fechados, devemos perceber que na sociedade de 

controle o sujeito olhado não é mais o mesmo. Na perspectiva anterior falava-se de um 

sujeito único, com impressão digital singular. Ele pertencia a um universo físico e era 

controlado a partir da ideia do ser único. Hoje, somos seres de consumo. Cada um virou 

um banco de dados. 
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Para os sistemas de controle, não importam mais a pessoa física, mas sim seu 

perfil subjetivo e, portanto, por suas potencialidade e aptidões de consumo (BAUMAN, 

1999). Os indivíduos tornam-se um lugar no sistema de posições e não mais são pessoas a 

não ser na realização do ato de consumo ou de prazer/lazer ligado a ele. As senhas 

substituem as assinaturas e permite que os indivíduos se movam nesse espaço virtual do 

controle. Um dos grandes medos que foi alardeado na virada para o século XXI na opinião 

pública foi o famoso fim do mundo e o Bug do Milênio. 

Na sociedade capitalista da corrosão do espaço público como colocado por 

Richard Senett a privatização da vida se alarga enormemente. O espaço público que é o 

espaço de direitos é devassado. A sociedade do capital é a sociedade do desrespeito porque 

a condição de pessoa é negada e o homem torna-se apenas meios para fins; o “público” 

sofre o esvaziamento das noções de direito numa sociedade burguesa em crise baseada na 

lógica do mercado; o “privado” pela noção de indivíduo que se tornou um simples agente 

de massa como colocado por toda crítica Frankfurtiana, em especial de Walter Benjamin, 

sobre a cidade e a cultura de massa. 

Na sociedade de controle, como discutem Antônio Negri e Michael Hardt no livro 

Império (2004), a partir da produção biopolítica, os autores tecem a conjuntura da era da 

biopolítica e do estágio atual da sociedade de controle, partindo da análise da materialidade 

em que se funda esse sistema social, bem como as forças de produção e subjetividades que 

permitem e incentivam a produção dessa realidade social, especificamente nos espaços 

públicos. 

Estes autores discutem a noção de biopoder na sociedade de controle, assim eles 

atuam no sentido de retomar a transição histórica da sociedade disciplinar para a sociedade 

de controle, onde o biopoder se instaura e abarca a vida como objeto de poder, capturando 

suas possibilidades de produção-criação e reprodução – relações sociais e sociabilidade. 

Negri e Hardt afirmam: “A função mais elevada desse poder é envolver a vida 

totalmente, e sua tarefa primordial é administrá-la. O biopoder, portanto, se refere a uma 

situação na qual o que está diretamente em jogo no poder é a produção e a reprodução da 

própria vida.” (HARDT e NEGRI, 2004, p. 43) 

Segundo os autores: “Nessa passagem da sociedade disciplinar para a sociedade 

de controle, portanto, pode-se dizer que a relação cada vez mais intensa de mútua 
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implicação de todas as forças sociais que o capitalismo buscou durante todo o seu 

desenvolvimento foi plenamente realizada. (HARDT e NEGRI, p.44) 

Essa transição, ou dupla coexistência é considerada um salto, já que nas análises 

de Marx e de sues sucessores como os teóricos de Frankfurt, a reflexão ainda se restringia 

a uma unidimensionalidade da ação do poder ou de sua ampliação para as esferas da 

superestrutura. Assim, Foucault, Deleuze e Guattari, perceberam o paradoxo dessa nova 

ordem que aprisiona, mas dá ao mesmo tempo as cartas para a libertação das 

potencialidades humanas e da volta do sentido público nas cidades. 

As concepções da sociedade de controle e do biopoder explanam e coadunam-se 

perfeitamente com os elementos fundantes e essenciais do que Hardt e Negri intitulam de 

Império. Conceituando eles dizem: “O conceito de Império é a estrutura na qual a nova 

omniversalidade de sujeitos deve ser entendida, e é o objetivo em cuja direção o novo 

paradigma de poder conduz.” (HARDT e NEGRI, p.44 e 43) 

Falando sobre uma nova realidade da “lei imperial”, os autores apontam que sob o 

prisma jurídico o Estado de exceção e as tecnologias de polícia são a base de um direito 

que se pretende supranacional. São a base de um novo direito imperial, que nada tem haver 

com um modelo e técnicas de um totalitarismo ou ditadura global, mas sim um método do 

Império se exercer e estabelecer, e melhor dizendo, provar sua eficácia. Isso traz uma 

mudança importante no tocante à relação de mediação entre o poder e as subjetividades 

que não comportam mais as mediações prévias. 

Assim, as noções de direito não consegue abarcar essa nova realidade, já que não 

se torna possível representar o poder nessa sua virtualidade que abarca a vida por 

completo. Representam apenas parcialmente o projeto de fundamentação da “nova ordem 

mundial”, sem colocar explicitamente o “motor” e a dimensão produtiva do biopoder. 

Por isso ao analisarmos a sociabilidade e a produção da vida nas cidades, 

retornamos a Foucault, Deleuze e Guattari, e, por último, aos marxistas italianos 

contemporâneos, elogiando suas análises, mas fazendo algumas críticas. Quanto a Foucault 

observa-se e elogia-se o percurso de sua obra e sua última fase intelectual onde expôs a 

sociedade de controle e sua atividade em toda a biopolítica social. Porém, assim como 

Hard e Negri fazemos a seguinte crítica: “De fato, se nessa altura tivéssemos de perguntar 

a Foucault quem ou o que impele o sistema, ou melhor, o que é o ‘bios’, sua resposta seria 
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inefável, ou não haveria resposta. O que Foucault não entende, finalmente, é a dinâmica 

real de produção na sociedade biopolítica.” (HARDT e NEGRI, 2004, p.47) 

E sobre Deleuze e Guattari afirmam: “Deleuze e Guattari descobrem a 

produtividade da reprodução social (produção criativa, produção de valores, relações 

sociais, afetos, formações), mas conseguem articulá-la apenas superficial e efemeramente, 

como um horizonte caótico e indeterminado, marcado pelo evento inalcançável.” 

(HARTD e NEGRI, 2004, p. 47) 

Já em relação ao nosso objeto de estudo, afirmamos que a partir de sua teorização 

fica analisada a relação entre produção social e biopoder, já que se reconhece a dimensão 

biopolítica nos termos das novas realidades do usos do espaços da cidade e do urbano 

imersos na sociedade capitalista tardia. 

 Diante dessa discussão crítica e teórica se define melhor nossa tarefa de 

investigando o potencial público das praças de bairro:  

“Nossa tarefa, por conseguinte, é desenvolver essas tentativas 

parcialmente bem-sucedidas de reconhecer o potencial da 

produção biopolitica. (...) É, portanto, tanto produção como 

reprodução, tanto estrutura como superestrutura, porque é vida no 

sentido mais pleno e política no sentido mais próprio. Nossa 

análise deve descer à selva das determinações produtivas e 

conflitivas que o corpo biopolítico coletivo nos oferece.” (HARDT 

e NEGRI, 2004, p. 49) 

 

Além disso, a esfera da mediação das subjetividades são construídas a partir das 

indústrias de comunicação que integram o imaginário e o simbólico no tecido biopolítico, 

sem produzir e colocá-las a serviço do poder, mas imbricadas em seu próprio 

funcionamento. É por isso que os autores fazem também uma crítica a Habermas e a sua 

teoria da razão-ação comunicativa, já que atualmente o mundo do sistema – razão 

instrumental (do privado) estaria totalmente fundido e inseparável do mundo da vida – 

razão comunicativa (do público), diferentemente do que Habermas observou 

anteriormente. É por isso que o espaço público ou esfera pública, não seria mais lócus de 

uma ação política reversa e de impedimento do alargamento do Império. A razão 

comunicativa e a legitimação imperial não podem mais ser separadas. Segundo os autores:  
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“A máquina é autovalidante, autopoiética – ou seja, sistêmica. Ela 

constrói tecidos sociais que esvaziam, ou tornam ineficaz, qualquer 

contradição; cria situações nas quais, antes de neutralizar 

coercitivamente a diferença, parece absorvê-la num jogo 

insignificante de equilíbrios autogeradores e auto-reguladores.” 

