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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar as transformações que estão relacionadas 

com o processo de produção do espaço urbano no Litoral Sul da cidade de João Pessoa 

– PB. O estudo parte do pressuposto de que o espaço urbano é produto, meio e condição

da sociedade que o produziu. A área-objeto dessa investigação é constituída por cinco

bairros: Altiplano Cabo Branco, Portal do Sol, Ponta do Seixas, Penha e Costa do Sol. A 

expansão urbana que ocorre nessa área é caracterizada pela emergência de fenômenos

espaciais bastante contraditórios. Por seu turno, o lançamento de produtos imobiliários 

como os condomínios fechados horizontais, voltados para os estratos sociais de elevado 

poder aquisitivo, e a ocorrência de áreas de ocupação irregular, habitadas por camadas 

de baixo poder socioeconômico e com grandes carências de infra-estrutura e serviços

urbanos básicos, são reveladores das contradições sociais. Em função disso, processos

como auto-segregação e segregação imposta, além da inclusão precária ou marginal,

tornam-se características marcantes dessa parte da cidade em análise. O estudo também 

faz uma apreciação do novo zoneamento urbano ambiental do Altiplano do Cabo

Branco e, a partir dele, discute sobre as tendências da expansão urbana nessa área, em 

face dos interesses e estratégias do setor imobiliário e do papel proeminente do Estado 

no atual processo de valorização do solo urbano da área. A presença de resíduos de

atividades rurais apontam para um quadro típico das áreas periurbanas, tal como se

configura grande parte do Litoral Sul de João Pessoa.



ii

ABSTRACT

This present work has as its objective the analysis of transformations relating to the

production processes in the Southern littoral urban space of the city of João Pessoa –

PB. The research estimated that the urban space is the product, means and condition of 

the society which produces it.  The object-area of this inquiry is constituted of five

districts: Altiplano Cabo Branco, Portal do Sol, Ponta do Seixas, Penha and Costa do

Sol. The urban expansion which occurs in this area is characterized by the appearance

of  sufficient contradictory space phenomenona. On the other hand, the launching of

real estate products such as the horizontal closed condominiums, directed towards the

upper class, and the occurrence of areas of irregular occupation, inhabited by lower

socioeconomic class and with a great lack of infrastructure and basic urban services,

revealing the social contradictions. Due to this, processes such as auto-segregation and

segregation imposed beyond the precarious and delinquent inclusion, has become the

determining characteristic of this part of the city in analysis. The study also takes into 

account the appreciation of the new urban environmental zoning of Altiplano do Cabo 

Branco and from this moment on, start the discussion about the tendencies of urban

expansion in this area, due to the interests and strategies of the real estate sector and the 

prominent role of the government in the current valorization process of urban soil of the 

area. The presence of residuals of agricultural businesses indicates a typical picture of

the peri-urban areas configuring what we observe today at the Southern littoral of João 

Pessoa.
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INTRODUÇÃO

Quanto tempo
Duram as obras? Tanto quanto
Ainda não estão completas.
Pois enquanto exigem trabalho
Não entram em decadência.
(Bertolt Brecht)

As transformações que atingem as cidades exigem cada vez mais da ciência

geográfica uma preocupação no sentido de abordar de forma crítica e propositiva os

inúmeros problemas que estão relacionados com o fenômeno urbano, nos dias de hoje. 

A cidade de João Pessoa, imbuída no processo de urbanização brasileiro, não está imune 

às contradições que emanam desse fenômeno. O estudo do processo de produção e

reprodução do espaço urbano cumpre uma tarefa fundamental, qual seja, delinear e

analisar os novos contornos adquiridos por fenômenos socioespaciais crescentemente

complexos e por vezes contraditórios, ainda que remetidos à realidade de uma cidade

média como é o caso da capital paraibana.

À par dessas questões, este trabalho tem por objetivo analisar as

transformações que estão se processando no Litoral Sul de João Pessoa, no que

concerne ao movimento de produção e reprodução do espaço urbano, sem perder de

vista as expectativas, iniciativas e interesses dos seus agentes produtores. Assim, a

identificação e apreciação dos fenômenos socioespaciais desencadeados por esse

processo representam uma das principais preocupações relativas à elaboração desta

pesquisa.

Muitas transformações que estão em processo no Litoral Sul, ainda que em

fase inicial, já apontam claramente para uma crescente alteração do conteúdo social e

econômico dessa área de expansão urbana de João Pessoa. Dessa maneira, verificamos 

que o fenômeno urbano atinente à área de estudo corrobora com os aspectos teóricos

que anunciam uma alteração do conteúdo social e econômico que levam à configuração 

de novas periferias nas cidades brasileiras.

A introdução de novos produtos imobiliários sinaliza, por sua vez, a

mobilidade residencial de estratos sociais de elevado poder aquisitivo no interior da

cidade. A ação orientada do poder público passa a se dar, cada vez mais, em

consonância com as exigências e demandas desses estratos sociais e do capital
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imobiliário. No presente trabalho, observamos que a produção socioespacial do Litoral 

Sul passa a adquirir esses novos contornos e características.

Diante de um espaço urbano cada vez mais contraditório, cuja lógica que

permeia todos os fenômenos está assentada no modo de produção capitalista,

procuramos trazer à baila processos socioespaciais cada vez mais crescentes, tais como 

valorização do solo urbano, segregação socioespacial e inclusão social precária ou

marginal. Em face desses processos, o lançamento dos produtos imobiliários tende a

intensificar ainda mais os contrastes socioeconômicos, no Litoral Sul de João Pessoa.

Identificados esses processos, o primeiro capítulo, intitulado “Marco

referencial da pesquisa”, articula os aspectos que compõem a realidade do Litoral Sul

com os objetivos da pesquisa, sem perder de vista o embasamento teórico-metodológico

adotado. A problemática referente à área de estudo não deve ser dissociada do

movimento geral que abarca a cidade de João Pessoa. Muito embora o nível escalar aqui 

adotado seja o intra-urbano, partimos do princípio de que os processos aqui analisados 

interagem com outros níveis escalares.

O capítulo dois, denominado “Da cidade singular à cidade plural”, discute o

processo de expansão urbana, tendo a cidade de João Pessoa como um todo como

referência espacial. Num segundo momento, é que inserimos a realidade urbana do

recorte territorial da pesquisa. A discussão analisa o rápido crescimento que a cidade

passou a vivenciar a partir da década de 1960, ressaltando como a mesma deixa

paulatinamente de ser uma cidade singular e se transforma numa cidade plural.

Trata-se, dessa maneira, da deterioração da Cidade Tradicional e a

conseqüente emergência da Cidade Modernizada. Para dar mais luz à análise desse

processo, discutimos o conceito de desenvolvimento socioespacial urbano em

contraposição ao simples crescimento da cidade e, portanto, da modernização e

embelezamento de alguns bairros.

O capítulo três discute a inserção da cidade capitalista como mercado e foco

das estratégias dos agentes empresariais que têm na produção do espaço urbano a sua

principal atividade. Para tanto, percorremos economistas clássicos para a apreciação da 

teoria do valor e a sua correlação com as áreas litorâneas. A análise da atuação dos

agentes capitalistas privados e do Estado assume grande relevo para a compreensão das 

transformações em curso no Litoral Sul pessoense.

Por seu turno, a apreciação do zoneamento urbano-ambiental do Altiplano do

Cabo Branco permitiu esclarecer os impasses referentes à expansão ordenada desse
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fragmento da cidade. Além disso, o Pólo Turístico Cabo Branco representa a principal 

expressão do Estado no sentido de viabilizar a larga exploração do turismo na cidade de

João Pessoa. A abordagem que fazemos desse megaprojeto dá-se sob a perspectiva da 

produção socioespacial e, nesse sentido, sinaliza alterações significativas na questão

fundiária local.

No capítulo quatro, o foco da análise são as práticas espaciais engendradas

pelos moradores dos condomínios fechados horizontais e das ocupações irregulares

existentes no recorte territorial da pesquisa. Desta feita, analisamos os desdobramentos 

que emergem das práticas relativas a esses espaços, quais sejam: segregação

scioespacial, voluntária e involuntária, e a inclusão social precária ou marginal. O

estudo desse quadro permitiu-nos enxergar as principais contradições sociais,

principalmente no que tange à presença de áreas de pobreza e de riqueza.

Observamos que a tendência de contigüidade territorial dessas duas realidades 

sociais coloca-se como um dos aspectos cruciais da contraditória produção do espaço do 

Litoral Sul. Por outro lado, há a persistência de atividades rurais residuais nos bairros de 

Altiplano Cabo Branco, Portal do Sol e Costa do Sol, com a intersecção entre o rural e o 

urbano nessa área. As crescentes transformações não estão, portanto, desvinculadas das 

permanências que também marcam a área de estudo. O levantamento das características 

das unidades rurais evidencia a deterioração das atividades econômicas que ainda

ocorrem nesses espaços.

Mais do que um recorte espacial individualizado, o estudo aqui realizado

indica a convivência de distintos subespaços ou fragmentos que compõem o Litoral Sul 

de João Pessoa. Os condomínios fechados horizontais, as áreas constituídas por

ocupações irregulares, as unidades rurais e ainda os terrenos vagos, como expressão

concreta dos vazios urbanos, são fragmentos espaciais que implicam em diferentes

contextos e realidades socioeconômicas. Procurar recompor esses fragmentos é o grande 

desafio a que nos propusemos.
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CAPÍTULO I – MARCO REFERENCIAL DA PESQUISA

Produzir, no limite, hoje, não é
mais produzir isto ou aquilo,
coisas ou obras, é produzir
espaço. (Henri Lefebvre)

A estruturação deste capítulo tem por base apresentar os principais aspectos

concernentes à problemática da pesquisa e ao marco teórico que lhe dá embasamento,

bem como os procedimentos metodológicos que foram adotados ao longo do

desenvolvimento do trabalho. No primeiro momento, tratamos da localização e da

caracterização da área-objeto de nossa investigação, qual seja, o Litoral Sul da cidade de 

João Pessoa.

As questões que serão levantadas e analisadas ao longo do trabalho, atinentes 

ao nosso referencial empírico, são respaldadas tanto do ponto de vista teórico, quanto

em relação aos procedimentos práticos que lançamos mão na construção da pesquisa.

Dessa maneira, os aspectos contemplados neste capítulo devem ser encarados não

apenas como o marco inicial do presente trabalho, mas, também, como os que dão corpo 

e possibilitam a coesão final da pesquisa. Portanto, foi com base nessas questões de

fundo que construímos este capítulo.

1.1 Delimitação e caracterização do recorte territorial da pesquisa

O desenvolvimento desta pesquisa é fruto de algumas inquietações no sentido 

de buscarmos compreender as transformações socioespaciais que estão se processando 

no compartimento litorâneo sul de João Pessoa. Inicialmente, ressaltamos que uma

condição fundamental para um bom encaminhamento da pesquisa acadêmica é

despertarmos um apetite no sentido do desbravar e desvendar sua realidade, em relação 

ao objeto a ser investigado, tanto o empírico como o teórico.