(HARDT e NEGRI, 2004, p. 53) 

Os autores analisam mais precisamente as novas formas e as novas articulações do 

exercício da força legítima, enquanto parte do método do Império se exercer e estabelecer, 

e melhor dizendo, provar sua eficácia. Essa forma nada tem haver com a velha ordem 

internacional. Assim caracterizam as intervenções militares – políticas: 

“Por falta de palavra melhor continuamos a chamá-las de 

‘intervenções’. Isso é meramente uma deficiência terminológica e 

não conceptual, pois não se trata a rigor de intervenções em 

territórios juridicamente independentes, mas de ações dentro de 

um mundo unificado pela estrutura dominante de produção e 

comunicação. Com efeito, a intervenção foi internalizada e 

universalizada.” (HARDT e NEGRI, 2004, p. 54) 

Investigando as novas formas de intervenção que envolve a força física e forças 

morais os autores apontam que: 

 “Essa espécie de intervenção contínua, portanto, ao mesmo tempo 

moral e militar, é realmente a forma lógica do exercício da força, 

que deriva de um paradigma de legitimação baseado num Estado 

de exceção permanente e de ação policial. As intervenções são 

sempre excepcionais, apesar de ocorrerem continuamente; elas 

tomam a forma de ações policiais, porque são voltadas para a 

manutenção de uma ordem interna. Dessa forma, a intervenção é 

um mecanismo eficaz que mediante ações policiais contribui 

diretamente para a construção da ordem moral, normativa e 

institucional do Império.” (HARDT e NEGRI, 2004, p. 57) 

 

Temos, portanto, um quadro em que o próprio sistema que me permite comunicar 

com os outros, torna-se a base para coletar minhas informações e me vigiar. O mecanismo 

de coleta e vigia torna-se o mesmo. Antes se tinha, de forma separada, o espaço em que se 

habitava e aquele em que existia a vigilância Agora não. Tudo faz parte de um mesmo 

sistema. 

Como vimos, as câmeras estão cada vez mais presentes nos espaços públicos, e, 

no Brasil em específico, nas cidades médias e grandes, câmeras de vigilância são postas 

nos espaços privados das lojas, shoppings, clínicas médicas, etc. Isto implica numa 
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situação em que os indivíduos no seu cotidiano tenham sempre a sensação de estarem 

sendo vistos. Diretamente ligada a essa questão está o problema de se criar uma suspeição 

generalizada, como se todos fossem potencialmente suspeitos ou vítimas. 

Câmeras espalhas pela cidade, como vimos no caso de João Pessoa – PB, invadem 

a privacidade, como as instaladas para filmar os transeuntes nas ruas e praças centrais e 

turísticas. Mas também registram cenas de crimes, ajudam a esclarecer suspeitas, e passam 

a ser bem vistas. Cria-se, portanto, nos espaços públicos, um autocontrole dos 

comportamentos. As pessoas começam, de forma silenciosa, a ater a atitude de 

autocontrole nos espaços urbanos. A câmera interioriza a vigilância. Nas praças de bairro 

estas câmeras ainda estão ausentes, mas isto não que favoreca a uma total sociabilidade 

mais “livre”, ou melhor, não tão marcada pela desconfiança total e autocontrole extremo. 

 

AS PRAÇAS E O ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE CONTEMPORÂNEA 

Ao abordarmos especificamente a questão das praças nas cidades contemporâneas 

tomamos o livro Projeto da Praça – convívio e exclusão no espaço público (2008), de Sun 

Alex, como uma de nossas principais referências.  O autor percorrendo desde as praças no 

período medieval até as praças das cidades contemporâneas, foca no contexto latino-

americano e brasileiro contemporâneo a partir da cidade de São Paulo. 

Assim como Sun Alex, apontamos para as praças como o espaço determinante e 

fundamental de nossa civilização. Sendo o epicentro da polis, da urbe, e local primordial 

da organização social, a praça é o lugar do lazer, da diversão, mas também da 

manifestação política e palco principal de toda sociabilidade. O autor ao discutir a 

importância e a problemática da formulação, implementação, requalificação das praças 

hoje parte para uma análise que tange a arquitetura e o urbanismo na sua relação 

indispensável com o contexto e a produção social. 

Faz uma análise histórica, portanto, das praças e parques europeus e norte-

americanos para afirmar a praça como espaço urbano que é eminentemente social e 

político. Como se dá a relação entre o espaço da praça e a esfera pública das relações 

políticas na cidade e o que possibilitaria e caracterizaria o convívio democrático a partir 

delas? Sun Alex afirma de prontidão que para que isso ocorra o primeiro aspecto a ser 
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enaltecido é a questão do livre acesso ao espaço. A questão do desmanche das praças e da 

“política antipraça” do período ditatorial no nosso país é um exemplo da importância 

desses lugares que se opõe a uma sociabilidade privatizada vivida seja nos condomínios 

fechados, seja nos shoppings centers – os enclaves fortificados. 

Nas praças temos a pulsão e o coração das cidades. É o lugar de encontro. Ao 

longo do tempo vem servindo pra discutir ideias, abrigar crenças e os rituais religiosos ou 

vender e negociar produtos, quando há um mercado instalado ali. No Brasil, praça, no 

popular, é lugar de verde, de jardim. Segundo Sun Alex em entrevista a TV Cultura de São 

Paulo: 

"A praça é importante como todos os espaços da cidade e do 

campo na vida do cidadão. A gente precisa da cidade, do convívio, 

do encontro, do agito, e também precisa do ecoturismo, do mato, 

da floresta, prá enriquecer a vida da gente. E a praça é importante 

porque ela está próxima de onde moramos e trabalhamos. Ela 

pode promover pequenos descansos e pequenos encontros. Acho 

que mais do que descanso é local de encontro entre semelhantes e 

diferentes". (...) Você acha que vale a pena as pessoas prestarem 

atenção se forem reformar ou construir uma nova praça numa 

cidade? Totalmente. Eu acho que tem que valorizar o projeto. Não 

podemos seguir modismos estéticos ou políticos. Muitas vezes a 

toque de caixa o político quer inaugurar a praça e a reforma não 

resolve os problemas que se dispõe a resolver." (ALEX, Sun. 

Entrevista À TV Cultura em 23-11-2008) 

 

Diante de tantos problemas como poluição visual e sonora, habitação, dentre 

tantos outros que se referem aos espaços das cidades contemporâneas, a questão da 

dimensão da cidade como espaço de convivência se lança como fundamental e as praças 

públicas tem a vocação, a missão de ser o local privilegiado e historicamente apto para os 

ritos cotidianos na cidade. 

Alex nos mostra a influência do paisagismo moderno norte-americano na 

construção de nossas praças moldando-as a partir de uma ideologia específica. O autor 

critica também o que ele chama de “verdismo”, ou seja, a preeminência dos aspectos de 

paisagismo e ecologia nos projetos que tocam as praças em detrimento das demandas dos 

indivíduos.  
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Diferentemente do modelo norte-americano, a praça em sua origem latina 

configura-se como o lugar da esfera pública por excelência – do convívio e urbano por 

natureza. É assim que ocorre nas praças comunitárias de bairro. Por elas passam os fluxos 

e a dinâmica das cidades sendo em um sentido mais abrangente o espaço da troca de 

símbolos, produtos, afetos, etc. Assim, diferentemente do conceito de espaço público da 

cultura norte-americana a praça em nossa cultura vincula-se diretamente ao conceito de 

espaço público, de acesso livre e gratuito a todos os citadinos, moradores ou visitantes 

capazes de interagir independentemente de sua posição ou classe social. 

Desde o primeiro capítulo do seu livro Sun Alex traz os conceitos da piazza 

italiana e das plazas espanholas, da idade média para em seguida passar pelas places 

francesas do início do século XVII e de square em Londres, que começa a receber a ideia 

de arborização nesses locais. Para o autor a ideia de caráter ideológico de influência norte-

americana de que as praças seriam um refúgio anti-urbano e lugar do verde está associada 

ao ideal de criação dos parques urbanos e teve seu ponto de enunciação desde os Estados 

Unidos com a influência de Frederick Olmsted e a criação do Central Park em Nova York, 

por exemplo. 

Assim o ‘verdismo’ aponta para um conceito equivocado de praça e de seu projeto 

que surge em contradição da combinação do uso múltiplo e que desconsidera o político e 

as especificidades e demandas locais, já que está pautado num viés tecnicista do urbanismo 

moderno. A praça moderna norte-americana é uma derivação do parque picturesque do 

século XIX, e assim, utilitário e anti-urbano. Distingui-se, portanto, das praças tradicionais 

que se funde com a própria noção de cidade. 

O que Sun Alex discute e mostra como grande problema ao se abordar as praças 

na cidade contemporânea é que em muitos casos, como estudado por ele em seis praças da 

cidade de São Paulo, apesar dos discursos oficias estarem sempre bem intencionados, na 

prática as praças recém-inauguradas têm-se mostrado como espaços de fechamento para 

seu entorno e para certos grupos sociais. Diferentemente do que ocorre nas cinco praças de 

bairro investigadas por nós em João Pessoa. Assim, em vez de convidativas elas terminam 

se transformando em ambientes hostis que impedem o fator principal de sua característica 

pública que é o encontro e o convívio desejados. Ele diz que:  

“A descrição da praça pública do fim do século XX (...) indica a 

substituição de expressões que evocam a participação, como 
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‘circulação de pedestres’, ‘comodidade’, ‘integração com o 

entorno’, e ‘articulação com o espaço urbano’, por expressões 

semanticamente oportunistas, como ‘jardim’, ‘esplanada’, 

‘patrimônio histórico’, ‘fechada para o entorno’, ‘controle do 

espaço’ e ‘melhoria da segurança’. Além da desvinculação da 

praça de seu entorno, ressaltam (...) a recusa de possibilidades de 

encontro e convívio social e a perda de seu caráter público. 

(ALEX, 2008, pp18-19.). 

 

Citando um exemplo bem sucedido de requalificação da Praça de Bryant Park em 

Nova York, o autor diz que: a) a percepção de segurança foi considerada a primeira razão 

da nova popularidade da praça; b) o melhoramento do acesso visual e físico foi responsável 

pelo aumento do uso; e, por fim, a presença da polícia, de guardas e pessoal da manutenção 

contribuía para a sensação de segurança. Porém, como criticado pela socióloga Sharon 

Zukin “as estratégias culturais que têm sido escolhidas para revitalizar o Bryant Park 

carregam em si o controle da diversidade, ao mesmo tempo em que recriam uma visão de 

cidade consumista.” (ZUKIN, apud ALEX, 2008, p. 30) 

Assim, o projeto e a praça como espaço e esfera pública deve se contrapor a essas 

lógicas da cidade e seus espaços como objeto e local apenas de consumo, para dar ênfase 

na participação dos frequentadores, em um processo aberto e democrático onde o direito ao 

uso é o requisito básico e o alerta de que o uso e apropriação dos espaços exigem uma 

manutenção e uma gestão constante. Devemos, portanto, reconhecer que:  

“Praças, ruas, jardins e parques constituem o cerne do sistema de 

espaços abertos na cidade. Nem sempre verdes, os espaços livres 

são reflexo de um ideal da vida urbana em determinado momento 

histórico. Os espaços livres acompanham a evolução das cidades, 

e suas delimitações, funções e aparência são muitas vezes 

indefinidas ou sobrepostas; os arquétipos tradicionais de suas 

configurações, como adros religiosos, praças/mercados e praças 

cívicas, não mais articulam a arquitetura à vida pública urbana 

nem atendem às necessidades de uso. A socialização do espaço 

público tem sido relegada a um plano secundário, ofuscada pela 

questão de como deve ser a vegetação no ambiente urbano, tema 

que tem dominado as discussões sobre as praças e a cidade.” 

(ALEX, 2008, p. 61) 
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Segundo este enfoque ‘paisagístico’ as praças e parques seriam antídotos para a 

cidade e sua urbanidade que deveria ser negada, seriam, portanto, um escape da 

urbanização em uma “hostilidade dissimulada” para com a cidade e sua dinâmica cultural 

como dito também por Jane Jacobs (2000). 

Tomamos, assim como Alex (2008), o pressuposto básico de que o convívio e a 

sociabilidade nos espaços públicos estão diretamente relacionados às oportunidades de 

acessos e usos o que envolve uma dinâmica interna e externa, que por sua vez se articula 

com todo o tecido e a dinâmica urbana. A conexão com outros espaços urbanos se faz 

fundamental em um quadro em que a maioria das praças contemporâneas podem ser 

consideradas “anti-praças” e anti-sociais já que na maioria dos casos enfatizam o 

isolamento do tecido e da dinâmica da cultura urbana, com seus usos programados e 

acessos controlados que reforçam a fragmentação urbana. 

Contrapondo-se ao ideal de praça norte-americano baseado no paisagismo e com 

base na recreação, esportes e preservação dos recursos naturais “a praça, o espaço público 

articulado à rua e à arquitetura, usada para encontros casuais ou atividades múltiplas, 

praticamente desapareceu do cotidiano americano” (ALEX, 2008, p. 275). Mas persistiu 

no contexto brasileiro, especificamente na cidade de João Pessoa, mesmo sob o signo do 

medo da violência. 

Em contraposição a essa lógica, que tange aos domínios das lógicas de 

enobrecimento no contexto das requalificações das praças no Brasil, defendemos e 

percebemos, que as praças de bairro em João Pessoa – PB, trazem e retomam a praça no 

seu sentido mais político e público, pois a “praça é o espaço público da prática da vida 

pública. Tem papel predominante no desenho e na vida das cidades do mundo 

mediterrâneo, especialmente em países como a Itália, Espanha e França. Sem o rigor de 

ordenação das plazas da América hispânica, as praças brasileiras compartilham a mesma 

intenção original de ser o foco de convergência de edifícios públicos e ruas, de fluxos de 

pessoas e atividades sociais.” (ALEX, 2008, p.276) 

Parte fundamental da formação das cidades as praças públicas com sua 

potencialidade do encontro e do convívio dos mais variados grupos e classes sociais, 

tornam-se lugares fundamentais de construção da cidadania e da democracia. Assim, a 

pouca frequência de uso das praças das cidades induz à perda das oportunidades de 
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sociabilidade que corroboram na fragmentação da cidade vivida em espaços enobrecidos 

que impedem a “vida pública”, e consequentemente levam ao aumento das desigualdades 

sociais e da exclusão no espaço urbano. O contrário foi percebido em nossa pesquisa. 

As praças públicas sempre tiveram e ainda possuem atenção máxima da cidade e 

dos cidadãos. Percebemos através das praças estudadas a importância da instituição e 

manutenção destas “áreas livres”, ou seja, como espaços livres potenciais para compor o 

sistema de áreas verdes e espaços vazios urbanos e, consequentemente, como área de lazer 

importante, principalmente para os grupos de menor poder aquisitivo da sociedade urbana 

brasileira que são segregados de diversas maneiras pela lógica privatizante imposta ao 

espaço urbano contemporâneo. 

Mostramos e percebemos que na composição dos espaços urbanos da cidade de 

João Pessoa, levando-se em consideração a sua diversidade de formas e usos das praças da 

cidade, seu uso por parcelas significativas da população mais pobre, - notadamente na 

Praça da Amizade/Rangel – e o desamparo promovido pela ausência do poder público, em 

muitos dos casos, como a ausência de infra-estrutura básica e manutenção, tornando-as 

locais marginalizados, devido à presença de usuários de drogas, mendigos, assaltantes e até 

mesmo pela falta de segurança, principalmente nos períodos noturnos. 

De maneira diferente do que ocorreu na América espanhola, as praças públicas no 

Brasil surgiram e acompanharam o próprio crescimento desordenado das cidades o que 

desfavorecia justamente o surgimento desses espaços públicos fundamentais. Se na 

América espanhola o ordenamento e as linhas de expansão retas como tabuleiros de xadrez 

favoreceram o surgimento das praças públicas, no Brasil seu surgimento está ligado ao 

entorno das igrejas e na formação dos adros como vimos na análise das imagens na parte II 

deste trabalho.  

 Com as possibilidades de lazer trazidas pelas novas tecnologias na sociedade 

contemporânea, aliados à questão da disseminação de uma cultura do medo, a tendência 

nos espaços públicos como as praças é a de serem pouco frequentados. A isso se junta o 

fato constatado de que nas cidades capitalistas vemos a não garantia da segurança da 

população e a divergência entre a esfera pública e a esfera privada.  