O recorte territorial da pesquisa é constituído por cinco bairros localizados na 

parte litorânea sul da cidade de João Pessoa, a saber: Altiplano Cabo Branco, Portal do 

Sol, Ponta do Seixas, Penha e Costa do Sol (Mapa 1.1). Na verdade, o recorte territorial 
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da pesquisa não abarca todo o Litoral Sul pessoense, pois a área de Barra de Gramame, 

localizada na porção mais meridional da faixa litorânea, não foi incluída1.

1 Como dissemos, Barra de Gramame é o setor administrativo municipal localizado mais ao sul do litoral 
pessoense e não faz parte do nosso referencial empírico. A dinâmica do processo de produção do espaço 
urbano é bem mais intensa nos cinco bairros aqui analisados relativamente a essa outra porção do Litoral 
Sul. Entendemos que o recorte territorial aqui considerado é suficiente para compreendermos as
transformações socioespaciais atreladas a esse novo contexto da expansão da cidade de João Pessoa.
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Não há uma delimitação claramente estabelecida entre Litoral Norte e Litoral 

Sul da cidade de João Pessoa. Ante esse fato, consideramos pertinente não inserir o

bairro do Cabo Branco nesta pesquisa, uma vez que sua dinâmica socioespacial urbana 

está relacionada com os bairros do Litoral Norte, a exemplo de Tambaú, Manaíra e

Bessa. Ademais, ele já foi devidamente investigado por Vasconcelos Filho (2003), sob a 

mesma perspectiva teórica aqui adotada, em estudo sobre o Litoral Norte de João

Pessoa.

A opção por estudar tal recorte adveio da necessidade de procurarmos

reconhecer o processo de produção do espaço urbano do Litoral Sul da cidade de João

Pessoa, grande parte do qual, só recentemente tem sido alvo de maior atuação do

capital, através do lançamento de novos produtos imobiliários, a despeito da extensa

área que forma os vazios urbanos.

A localização urbana litorânea, a presença de um grande estoque de terras não 

edificadas e não loteadas, os vazios urbanos, a fácil acessibilidade a outras partes da

cidade, em especial ao Litoral Norte, a intervenção do Estado por meio da dotação de 

alguma infra-estrutura e através do disciplinamento do uso do solo e ainda da

formulação de políticas e projetos, são fatores fundamentais para buscarmos

compreender a crescente valorização que atinge os bairros em estudo sob o ponto de

vista do mercado imobiliário.

Além disso, amenidades naturais, crescente valorização do solo, agravamento 

dos problemas fundiários, alteração do conteúdo social e econômico, inclusão social

precária e auto-segregação são fenômenos que identificamos na produção e reprodução 

desse fragmento da cidade. A bem da verdade, o Litoral Sul de João Pessoa compõe

uma realidade cada vez mais complexa e contraditória.

Enquanto o Litoral Norte apresenta um crescimento urbano notadamente

vertical, a nossa área de estudo tem apresentado um padrão de crescimento urbano

fundamentalmente horizontal. A horizontalidade das edificações decorre, em grande

medida, das restrições legais à construção de grandes edifícios nessa área. Assim, o

Código de Urbanismo, o Plano Diretor e a própria Constituição do Estado da Paraíba

impõem restrições a uma ocupação urbana densa e vertical nas proximidades da Falésia 

e no Altiplano do Cabo Branco2, considerada patrimônio paisagístico e ambiental.

2 Chamamos de Altiplano do Cabo Branco a área formada pelos bairros Altiplano Cabo Branco e Portal 
do Sol. Adiante veremos que este último nome é pouco conhecido, até mesmo entre os moradores do
bairro. Além disso, nos instrumentos jurídicos, a exemplo da Constituição do Estado da Paraíba, Plano 
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Consideramos pertinente apresentar no, quadro 1.1, o memorial descritivo

referente à área de estudo, contendo as áreas limítrofes e alguns dados gerais sobre cada 

bairro, no intuito de melhor caracterizá-los.

Quadro 1.1 - Memorial descritivo dos bairros e perfil socioeconômico da área de estudo
Área (ha)

Bairros Limites Total Verde3 Bruta

Popula-
ção

residente
(hab)

Densi-
dade

demo-
gráfica
bruta
(hab / 

ha)

Rendimento
nominal médio
do responsável 
pelo domicílio 

particular
permanente

(R$)
Altiplano

Cabo
Branco

A norte e leste com 
Cabo Branco, a sul 
com Portal do Sol e 
a oeste com Castelo 
Branco e 
Bancários.

225,6 66,0 159,6 4.151 26,01 1.428,00

Portal do 
Sol

A norte com 
Altiplano Cabo 
Branco, a sul com 
Costa do Sol e 
Mangabeira, a leste 
Cabo Branco e 
Ponta do Seixas e a 
oeste com 
Bancários e Jardim 
Cidade
Universitária.

545,4 48,0 497,4 1.878 3,78 604,00

Ponta do
Seixas

A norte com Cabo 
Branco, a sul com a 
Penha, a leste com 
o Oceano Atlântico 
e a oeste com 
Portal do Sol.

61,4 5,0 56,4 383 6,79 2.162,00

Penha
A norte com Ponta 
do Seixas, a sul e 
oeste com Costa do 
Sol e a leste com o 
Oceano Atlântico.