Percebeu-se, contrariamente, que no jogo da competição pelo território e da 

especulação imobiliária o Estado atua através das políticas públicas. As praças 
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paisagisticamente tratadas e qualitativamente dotadas de equipamentos urbanos necessários 

à realização da recreação, das brincadeiras e dos esportes, podem perfeitamente tornar mais 

valorizado o seu entorno devido às vantagens que apresenta em termos sociais e 

ambientais.  

Não resta dúvida que as praças melhores cuidadas não estão em todos os lugares 

da cidade da mesma forma. Mesmo que de maneira abrangente tenhamos visto que a má 

infraestrutura ou a falta da manutenção dos bairros e praças pesquisadas tenha sido uma 

crítica muito feita pelos entrevistados, a sua importância dentro dos lugares varia, já que se 

estiver localizada em um bairro popular desempenhará, na maioria das vezes, o papel de 

espaço de convivência e descanso de seus moradores. Pensava-se que, ao contrário, se as 

praças localizadas em meio aos grupos de renda média e alta, provavelmente não teriam 

um uso tão acentuado para a convivência e sociabilidade. Mas relevante foi perceber que 

existe um uso do espaço integrado entre moradores do bairro e das comunidades de 

maneira igual, porém muitas vezes não há o que Bauman (2005), chama de mixofilia. 

 

 

 

 

IMAGEM 238 – Matéria do Jornal da Paraíba de dezembro de 2013 denuncia a 

ainda presente má distribuição das praças de bairro e sua manutenção. Porém não 

reflete sobre a importância e sociabilidade ativa que promove estes espaços na 

cidade independentemente do poder público, como vimos em nossa pesquisa e na 

etnografia. 
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Observou-se, de maneira geral, assim como Robba e Macedo (2003) que ao longo 

da evolução dos espaços livres públicos nas cidades brasileiras, especificamente a das 

praças de João Pessoa – PB, a permanência de algumas de suas funções, como o convívio 

social principalmente nas praças de bairro, e o desaparecimento de outras, como o uso 

religioso e militar, e o surgimento de outras novas funções como o lazer esportivo e 

cultural. Esses espaços, em nível local, revelam a dinâmica de suas funções e sua 

representatividade para a população, tendo em vista, as mudanças e permanências que se 

sucederam ao longo do tempo. 

Na construção e no exercício do imaginário sobre a cidade percebemos que ela 

pode ser conceituada de forma ambivalente onde as praças de bairro são queridas e 

estimadas ao se afirmar o gostar do espaço público urbano e ao mesmo tempo são 

ressentidas e colocadas sob suspeição através das conceituações sobre medo e violência. 

As pessoas buscam as praças para se encontrarem, praticar esportes, além de outras 

diversas sociabilidades possíveis. São jovens, crianças, adultos e idosos que buscam cada 

qual a sua forma de se divertir e as pessoas preferidas para conversar.  

A praça pode ser também o lugar dos meninos de rua, dos mendigos e do 

chaveiro, do homem que vende algodão doce, pois esse deve ser o lugar da coletividade, 

não da individualidade, da agregação, não da segregação, da multidão (Hardt e Negri, 

2004), não da elitização ou pauperização. As praças de bairro despontaram em nossa 

pesquisa como o lugar de todos. Mesmo com a cultura individualista e as respostas e 

depoimentos mais voltados para um uso instrumental do equipamento público, as praças de 

bairro são os locais de estabelecimentos de amizade, de mobilização política por melhor 

infra-estrutura e cidadania e o ponto de encontro fundamental onde a gratuidade prevalece. 

Vimos que a partir das praças de bairro promove-se o não distanciamento da comunidade 

dos bairros, mesmo em bairros mais elitizados. 

“No Brasil, a praça é uma figura comum, embora muito 

maltratada. Existem praças em quantidade, no entanto, a falta de 

planejamento, projeto e manutenção sistemática desses 

logradouros constitui um problema sério e recorrente das cidades 

brasileiras. Todo habitante urbano traz consigo uma lembrança de 

uma praça, da infância ou da adolescência, porém também é 

comum que essa lembrança se desfaça quando olhamos para o que 

restou daquele espaço, agora coberto de mato e em ruínas.” 

(ROBBA e MACEDO, 2003) 
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Assim, colocamos os aspectos em nossa pesquisa que demonstram a importância 

do espaço livre público como uma esfera fundamental das sociabilidades na cidade 

contemporânea, e na qual se apóia a sociabilidade que assegura a permanência, a referência 

e o entendimento continuado do fenômeno do medo e da violência urbana surgida 

recentemente nas cidades brasileiras, especificamente as cidades médias e capitais 

nordestinas. 

Na atual composição da cidade de João Pessoa é possível perceber as diferentes 

dinâmicas sócio-espaciais e culturais que vem ocorrendo na cidade, originadas pela forma 

como a cidade é vivida por seus habitantes e pela inter-relação entre os seus bairros. Essas 

dinâmicas parecem ser resultados das diversas intervenções e reconfigurações espaciais, 

culturais e socioeconômicas que dilatam e segmentam a diferenciação e o uso da cidade 

entre os diversos recortes de grupamentos populacionais existentes. 

Defendemos a ideia de que as cidades se processam também através dos 

imaginários projetados na vivência cotidiana dos espaços urbanos, em específico das 

praças de bairro de João Pessoa. Propusemos uma análise dos discursos entendendo, assim 

como Leon (2005), que rejeitamos e renunciamos à interpretação única e um único 

discurso nivelador, mas sim trabalhamos para construir procedimentos construindo 

interpretações sem jamais naturalizá-las, já que a análise de discurso tange ao campo da 

multiplicidade.  

Percebeu-se que através das análises dos discursos encontramos convergências na 

recusa em conceber a linguagem como um simples suporte para transmissão de 

informações, mas pelo contrário, toma a adoção de uma concepção de linguagem que a 

considera como um instrumento que permite a construção e a transformação das relações 

sociais entre interlocutores, seus enunciados, seus referentes e padrões morais.  

Assim, na análise dos discursos sobre a cidade e especificamente sobre medo, 

violência nas praças, nos debruçamos sobre os jornais e as matérias jornalísticas. 

Referenciamos que com advento das novas tecnologias tornou-se constatação afirmar que a 

mídia colabora com o processo em que o cidadão passa a ser considerado um consumidor 

de produtos discursivos. A nova dimensão atingida pelos novos significados das imagens 

se afirmam a partir das novas tecnologias e nos leva à reflexão sobre as representações 
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fomentadas pela mídia, a exemplo das questões sobre a cidade e o medo e violência nos 

espaços públicos das praças. Alguns desafios foram postos por nós no estudo e 

aprofundamento da problemática tendo em vista a necessidade de mostrar os fatos através 

do uso de imagens. 

Buscamos compreender e decifrar a sociabilidade, os processos culturais contidos 

no cotidiano das relações, e os usos dos espaços existentes, sob a ótica do medo e da 

violência urbana, tendo como lócus a cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. O medo, 

enquanto conceito foi considerado como um sentimento presente em qualquer 

sociabilidade, e um importante instrumento analítico para se compreender a sociabilidade 

urbana contemporânea.   

O conceito de medo, enquanto incentivador e definidor de possíveis ações sociais 

nos e entre os indivíduos, revelou-se de fundamental importância para o entendimento das 

conformações e dos processos de configuração e reconfiguração das cidades, e da vida 

social do indivíduo urbano no Brasil. O trabalho procurou desvendar como o medo e 

aparecem no imaginário dos cidadãos frequentadores das praças de bairro da cidade e 

como ele é transposto no real vivido pelos mesmos, enquanto conhecimento de si próprios 

e dos outros, individuais ou em grupo, com que se defrontam cotidianamente no processo 

de inter-relação societária. 

Tentamos ampliar os horizontes compreensivos para a análise das praças da 

cidade de João Pessoa sob a ótica do medo e da violência urbana. Obtendo-se uma 

abrangência que pode ir a vários locais e lugares de bairro, situando-se em bairros 

populares e de classe média.  

Abordamos a ação social dos indivíduos em seu sentido criador, trazendo os 

conceitos de segredo formulado por Simmel, onde o medo da traição faz com que os 

indivíduos busquem associar-se a outros criando projetos coletivos ou individuais, para 

reforçar a importância do sentimento medo na análise antropológica e sociológica da 

cidade. Análise, enfim, que se propõe a decifrar e compreender a construção e 

configuração do ethos de uma sociedade, através de olhares sobre a cidade de João Pessoa.  

Os aspectos gerais da sociabilidade estudada sob a ótica do medo social e da 

violência urbana, além de suas peculiaridades que se relacionam, surgem enquanto 

categorias antropológicas, e foram trabalhadas junto a conceitos como o de vergonha em 
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Norbert Elias e de estigma em Erving Goffman. Tivemos como meta situar o medo em 

seus diversos aspectos sociais a partir do imaginário sobre violência dos frequentadores das 

praças de bairro da cidade de João Pessoa – PB, podendo assim ampliar o olhar sobre o 

processo de apropriação do espaço por que passam as cidades médias brasileiras e as 

capitais nordestinas especificamente. 

Segundo matéria intitulada “Insegurança não escolhe partido” publicada na revista 

ISTOÉ de 02 de abril de 2014, e em outras matérias do jornais locais e inclusive 

divulgadas pela mídia televisionada em programas como o “Fantástico” da rede Globo, 

através dos dados divulgados pela ONG Mexicana Conselho Cidadão para a Segurança 

Pública e Justiça Penal, recentemente no primeiro trimestre de 2014, percebe-se a epidemia 

de violência urbana por que passam as cidades megalópoles (Freitag, 2012) 

latinoamericanas e em específico as cidades Brasileiras. Nestes dados referentas as cidades 

mais violentas do mundo em 2013, dessas 50 cidades mais violêntas do mundo, 16 são 

Brasileiras. 

Dessas 16 cidades brasileiras, 9 são cidades nordestinas e duas delas João Pessoa 

e Campina Grande estão no estado da Paraíba. A Paraíba é, portanto, o único estado a ter 

sua capital e a sua segunda maior cidade, no ranking das mais violentas do mundo. 

O que devemos perceber é que há algumas décadas os dados sobre violência 

urbana apontavam para a concentração dos homícidios e sua extensão de crimes nas 

regiões sul-sudeste e principalmente nas grandes cidades. Hoje a realidade que se mostra 

através dos dados e índices é de que essa violência foi atenuada levemente nestes locais e 

que houve em uma ou duas décadas a migração dessa violência urbana para as cidades do 

norte-nordeste , como também para o interior como vemos na imagem abaixo: 
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  A revista mostra e enfatiza que independente de quais partidos políticos estejam 

a frente das administrações estaduais a violência urbana tem se expandido, porém o que 

mais nos interessa aqui é prerceber o alto número de cidades brasileiras, nordestinas e 

principalemnte a cidade de João Pessoa dentro desta lista.  

Dentro desse quadro, apontamos que as políticas públicas de recuperação dos 

espaços públicos das cidades, especificamente das praças de bairro, apesar de atenuarem e 

serem positivas para a redução desse problema além de perceber como ele se configura na 

sociabilidade dessas cidades, não são as únicas políticas, nem muito menos são suficientes 

para que ocorram reduções de números altos como os de João Pessoa - PB, que com uma 

taxa de 66,92 homicídos por 100 mil habitantes é a 9ª- cidade mais violenta do mundo e a 

3ª- do Brasil, ficando atrás apenas de outras duas capitais nordestinas, Maceió - AL em 5º- 

lugar no mundo e em 1º- lugar nacional com um índice de 79,76 homicídios por 100 

milhabitantes, seguida por Fortaleza – CE em 7º- lugar no mundo e em 2º- lugar 

nacionalmente com um índice de 72,81 homicídios por 100 mil habitantes. 

 PARAÍBA                         

24/03/2014 09h27 - Atualizado em 24/03/2014 09h34 

João Pessoa é a 9ª cidade mais violenta do 

mundo segundo ONG 
Capital paraibana tem taxa de 66 homicídios para cada 100 mil habitantes. 

Violência em João Pessoa foi tema de reportagem do Fantástico. 

 

 

 

O discurso  das matérias divulgadas afirmam que a redução desse índices foca na 

aparelhagem da segurança pública, que em muitos casos como o do Estado da Paraíba, 

devolve dinheiro à União como por exemplo mais de 6,5 milhões destinados ao aumento 

das vagas prisionais no estado que foram devolvidos pelo descaso da ausência de projetos 

do poder público a nível local. O que se vê é que a violência no Brasil expressa uma guerra 

IMAGEM 240 – Matéria divulgada em março de 2014 afirma um alto índice de 

homicídio e a escalda da violência na cidade – inclusive com chamada na mídia 

nacional. 

http://g1.globo.com/pb/paraiba
http://g1.globo.com/
http://redeglobo.globo.com/tvcabobranco/
http://redeglobo.globo.com/tvparaiba
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civil silenciosa, porque não assumida, e não refletida, já que como discutimos neste 

trabalho (WACQUANT, 2004 e 2005) as prisões e a reprerssão policial não são elementos 

de reversão deste quadro mas sim de sua atenuação através de meios repudiáveis. 

FNTICO  

Edição do dia 23/03/2014 

 

 23/03/2014 23h47 - Atualizado em 23/03/2014 23h47 

Três cidades brasileiras estão entre as dez 

mais violentas do planeta 
Maceió, Fortaleza e João Pessoa têm taxa de homicídios considerada epidêmica pela 

Organização Mundial da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 241 – Reportagem televisionada e também publicada na Internet 

aponta “epidemia” de violência em João Pessoa e em mais duas capitais 

Nordestinas. 

IMAGEM 242 – Matéria divulgada na Revista ISTOÉ nº- 2316, do dia 16-04-

2014, aponta um crescimento de 150% na violência do Estado da Paraíba. 

http://g1.globo.com/fantastico
http://g1.globo.com/fantastico
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Apesar do crescimento exponencial dos índices de violência urbana, parece-nos 

importante salientar que há no senso comum a ideia totalizante de uma violência 

incontrolável e que se espraia por todos os locais das cidades e da sociedade como exposto 

nas metérias de Jornal. Porém, através da pesquisa nas praças percebeu-se que apesar dessa 

violência e do seu corolário social o medo da vitimização pessoal ser apontado como o 

mais presente no imaginário social dos frequentadores das praças, na prática há uma 

quebra deste discurso totalizador que surge ao se denotar ainda de maneira marcante o uso 

desses espaços, as relações de amizade, as relações de solidariedade e de luta e apropriação 

dos espaços da cidade, inclusive a luta pela construção e manutenção das próprias praças 

de bairro. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Defendemos a tese  de que os procesos sócio-espaciais e culturais relacionados às 

praças de bairro em curso nas cidades brasileiras e em específico nas cidades médias e 

capitais nordestinas, como João Pessoa – PB, possuem enorme importância na 

compreensão dos mecanismos sociais de exclusão e integração na sociabilidade cotidiana 

por causa do medo social generalizado em relação ao alto índice de criminalidade. Isso se 

dá através de seus efeitos sobre a estruturação social, sobre os mecanismos de 

produção/reprodução de desigualdades nos espaços públicos das cidades contemporâneas e 

sobre as relações de interação social e sociabilidade entre os grupos, ajuntamentos e classes 

sociais nestes espaços sob influencia do medo e da violencia urbana. 

Apontamos através dos diversos dados pesquisados sobre a criminalidade violenta 

no Brasil, e em especial o homicídio, a sua concentração nas Regiões Metropolitanas 

(RM), especificamente na região metropolitana de João Pessoa - PB.  

Em um nível mais geral no período entre 1998 e 2002, a taxa média de vítimas de 

homicídios por 100 mil habitantes no país foi de 28,6, já nas regiões metropolitanas ela 

alcançou a cifra de 46,7. Analisando-se o conjunto das 26 regiões metropolitanas 

brasileiras observa-se, ainda, uma concentração em algumas delas. As duas maiores RMs, 

São Paulo e Rio de Janeiro, foram responsáveis por 60% de todos os homicídios 

metropolitanos desse período.  Estudos já realizados pelo Observatório das Metrópoles, a 

nível nacional, mostram uma relação entre à criminalidade urbana e a integração 

metropolitana, ou seja, os municípios mais integrados à dinâmica metropolitana estão entre 

os mais violentos (DINIZ e ANDRADE, 2013). 