41,5 2,2 39,3 773 19,67 405,00

Diretor de João Pessoa e até no decreto que altera o zoneamento dessa porção da cidade, a denominação
utilizada para a área de tabuleiro onde se localizam esses dois bairros é justamente Altiplano do Cabo 
Branco.

3 Para a apreciação do quadro, é preciso ter clareza sobre as definições adotadas pela Prefeitura Municipal 
a respeito de área verde e área bruta. Neste caso, conforme consta no Código de Urbanismo, área verde 
refere-se à parte de um loteamento que é incorporada ao patrimônio municipal, onde não é permitido
edificar. Contudo, pode ser edificada para fins de recreação e esportes, dependendo do zoneamento. A 
área bruta, por seu turno, corresponde à área total menos a área verde. A bem da verdade, muitas áreas 
verdes são irregularmente ocupadas, sem que o poder público exerça um controle mais efetivo sobre tais 
espaços da cidade.
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Costa do 
Sol

A norte com Portal 
do Sol, a sul com 
Barra de Gramame 
e Muçumagro, a 
leste com a Penha e 
o Oceano Atlântico 
e a oeste com 
Mangabeira.

1.321 1,9 1.319,1 609 0,46 328,00

Total - 2.194,9 123,1 2.071,8 7.794 3.55 985,4
Fonte: IBGE - Censo demográfico 2000; SEPLAN - Secretaria de Planejamento da PMJP.

Considerando o quadro acima, verificamos que os bairros que compõem o

recorte territorial da pesquisa totalizam 2.194,9 hectares e uma população absoluta de

7.794 habitantes, o que resulta numa densidade demográfica de 3,55 hab/ha. No entanto, 

no que se refere ao total da população absoluta, devemos considerar que o número deve 

estar defasado, uma vez que, na época em que foi realizado o censo, os dois

condomínios fechados horizontais aqui analisados ainda não tinham pessoas residindo,

de modo que a população absoluta do Portal do Sol e do Altiplano Cabo Branco não

incluía os moradores desses condomínios.

Muito embora denominemos esses recortes espaciais da área de estudo de

“bairros”, tal designação não se reveste de um sentido sociológico e geográfico, em que 

os moradores desenvolvem vínculos identitários em relação ao lugar. Sob este aspecto, 

os bairros aqui apresentados configuram tão somente setores administrativos definidos 

pela Lei nº 1.574, de 04 de setembro de 1998, da Câmara Municipal de João Pessoa, a 

qual delimita e nomeia cada bairro desta cidade. Para a identificação desses setores e a 

demarcação de seus limites, a Câmara Municipal contou com a consultoria de uma

equipe técnica do IBGE, daí que a base para a delimitação foram os setores censitários 

adotados por este órgão federal4.

Se, de um lado, a demarcação dos limites dos bairros constitui um aspecto

fundamental enquanto instrumento para auxiliar o planejamento municipal, de outro, é 

preciso registrar que embora a equipe técnica do IBGE tenha percorrido todo o

município e procurado levar em consideração a memória oral representada pelos

moradores, em muitos casos, o que verificamos foi a criação de “bairros” que não

encontram respaldo nessa memória e nos vínculos identitários locais.

4 De forma geral, houve um excesso de fragmentação do território municipal. O caso dos Bancários é
bastante exemplar. A área que os moradores assim denominam é subdividida em quatro “bairros”:
Bancários, propriamente, além de Anatólia, Jardim São Paulo, Cidade dos Colibris e Jardim Cidade
Universitária. O que acontece com o Bessa é outro bom exemplo. Oficialmente, essa área subdivide-se
em Aeroclube, Jardim Oceania e Bessa, propriamente. Porém, os dois primeiros nomes não são
efetivamente utilizados e são pouco conhecidos entre os moradores. 
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No que tange à área de estudo, ouvimos relatos de representantes da

associação de moradores e dos próprios moradores do Portal do Sol de que não tinham 

conhecimento de que tal é a denominação do bairro e, menos ainda, quais os seus

limites. Para eles, o nome do bairro deveria ser Cidade Recreio Cabo Branco, em função 

da localização do loteamento homônimo, ou simplesmente Altiplano Cabo Branco. Os

agentes imobiliários também usam o nome desse bairro vizinho e até consideram como 

se os dois formassem um único bairro. Além disso, alguns moradores mais antigos

relatam que, nos tempos em que as terras pertenciam a Vicente Ferraro e na época em 

que Paulo Miranda as adquiriu, essa área se denominava Preaca ou ainda Chã e assim a 

denominam até hoje. 

Outro aspecto problemático dessa delimitação de bairros na área de estudo diz 

respeito à Penha, pois a parte deste bairro identificada como Vila dos Pescadores,

localizada nas margens leste da  rodovia PB 008 e direita do rio Cabelo, está incluída no 

“bairro”  Costa do Sol. Porém, de forma semelhante ao que acontece com o restante do 

bairro, muitos moradores da Vila dos Pescadores que vivem na área desde 1965, sempre 

se identificaram (e ainda hoje se identificam) como pertencentes à Penha, ou seja,

sentem-se parte da Penha. Diferentemente do que ocorre com o Costa do Sol, aquela

deve ser realmente tratada como um bairro, já que os seus moradores possuem vínculos 

identitários e de pertencimento em relação ao lugar.

De qualquer modo, é preciso registrar a importância desta divisão

administrativa municipal como mecanismo facilitador do planejamento urbano.