Os fenômenos de diferenciação, segmentação e segregação espaciais nos espaços 

públicos das praças contemporâneas, quando relacionados à situação de crise das relações 

de interação na esfera pública e micropolítica da cidade balizada pelo absurdo da violência 

urbana vivenciadas nestas cidades, prolonga-se com o consequente incentivo a um ethos 

gueertziano individualista, que interfere significativamente sobre as bases institucionais da 

manutenção dessa esfera de integração e sociabilidade na cidade como um direito 

fundamental. 
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Os processos de exclusão social estiveram presentes e foram percebidos na 

pesquisa, nas manifestações e discursos mais visíveis na constituição de territórios de 

grupos de frequentadores das praças de bairro e que se espraiam pela sociedade maior. 

Nota-se, mesmo com a presença positiva do revigoramento da esfera pública nas praças de 

bairro, a vulnerabilidade devido ao medo e violência quanto às possibilidades de recriar 

dinâmicas individuais e coletivas de integração.  

Essa situação se aguça e nos chama a atenção já que os processos virtuosos de 

mudança social, como é o caso das tendências à universalização de alguns setores da 

política social, notadamente da saúde e da educação, e no caso específico o da criação e 

revitalização do espaço nas cidades através de praças, promovem através do Estado o 

acesso a certos recursos até então controlados exclusivamente pelos mais ricos e 

poderosos. A democratização de oportunidades gerada, porém ainda encontra-se presa nas 

limitações de apropriação real dos grupos sociais em razão dos efeitos anômicos da 

desestruturação em curso no plano das praças e dos bairros, que dificultam a reprodução dos 

laços de reciprocidade historicamente constituídos. 

Desde trabalhos anteriores percebemos que a oposição entre espaço público 

versus espaço privado que constituiu fundamentalmente o ordenamento da sociedade 

capitalista parece assumir outra configuração não tão estanque neste início de século com o 

mundo cada vez mais globalizado. No caso da cidade de João Pessoa fica clara a 

ambivalência entre a recusa ou o amor ao espaço público e consequentemente as diversas 

formas que surgem na apropriação dos espaços da cidade, inclusive e principalmente o de 

suas praças. 

No que diz respeito às políticas públicas, portanto, embora as desigualdades de 

acesso a equipamentos e serviços tenham se reduzido, e o desenvolvimento de políticas de 

infraestrutura de corte republicano tenha se disseminado, a cidade se ressente fortemente 

de políticas de gestão efetiva do território que possam influenciar os padrões de segregação 

social no espaço.  

Como vimos, a discussão sobre o espaço urbano tem apontado que as cidades 

contemporâneas estão caminhando no sentido de uma crescente privatização da vida social, 

que é consequência de uma diversidade de fatores entre os quais é possível apontar o 

individualismo, a invasão das novas tecnologias e virtualização da vida social, a crescente 

interligação das economias, o declínio da política, dentre outros. O tecido urbano se 
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apresenta de forma fragmentada, tendendo a seletividade e a segregação, constituindo 

bairros homogêneos e desiguais, relegando os mais pobres para a periferia e encolhendo o 

espaço público com formas de privatização do espaço como nos condomínios fechados, 

nos edifícios verticalizados e shoppings centers. 

As intervenções do poder público municipal na “produção” de praças de bairro 

permitem que os moradores dos bairros se apropriem dessas praças e reativem laços de 

sociabilidade, estabelecendo e fortalecendo vínculos que implicaram também em trocas e 

negociações sobre o uso dos equipamentos e sobre normas de convívio. A tese é de que o 

medo da violência urbana ainda se estabelece e organiza a dinâmica da sociabilidade, das 

apropriações e o isolamento da casa e seus habitantes, mas vimos que uma ocupação mais 

intensiva do espaço, sua revitalização pelo uso e pelo diálogo entre os freqüentadores são 

pontos de quebra com um discurso totalizante do esvaziamento dos espaços citadinos. Os 

discursos sobre o medo e sobre a violência estão presentes também nas falas e nas 

respostas dos freqüentadores das praças, mas há também referências aos ganhos de 

segurança provenientes da iluminação, do maior afluxo de pessoas e em alguns casos da 

presença de policiamento. Percebemos que a violência e insegurança são elementos 

marcantes no imaginário social da cidade contemporânea no Brasil, mas especificamente 

no caso de João Pessoa e das cidades médias em com forte e rápida expansão o fenômeno 

pode se configurar de maneiras específics elaboradas cotidianamente e no processo cultural 

através das práticas tradicionais e relacionais e na conquista e apropriação dos espaços e da 

formação de redes. A violência com a existência das praças de bairro se deslocou para 

locais mais distantes e horários em que as praças estão esvaziadas. 

Nos bairros em análise, o que os moradores relataram é que antes da existência 

dos espaços, a oposição entre a casa e a rua era bem pronunciada indicando um fechamento 

da casa sobre si mesma, sobre o espaço privado, no que tange à sociabilidade cotidiana na 

cidade/bairro. Da esfera do privado das casas/apartamentos saía-se imediatamente para o 

espaço hostil, perigoso e anônimo da rua. As praças de bairro surgiram enquanto espaços 

simbólicos e políticos e que entre a casa e a rua aos moldes de DaMatta (1985), permitem 

uma mediação entre os sujeitos e seus projetos, representada pelas praças de bairro, que se 

tornam espaços intermediários, onde a interlocução com os vizinhos e com os “diferentes” 

pode se estabelecer. Relações de amizade, de compadrio, mas também de estranhamento 

ocorrem nas praças de bairro através de diversas sociabilidades de lazer, esporte, arte; 
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sobrepõe-se, ou melhor, justapõe-se ao medo da violência urbana existente no imaginário. 

Constituem-se assim espaços de sociabilidade que expõe a diversidade e os interesses 

distintos e confluentes, que recriam cotidianamente o social. 

Na reflexão que proporcionamos sobre as praças na perspectiva da constituição do 

espaço público sob a ótica do medo e da violência, analisamos diferentes aspectos, os quais 

devem ser considerados e que sinalizam a relevância deste tipo de intervenção urbana. Um 

deles é foi da sociabilidade cotidiana no espaço da cidade, da constituição ou não de 

relações de vizinhança, da construção de regras de convívio, dos projetos de 

desenvolvimento e apropriação da cidade e de civilidade.    

Observa-se nas praças de bairro uma intensificação das redes de sociabilidade e a 

reconstrução de laços de vizinhança entre moradores, mesmo que uma parcela dos 

habitantes estejam dispersos e encerrados em seu mundo privado ou no uso da praça 

meramente com objetivos instrumentais e individualistas. Outro aspecto destacado foi o do 

incremento do debate público sobre questões da vida política, que emergiram do encontro 

dos moradores e da tarefa de gestão dos espaços, partilhada com o poder público, mesmo 

antes de suas conquistas. Ou seja, a construção das praças de bairro, passa pela 

mobilização de grupos de indivíduos e de ações coletivas ou participação nas esferas de 

gestão não só das praças em si, mas também da cidade como um todo. 

Ao compartilhar o espaço público das praças seja nos bairros centrais, periféricos 

ou nobres contribui-se para o incentivo à convivência e possibilita a maior visualização dos 

fenômenos que temos por foco, o que levou à reflexão e a discussão sobre o problema. O 

que é um fator importante para a construção de uma sociedade mais democrática e 

participativa, além de permitir que os próprios moradores desenvolvam suas formas de 

perceber e ver o outro. 

João Pessoa tenta consolidar nos veículos publicitários uma imagem de cidade 

tranquila, promovedora de investimentos na qualidade de vida da população. Uma cidade 

de eventos e turística – inserida na lógica do City Marketing e visando a sustentabilidade. 

Contraditoriamente, percebemos que os dados sobre a criminalidade e a taxa de homicídios 

são alarmantes, bem como o incremento de uma cultura do medo na cidade se intensifica a 

cada dia, levando a padrões de segregação na forma de habitar e viver os espaços da 

cidade. Mesmo dentro deste processo a política pública de reforma dos espaços urbanos 
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traz uma diferença de demanda pela construção e revitalização das praças de bairro que 

surgem dentro dessa dinâmica da cultura e sociabilidade local como lugares em que 

possibilitam elementos de desconstrução dessas lógicas excludentes e de segregação como 

denotam as tendências de gentrification e do individualismo observadas nos espaços 

públicos das praças centrais e turísticas.  

Percebemos através da análise de que maneira esses discursos sobre a cidade 

moderna se configuraram no processo de urbanização da cidade desde o início do século 

XX até os dias atuais. Percebemos como isso se materializou nas imagens, fotografias 

produzidas e que captaram os espaços públicos da cidade nesse período e principalmente 

os espaços das praças da cidade. Demonstramos o significado dessa herança no contexto da 

nova revitalização e remodelação do espaço urbano da cidade que já abrange novas óticas e 

formatos como a do enobrecimento. Tentamos mostrar o impacto dessa imagem social na 

sociabilidade e na dinâmica cultural da cidade, em um contexto de forte afirmação da 

privatização do espaço marcados pela questão do medo e da violência. 

Observamos, portanto, as intervenções urbanísticas, e especificamente o das 

praças construídas e revitalizadas em quatro bairros de João Pessoa, buscando entender e 

compreender de que modo estas intervenções diferenciadas em praças centrais e turísticas, 

das praças comunitárias de bairro, atuam na dinâmica cultural e no mundo simbólico do 

espaço urbano contemporâneo onde cada vez mais a relação entre a localidade e o global 

se aguça. Percebemos também como se formam e que significados carregam essas 

mudanças sócio-espaciais, nos espaços públicos das praças e como isto provoca a criação 

de novas identidades, (sociais, históricas, etc.) na estreita relação com a problemática do 

medo e da violência nas cidades contemporâneas. 

Nota-se que no tratamento da questão da violência urbana há uma necessária 

defesa do Estado-providência que promova e mantenha as políticas públicas de construção 

de praças de bairro, e não só para o Estado-penitência, onde abandona-se o tratamento 

social da pobreza e volta-se para o tratamento penal, assim, a reabilitação e a recuperação 

dos indivíduos criminosos e violentos não são mais colocadas em questão. Ao invés de 

apenas retirar da Sociedade, deve-se promover formas de participação e controle social dos 

espaços da cidade a partir dos cidadãos, sendo um direito fundamental, principlamente para 

os que são excluídos e que muitas vezes são vistos no convívio e no espaço público 

causando a desordem e o caos social baseados no medo e na insegurança. 
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Parece-nos “que a cidadania não é uma condição adquirida ou garantida de uma 

vez por todas e para todos, mas um processo instituído conflituoso e desigual, que precisa 

ser continuamente conquistado e reassegurado”(WACQUANT, 2005, p. 39), o que nos 

leva a ver a criação das praças de bairro como uma alternativa através não da exclusão, 

mas sim, do alargamento cada vez mais da esfera pública e dos meios de participação nela, 

como o orçamento democrático,  o policiamento comunitário e a criação de espaços 

realmente públicos como as praças comunitárias de bairro nas cidades. 

Muitos discursos apontam para o individualismo e para a quebra das relações de 

vizinhança, ou outras de maior proximidade, que essa nova configuração contemporânea 

das cidades traz. Elementos como assaltos em prédios, que se tornam comuns nas 

metrópoles, antecipam movimentos que tendem a se projetarem para as cidades de médio 

porte. A banalização da vida, ou melhor, da retirada da vida humana no jogo violento da 

sociedade atual parece ser o elemento mais aflige os indivíduos, porém estes resistem e se 

apropriam dos espaços públicos se as oportunidades se abrem através das políticas 

públicas. 

Percebemos através da investigação da violência e do medo na socibilidade da 

cidade e em específico nos espaços das praças de bairro, que elas estimularam a esfera 

pública, mas que o problema da violência e de seu corolário, o medo social reflete-se de 

maineira desigual a partir do lugar em que se situa a praça. Além disso os padrões de 

sociabilidade e o imaginário além de apontar para uma realidade ambígua quantro 

vivenciar ou não o espaço público da cidade, transfere emlementos de estigma, exclusão 

social e, principalmente da desigualdade social que ainda impera de maneira brutal em 

nossa sociedade.  

Apontamos a partir da análise das imagens da cidade e da sua evolução urbana 

percebida a construção e constante re-criação dos espaços das praças e dos discursos sobre 

o espaço urbano, a presença dos ideais de progresso, ordenamento e controle caros à 

modernidade. Também discutimos a presença das novas formas de interação nos espaços 

da cidade contemporânea em que o imaginário e a sociabilidade passam pelo 

desenvolvimento tecnológico dado através da comunicação e das redes de informação que  

criam simultaneidades  entres espaços muito distantes físicamentes, tanto dentro da cidade 

como entre as cidades do globo. 
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Estes fenômenos agem diretamente nas práticas sociais e nas experiências 

cotidianas vividas nos espaços públicos das praças das cidades contemporâneas. No nosso 

trabalho partimos da visão de que o espaço público das praças permite uma compreensão e 

é nele que se processam também as relações sociais mais fundamentais entre vizinhos, 

amigos, parentes; contituindo praticas sociais importantes pra pensar sobre as 

representações sociais e a atuação dos discursos sobre medo e violência nos sujeitos e 

grupos sociais. 

Ficou evidente as discrepantes disparidades entre os espaços ocupados pelos 

diferentes estratos e classes sociais no espaço urbano a partir da evolução e crescimento da 

cidade e de seus espaços e lugares.  Percebemos que os valores e o imaginário que 

formulam as sociabilidades no cotidiano investigado permitem a reprodução em um 

sentido bourdiesiano de ideias, valores e sentimentos que ancorados em uma “condição de 

existência” perpetuam as distinções entre os grupos e frequentadores das praças e entre as 

praças. 

João Pessoa – PB, como a maioria das cidades brasileiras, e das capitais e cidades 

médias nordestinas caracteriza-se por uma forte segregação sócio-espacial. Essa 

conformação acaba por expressar, através do medo e da violência urbana como processos 

interligados, os limites e fronteiras culturais e simbólicas em que a localização das praças e 

a revitalização ou criação dos espaços públicos desempenha um papel significativo na 

construção das identidades dos grupos sociais. 

No espaço urbano das cidades contemporâneas, marcado pelo medo da 

vitimização pessoal decorrente do aumento da violência urbana surge inúmeras 

contradições sociais relativas à apropriação das áreas livres públicas e de sua esfera de 

ação social. Percebemos através do exemplo das praças da cidade de João Pessoa - PB, que 

as praças de bairro apresentam necessárias funções sociais, e a esfera pública de 

sociabilidades fundamentais para a cidade, uma vez que contribuem para melhores 

condições relacionais e de experiência e participação social no espaço urbano, 

proporcionando maior qualidade de vida a seus habitantes, mesmo em um contexto que 

aponta para o medo da violência urbana. 

Percebe-se que além de ser uma responsabilidade urgente do poder público o 

fomento e gestão desses espaços, uma necessária participação dos cidadãos que se 

apropriam como “cuidadores” e pertencentes às próprias praças. As políticas públicas 

devem, portanto, fomentar a criação das praças públicas de bairro atendendo as demandas 

da população, com distribuição condizente com as necessidades infra-estruturais e sociais 
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locais, e que não se limite a interesses privados específicos de determinados grupos ou 

valorização de determinadas áreas na malha urbana em detrimento de outras, com acontece 

nas políticas de gentrification – enobrecimento e na revitalização de áreas através do 

capital proveniente da especulação imobiliária, do solo e da própria cidade. 
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ANEXO 1 

 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

1 – Questionário sócio-demográfico, contendo as seguintes informações (ou variáveis): 

- Sexo: 1: (   ) Feminino      2: (   ) Masculino 

- Idade (em anos) 

- Nível de escolaridade: 

1: Analfabeto (  )    2: Ensino Fundamental I (2.1: Incompleto  e    2.2 Completo) 

3: Ensino fundamental II (3.1: Incompleto   e    3.2: Completo) 

4: Ensino Médio (4.1: Incompleto  e  4.2: Completo) 

5: Ensino superior  (5.1: Incompleto  e  5.2: Completo) 

6: Pós-Graduação 

- Profissão (citar): ___________________________________________ 

 - Estado civil: 1: (   ) Casado(a)      2: (   ) Solteiro(a)      3: (   ) Viúvo(a)    