Reiteramos que, neste trabalho, o uso do termo bairro refere-se tão somente à divisão

dos setores administrativos da Prefeitura Municipal. Voltemos à apreciação do

memorial descritivo.

O Altiplano Cabo Branco está localizado na porção mais ao norte da área da 

pesquisa e é o mais populoso entre os bairros estudados, com 4.151 habitantes, seguido

do Portal do Sol, com 1.878 habitantes, ou seja, menos da metade. O bairro de menor

população residente é Ponta do Seixas, com apenas 383 habitantes. Este número

bastante reduzido de moradores permanentes é justificado pelo fato de uma grande parte

das edificações deste bairro constituir sedes recreativas e de lazer de associações e

sindicatos vinculados a categorias profissionais, como o Clube dos Engenheiros da

Paraíba e a Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 

Transportes.
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Além disso, das residências existentes nesse bairro, uma grande parte é usada 

para fins de veraneio, inclusive quase metade das casas do condomínio fechado Village 

Atlântico Sul, lá localizado. Os moradores permanentes chegam a afirmar que  se de um 

lado o relativo isolamento do bairro constitui um aspecto que confere tranqüilidade para 

se viver, de outro, oferece uma sensação de insegurança, em função do fraco movimento 

de pessoas no decorrer da semana. Durante os domingos e feriados, principalmente, é

que muitos banhistas procedentes de outros bairros da cidade ou de outros municípios

freqüentam a praia do Seixas, alterando a rotina dos moradores.

Em termos de extensão, o Costa do Sol é o destaque, com uma área total de

1.321 hectares, e, para o zoneamento municipal, apenas 1,9 hectare compreende área

verde. Mas, diante da ausência efetiva de planejamento urbano nesse bairro, ao menos

nas áreas onde há pessoas residindo, na realidade, fica muito difícil distinguir o que

oficialmente é ou não área verde nesse setor da cidade.

O Altiplano Cabo Branco e o Portal do Sol, com 225,6 hectares e 545,4

hectares, respectivamente, também se colocam como os bairros mais extensos da área

de estudo, ao passo que Ponta do Seixas, com 61,4 hectares, e Penha, com apenas 41,5 

hectares, são os bairros menos extensos.

Pelo que observamos, no quadro 1.1, os cinco bairros apresentam baixa

densidade demográfica bruta, sendo que o Altiplano Cabo Branco e a Penha são os mais 

densos, com 26,01 e 19,67 habitantes por hectare, respectivamente. Nessa mesma

variável, os outros três bairros apresentam números muito baixos. Ponta do Seixas conta 

apenas com 6,79 habitantes por hectare, ao passo que nos dois restantes, os números são 

ainda menores: 3,78 e 0,46 habitantes por hectare para o Portal do Sol e o Costa do Sol, 

na ordem citada (Fig. 1.1).

A baixa densidade observada no Portal do Sol explica-se pelo fato de a maior 

parte da área loteada – composta pelo loteamento Cidade Recreio Cabo Branco –, não 

está efetivamente ocupada e, como já foi dito, esses números não contabilizam a

população atual do condomínio Cabo Branco Residence Privê.
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Figura 1.1 – Vista aérea do Altiplano Cabo Branco, bairro com 
maior densidade urbana. Fonte: Ricardo Paulo O. Silva, 2002.

No que concerne ao Costa do Sol, a baixa densidade é explicada por uma

grande parte dessa área estar reservada para a instalação do Pólo Turístico Cabo

Branco5 (Fig. 1.2), outra parte ter uso agrícola, sobretudo onde está localizada a Estação 

Agrícola Experimental de Mangabeira, vinculada à Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural da Paraíba (EMEPA-PB), nas proximidades do rio Jacarapé, além das

terras pertencentes ao Núcleo de Produção e Processamento de Alimentos da UFPB

(NUPPA/UFPB).

Figura 1.2 – Aspecto da baixa densidade urbana na área
destinada à instalação do Pólo Turístico Cabo Branco. Fonte:
Ricardo Paulo O. Silva, 2002.

5 No capítulo três, o Pólo Turístico Cabo Branco será analisado sob o ângulo das transformações
socioespaciais.
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Até o momento desta análise, podemos inferir que uma das características

mais importantes da área de estudo é a sua baixa densidade populacional e, portanto,

também urbana. Com uma população absoluta, em 2000, de 7.794 habitantes,

representava tão somente 1,3 % do total da população absoluta municipal em 2000

(597.934 habitantes).

Pela análise que fazemos neste trabalho, em relação às transformações que

estão se processando no Litoral Sul de João Pessoa e às estratégias dos agentes

capitalistas produtores do espaço urbano, depreendemos que esse perfil demográfico

está passando por grandes alterações nos últimos anos, com tendência de se acentuarem

ainda mais, principalmente com a instalação dos condomínios fechados horizontais.

Procuramos também abordar o rendimento nominal médio dos responsáveis

pelo domicílio particular dos bairros em estudo, como forma de identificar suas

características gerais atuais no que toca ao conteúdo social e econômico do Litoral Sul 

pessoense. Neste caso, observamos que se trata de uma área onde o nível de rendimento 

médio é relativamente baixo, em especial nos bairros Portal do Sol (R$ 604,00), Penha 

(R$ 405,00) e Costa do Sol (R$ 328,00), segundo os dados do IBGE.

É importante ressaltar que esses dados se referem ao número total de cada

bairro, computando-se toda a população, independentemente do perfil socioeconômico

dos moradores. No entanto, mais adiante analisaremos a renda familiar média nas

ocupações irregulares e nos condomínios fechados horizontais. Por constituírem

realidades muito destoantes, acreditamos que a apresentação deste contraponto ilustrará 

melhor as desigualdades referentes à composição socioeconômica da área de estudo.

Ademais, se compararmos os rendimentos nominais médios citados com os

mesmos referentes a bairros do Litoral Norte, que estão entre os mais nobres de João

Pessoa, a exemplo de Cabo Branco (R$ 3.127,27), Tambaú (R$ 2.961,46) ou ainda

Jardim Oceania (R$ 2.953,88), os maiores rendimentos nominais médios, no Litoral

Sul, como o Altiplano Cabo Branco (R$ 1.428,00) e Ponta do Seixas (R$ 2.162,00),

verificamos que os rendimentos são bem inferiores.

Nos parágrafos que se seguem, faremos uma breve caracterização da área de

estudo tendo por base os aspectos físicos da paisagem. Consideramos tal

encaminhamento necessário, para que possamos entender melhor como alguns

componentes físicos são apropriados pelos agentes capitalistas e sociais que produzem o 

espaço urbano, sobretudo, em se tratando de uma área onde a presença de resquícios de 
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vegetação e a baixa densidade urbana são percebidos pelos sujeitos da pesquisa como

uma das condições que permitem um ambiente de tranqüilidade para se morar.

Assim, do ponto de vista geomorfológico, a área de estudo está assentada,

principalmente, no Tabuleiro Costeiro. A Baixada Litorânea, por sua vez, abrange uma 

parte dos bairros da Penha, Ponta do Seixas e Costa do Sol. 

No primeiro caso, o Tabuleiro Costeiro constitui os baixos planaltos

sedimentares onde ocorrem solos podzólicos bastante lixiviados. A sua superfície plana 

favorece a instalação de loteamentos. Nos limites a oeste e a sul da área de estudo,

prevalecem os vales fluviais que, em geral, têm uso do solo voltado para equipamentos 

e atividades rurbanas, como vacarias, pequenos sítios, granjas e chácaras.

A Baixada Litorânea forma, por sua vez, uma estreita faixa de solo arenoso,

onde se desenvolve a vegetação pioneira. Tanto na Penha quanto no bairro de Ponta do 

Seixas, esta formação vegetal encontra-se muito degradada pela ocupação urbana

desordenada.

A cobertura vegetal prevalecente desenvolve-se em dois estratos: um herbáceo 

e outro arbustivo, sendo conhecido por cerrado ou vegetação de tabuleiro. Parte da área 

verde já foi desmatada, enquanto outra parte se encontra bastante ameaçada pela

expansão imobiliária. A despeito de tal situação, a vegetação e as amenidades naturais 

como um todo têm sido exploradas pelo mercado imobiliário como um fator de

valorização das terras aí localizadas. 

Por fim, de acordo com dados do Censo 2000, as áreas de preservação

ambiental, entendidas aqui como as nascentes e margens dos rios e a porção

representada pela falésia, respondem por 121,2 hectares ou 13,87% da extensão total da 

área de estudo. 

É fundamental que o crescimento da cidade tenha por base a conservação,

ainda que parcialmente, dos aspectos do meio ambiente urbano, principalmente no que 

se refere aos rios, resquícios de vegetação nativa e o lençol freático. Não devemos

perder de vista que a qualidade de vida na cidade depende, em boa medida, de um

ambiente saudável.

1.2 A construção da problemática

O processo de construção da problemática envolve duas dimensões

fundamentais: a realidade empírica, constituída pelo recorte territorial concretamente, e 
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renovadas, resultando num processo incessante de reprodução socioespacial. Afinal, o

espaço urbano é a síntese inacabada da interação de ambos os processos, uma vez que as 

práticas espaciais englobam, simultaneamente, produção e reprodução.

Feitas tais observações de âmbito metodológico, passaremos a expor o

delineamento da problemática. É preciso dizer que as observações no campo,

realizadas a priori, fizeram emergir as primeiras inquietações sobre a produção e

reprodução socioespacial urbana no recorte territorial da pesquisa. Percebermos a

necessidade de pesquisar sobre tal porção da cidade que, a rigor, é bastante carente de 

pesquisas e ainda não havia sido estudada sob a perspectiva teórica da produção do

espaço.

Por outro lado, a consideração de que o Estado é um agente fundamental na 

produção do espaço urbano levou-nos a refletir sobre a importância das suas iniciativas 

na valorização do Litoral Sul de João Pessoa. Identificamos o ano de 1989, quando

então o governo estadual iniciou a implantação da infra-estrutura para a instalação do 

Pólo Turístico Cabo Branco, como o marco temporal da nova fase da produção do

espaço urbano do Litoral Sul de João Pessoa6.

Sendo assim, no desenvolvimento desta pesquisa, consideramos que a

disposição do Estado no sentido de buscar viabilizar a expansão imobiliária com vistas 

à maximização da reprodução capitalista, é um fator fundamental a ser considerado

para a compreensão da produção socioespacial do Litoral Sul de João Pessoa. A

construção da rodovia PB 008, que interliga todo o litoral sul paraibano com a capital, 

também representou a intenção do poder público de estimular a valorização desse

fragmento da cidade.

Além disso, julgamos de grande importância analisar os dois condomínios

fechados horizontais lançados na área de estudo, enquanto nova configuração espacial 

voltada para a moradia de estratos sociais de elevado poder aquisitivo. Esses novos

produtos imobiliários tendem a alterar sobremaneira o conteúdo social e econômico do 

Litoral Sul pessoense, ao mesmo tempo em que implicam em novas relações de

sociabilidade.