4: (   ) Separado/ Desquitado / Divorciado (  )         5: (   ) Outra 

- Frequenta Religião: 1:Sim (  )  Qual? ________________________________  2: Não(  ) 

- Qual a Renda Familiar Aproximada de sua casa?___________________________ 

 

2 - RELACIONAMENTO COM A VIZINHANÇA: 

- Você gosta de sua vizinhança? 1: Sim (  )      2: Não (  ) 

- Se Sim: Fale um pouco sobre ela! _______________________________________ 

- Se Não: Poderia falar um pouco sobre ela?_________________________________ 

- Como são as suas relações com os vizinhos? (variáveis dicotômicas, 0: Não e 1: Sim)   

1: De proximidade (  ) 

2: Cordiais, porém sem grande proximidade (  ) 

3: Conflitivas (  ) 

4: Nenhum Presta (  ) 

5: Outras (descrever):___________________________________ 

- Por que você pensa assim? ______________________________________________ 

 

3 - VARIÁVEIS AMBIENTAIS; 

- Você gosta de seu Bairro? 1: Sim (  )     2: Não (  )  Por 

que?________________________ 
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- Fale-me um pouco sobre o seu Bairro: 

_________________________________________ 

- Há quanto tempo você mora neste bairro?_____________ 

 

- Antes de morar nele você morava em que outro bairro/cidade/estado? (Ir até 10 

possíveis mudanças). 

- Bairro,         - Cidade,       - Estado,         - Tempo de moradia      e     - Por que saiu?            

- Quais os principais problemas de seu Bairro? (Listar 3) 

 

Principais problemas do Bairro Por que você acha assim? 

Problema1  

Problema2  

Problema3  

 

- A seu ver, o que de melhor o seu Bairro oferece: (Listar 3) 

 

O que de melhor no Bairro Por que você acha assim? 

Melhor1  

Melhor2  

Melhor3  

 

- Fale um pouco da Praça do seu bairro: 

___________________________________________ 

- Você gosta da(s) Praça(s) do seu bairro? 1: Sim (  )       2: Não (  ) 

- Por que você gosta da(s) 

Praça?_________________________________________________ 

- Por que você não gosta da(s) 

Praça?_____________________________________________ 

- Quais os principais problemas da Praça? (citar 3) 

Principais problemas da Praça Por que você acha assim? 

Problema1  

Problema2  

Problema3  

 

- A seu ver, o que de melhor a Praça oferece? (citar 3) 

O que de melhor na Praça Por que você acha assim? 
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Melhor1  

Melhor2  

Melhor3  

 

- Você possui amigos na praça?  1: Sim (  )        2: Não (  ) 

- Você possui amigos no restante do bairro?  1: Sim (  )          2: Não (  ) 

- Se Sim: Fale um pouco sobre eles:______________  ;    Se Não: Por que? 

_______________ 

 

- Você utiliza/frequenta outras praças da cidade?  0: Não (   )   1: Sim   (   )   

- Quais praças frequenta? (citar): _________________________________________ 

- Como utiliza? (descreva): _______________________________________________ 

- O que é uma praça para você? (defina): ____________________________________ 

 

 

 

4 - INVENTÁRIO - MEDO E VIOLÊNCIA; 

- Quais os seus planos ou projetos (imediatos ou para o futuro)?  

1: (  ) Imediato  2: (  ) Futuro 3: (  ) Nenhum 

- Você acha que vai concretizá-los? 1: (   ) Sim      3: (   ) Não se aplica 

- Por que Sim?(descrever): ______________________________________________ 

- Por que Não ? (descrever): _____________________________________________ 

- Fale-me um pouco sobre você: __________________________________________ 

- Você sente medo de alguma coisa?  1: Sim (  )       2: Não  (  ) 

-  Se Sim: Do que você sente medo?(descreva):______________________________ 

-  Se Sim: Por que você sente medo?(descreva):______________________________ 

- Se Não: Por que você acha que não tem medo? (descreva):___________________ 

- O que é Medo, para você? (defina):______________________________________ 

- O que é Violência para você? (defina):___________________________________ 
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Gráfico 4. Gosta da vizinhança de acordo com praça/bairro dos respondentes 

 

 
 Tabela 3. A’ - Gosta da vizinhança? versus Bairro da Praça   
 

Gosta da vizinhança? Bairro da Praça Total 

  RANGEL BESSA BANCÁRIOS MANAÍRA   

 Sim 46 (92%) 47(94%) 44 (88%) 45 (90%) 182 (91%) 

  Não 4 (8%) 3 (6%) 6 (12%) 5 (10%) 18 (9%) 

   Total 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 200 (100%) 

 

 

 

 
      Gráfico 5. “Porque gosta da vizinhança” de acordo com praça/bairro dos respondentes 
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 Tabela 3.B’ Gosta da vizinhança (Sim) versus Bairro da Praça 
 

 Bairro da Praça Total 

SIM_Gosta da vizinhança 
RANGEL BESSA BANCÁRIOS MANAÍRA   

 BOA VIZINHANÇA PORQUE NÃO 
PERTURBAM/ RESERVADOS/ 
TRANQUILOS 

18 (36%) 26 (52%) 13 (26%) 32 (64%) 89 (45%) 

  Outra resposta ou missing 32 (64%) 24 (48%) 37 (74%) 18 (36%) 111 (56%) 

      Total 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 200 (100%) 

 

 

 

 
Gráfico 6. “Relacionamento com a vizinhança” de acordo com praça/bairro dos 

respondentes 

 

 
 Tabela 3.C’ - Relação com a vizinhança versus Bairro da Praça  
 

 
 
Relação com a vizinhança Bairro da Praça Total 

  RANGEL BESSA BANCÁRIOS MANAÍRA   

 De proximidade 30,0% 12,8% 18,4% 25,5% 21,8% 

  Cordiais, porém sem grande 
proximidade 70,0% 87,2% 81,6% 74,5% 78,2% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 7. “Relações: Porque pensa assim?” de acordo com praça/bairro dos 

respondentes 

 
  

Tabela 3.D’ - Outras relações: Porque pensa assim? versus Bairro da Praça  
 

 
Outras relações: Porque pensa assim? Bairro da Praça Total 

  RANGEL BESSA BANCÁRIOS MANAÍRA   

 1 - PORQUE SÃO RESERVADAS/ 
RESPEITAM/ POUCAS RELAÇÕES 36,0% 34,0% 44,0% 34,0% 37,0% 

  2 - PORQUE NÃO CONHECE/ NÃO 
VÊ / NÃO TEM TEMPO 26,0% 46,0% 34,0% 40,0% 36,5% 

  3 - PORQUE SÃO AMIGOS / TEM 
INTIMIDADE/ RELAÇÕES DE MUITO 
TEMPO 

32,0% 10,0% 16,0% 24,0% 20,5% 

  Outra resposta ou missing 6,0% 10,0% 6,0% 2,0% 6,0% 

   Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico 21. “Fale um pouco do seu bairro” segundo os respondentes 

 

  

 

 

 

 
Gráfico 22. “Problemas no seu bairro?” segundo os respondentes 
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Gráfico 23. “O melhor do bairro?” segundo os respondentes 

 

 

A seguir, são apresentados alguns gráficos acerca das “Variáveis Ambientais” 

segundo o local da praça dos respondentes: 

 

 

 
Gráfico 24. “Fale um pouco da praça do seu bairro?” segundo os respondentes 
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Gráfico 25. “Problemas da praça” segundo os respondentes 

 

 

 

 
Gráfico 26. “O melhor da praça” segundo os respondentes 
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Gráfico 36. “Sente medo de alguma coisa?” respondentes por bairro 

 

 
 Tabela 6’ - VOCÊ SENTE MEDO DE ALGUMA COISA? versus  Bairro da Praça   
 

 Bairro da Praça Total 

VOCÊ SENTE MEDO DE 
ALGUMA COISA? RANGEL BESSA BANCÁRIOS MANAÍRA   

 Sim 45 (90%) 42 (84%) 44 (88%) 44 (88%) 175 (88%) 

  Não 5 (10%) 8 (16%) 6 (12%) 6 (12%) 25 (12%) 

   Total 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 50 (100%) 200 (100%) 

 

 
 

 

 