6 O Pólo Turístico Cabo Branco foi inicialmente chamado de Complexo Turístico Costa do Sol. Embora o 
governo estadual tenha implantado a maior parte da infra-estrutura, até o momento presente esse
empreendimento não deslanchou. Discutiremos sobre esta questão no capítulo três.
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Verificamos que, nos últimos anos, o Litoral Sul passa a protagonizar parte

do crescimento urbano litorâneo pessoense, ainda que com ritmo e características bem 

distintos do processo de produção socioespacial dos bairros do Litoral Norte. Diante

desse fato, emergiram algumas preocupações sobre como vem se dando a produção

socioespacial do setor sul-litorâneo da cidade, ainda marcado pela baixa densidade

urbana. Sem dúvida, a presença de um grande estoque de terras edificáveis e uma

localização litorânea e de fácil acessibilidade a outras porções da cidade, são variáveis 

cruciais para os interesses dos agentes fundiários e imobiliários urbanos.

Diante dessas características aqui arroladas e com base em leituras sobre o

espaço urbano, estabelecemos a produção social do espaço como perspectiva de

análise e fio condutor do trabalho. O objetivo geral da pesquisa está presente na

seguinte pergunta central: quais as transformações recentes que caracterizam a

produção do espaço urbano no Litoral Sul de João Pessoa, no âmbito do recorte

territorial da pesquisa, e que relações elas apresentam com as estratégias, iniciativas 

e interesses dos agentes produtores do espaço no tocante à dinâmica urbana da cidade 

como um todo?

Uma primeira preocupação posta pela indagação é no sentido de que é

importante não apenas que identifiquemos os diferentes usos do solo que ocorrem na

área de estudo, mas, principalmente, enxerguemos as relações que existem entre os

usos na área de estudo, sem perdermos de vista a cidade de João Pessoa como

totalidade. Para atingirmos tal perspectiva de trabalho, consideramos pertinente a

observação de Sposito (2004) de que é preciso trabalhar com o nível da análise

geográfica e não apenas com o das localizações geográficas. Dessa forma, os

processos espaciais que ocorrem no Litoral Sul são parte do movimento de

transformação da cidade como um todo.

Para o delineamento dos objetivos específicos, formulamos subquestões que

possibilitam o desdobramento da pergunta central. Então, as subquestões são as

seguintes: 1. Como se dá o papel do Estado e dos agentes capitalistas privados na

produção socioespacial urbana do Litoral Sul de João Pessoa? 2. Como está montada a 

base fundiária do recorte territorial da pesquisa? 3. Que contradições e transformações 

socioespaciais emergem do uso do solo urbano, na área de estudo, sobretudo, em

relação aos condomínios fechados horizontais e às ocupações irregulares? e, 4. Como 

se inserem os subespaços rurais no processo de produção socioespacial do Litoral Sul?
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o arcabouço teórico da pesquisa. É importante afirmar que ambas as dimensões são

indissociáveis, de maneira que, no processo de desenvolvimento da pesquisa, uma não

caminha sem a outra. Qualquer conceito, por mais que se apresente bem embasado, só 

tem significado mediante um contexto empírico que o corrobore ou o confirme.

Cientes desse fato, apontaremos, nos parágrafos que se seguem, os principais

aspectos empíricos que norteiam esta pesquisa e, a partir do contexto real pesquisado, 

traçaremos os aspectos teórico-conceituais do trabalho, no tópico subseqüente.

1.2.1 O empírico e a formulação do problema

O objetivo deste item é compartilhar o percurso da nossa investigação,

apresentando os encaminhamentos teóricos dados a cada etapa do trabalho para

chegarmos ao formato atual da pesquisa. A exposição que se segue aponta a pergunta 

central referente ao objeto de estudo e faz as vinculações necessárias entre o empírico, 

constituído pelo recorte territorial, e o arcabouço teórico-conceitual.

O empírico propicia o contexto real onde os fenômenos se desenrolam, mas a 

análise só pode ser desenvolvida a partir de um determinado arcabouço teórico. A

partir desse duplo caminho acreditamos dar um encaminhamento adequado à pesquisa.

No que tange ao recorte temporal, tomamos por referência o período atual.

Todavia, tal delimitação não assume um sentido absoluto, uma vez que alguns

documentos cartoriais e loteamentos são bem anteriores a este período. Ante o fato de a 

produção socioespacial urbana do Litoral Sul de João Pessoa estar passando,

atualmente, por um intenso processo de transformação, ainda que a despeito de

algumas permanências, consideramos pertinente tomar o momento contemporâneo

como balizador para o recorte temporal do trabalho.

Sob o aspecto metodológico, é preciso esclarecer que trabalhamos com a

escala intra-urbana, porém consideramos que os fenômenos processados no âmbito

interno da cidade não se desvinculam da lógica que alimenta os fenômenos que atingem

a escala interurbana ou até mesmo internacional.

Por sua vez, quando nos remetemos à expressão produção do espaço urbano,

também levamos em conta o processo de reprodução desse espaço. Nesse caso, a

reprodução é parte da produção socioespacial. É preciso ter clareza de que as

transformações que se processam no espaço urbano são a todo o momento alteradas e
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Quanto ao papel do Estado e dos agentes capitalistas na produção do espaço 

urbano, buscamos fazer uma análise crítica da sua atuação, identificando as estratégias 

e iniciativas que revelam os interesses desses segmentos. Nesses termos, a

identificação do fenômeno da especulação imobiliária e da pressão do setor

empresarial junto ao poder público no sentido de que este promova benfeitorias na

área, além de lançamentos de um novo produto imobiliário, os condomínios fechados 

horizontais, são aspectos que constituíram o foco de nossa análise.

Para compreendermos a dimensão da situação fundiária no recorte territorial

da pesquisa, achamos por bem fazer uma reconstituição de toda a estrutura fundiária, a 

partir de diferentes fontes documentais: cartoriais, a (parca) literatura disponível e a

memória oral. A análise do solo urbano na condição de mercadoria cada vez mais

valorizada e, portanto, disputada, permitiu-nos enxergar a real dimensão espacial da

problemática urbana da área investigada. Por fim, também identificamos algumas

permanências representadas pelos subespaços rurais como outra importante face do

Litoral Sul pessoense.

Para o delineamento da pesquisa, nosso plano de trabalho percorreu as

formulações de alguns autores que estudam o espaço urbano, em especial os que

adotam o viés marxista. Nesse sentido, destacamos o esclarecimento de Mark

Gottdiener de que o espaço construído a partir das relações sociais capitalistas

apresenta um crescimento desigual. Assim, 

as mudanças socioespaciais na cidade são reguladas pela lógica da
acumulação de capital, e o resultado desse processo numa sociedade 
capitalista é o desenvolvimento desigual e injustiças sociais que são 
distribuídas espacialmente e demograficamente (GOTTDIENER,
1997, p. 29).

A leitura deste autor reforçou a nossa opção pela perspectiva analítica da

produção do espaço, tendo por princípio o fato de que a construção da cidade

capitalista é reveladora de acirradas contradições no plano socioespacial.

Por sua vez, a leitura de Henri Lefebvre tornou-se um dos pilares do plano de 

trabalho. Afinal, trata-se do principal autor da perspectiva analítica da produção do

espaço. Foi-nos bastante esclarecedor o seu entendimento acerca do espaço na

perspectiva da mercadoria, com suas mediações em termos de significados e
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significantes. Nesse sentido, tratamos o espaço urbano como um conjunto de inúmeras 

mercadorias isoladas e, ao mesmo tempo, ele mesmo enquanto uma só mercadoria. 

De igual forma, a leitura de Milton Santos também assumiu uma importância 

crucial, esclarecendo os vários aspectos teóricos e epistemológicos relativos ao espaço. 

Com base nestes autores, a opção pelo método dialético fica bastante evidente, tendo

em vista a abordagem crítica que eles fazem do fenômeno urbano sob a égide do modo 

de produção capitalista. 

Analisamos também as principais características e transformações (sobretudo 

o declínio) das unidades rurais que compõem subespaços rurais representados por

vacarias, granjas e pequenos sítios, localizados principalmente nas áreas dos vales

fluviais. Essas unidades rurais configuram a face mais visível da realidade periurbana 

do Litoral Sul de João Pessoa. As transformações e permanências convivem

dialeticamente nessa área periurbana.

Do exposto, vemos que o processo de construção da problemática demandou 

inumeráveis visitas ao campo. Entendemos que a observação direta da paisagem

configura um procedimento metodológico da ciência geográfica que foi crucial para o 

delineamento desta pesquisa. Por fim, a interpretação da realidade concreta à luz de um 

suporte teórico também se apresenta como outro recurso de suma importância para os 

objetivos aqui perseguidos.

1.2.2 O espaço urbano: aspectos teórico-conceituais

Os aspectos que levantamos acima, com base no empírico, revelam que a

produção social do espaço urbano é um processo dinâmico, crescentemente complexo 

e contraditório. Nos dias atuais, as cidades constituem não apenas locus de produção, 

mas também o lugar onde se exerce o controle da reprodução da sociedade capitalista, 

quer em termos da força de trabalho, da troca ou dos padrões de consumo. A análise e 

explicação dessa reprodução exigem-nos que lancemos mão de uma teoria social

crítica que nos possibilite captar as tramas da transformação socioespacial.

A discussão teórica que fazemos neste tópico tem o espaço urbano como

conceito-chave. O fio condutor da pesquisa, portanto, se desenrola em torno deste

conceito. Afinal de contas, a apreensão das transformações socioespaciais que se

processam na produção de cidades é uma tarefa desafiadora, uma vez que a realidade
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urbana apresenta mutações que são simultaneamente sincrônicas e diacrônicas. Assim

sendo, é o conceito de espaço que nos possibilita captar tal movimento da realidade.

Nesse aspecto, as palavras de Milton Santos são muito claras.

O estudo da cidade exige a necessidade de articular o conceito de
espaço, sem o que nem mesmo saberemos do que vamos tratar. O
espaço é uma categoria histórica e, por conseguinte, o seu conceito
muda, já que aos modelos se acrescentam novas variáveis no curso do 
tempo (SANTOS, 1997a, p. 70).

O discurso do autor aludido acima evidencia que o entendimento que temos do 

espaço muda com as transformações que abarcam a cidade. Assim, devemos ter em

conta que a produção social do espaço urbano configura-se um processo essencialmente 

dinâmico. Os conteúdos econômicos, sociais e políticos do espaço urbano são alterados 

continuamente. Em outros termos, o espaço está sempre se reproduzindo de maneira

inter-reativa à reprodução da sociedade que o erigiu. Tal movimento não raro é marcado 

pela emergência de crises e conflitos, envolvendo os agentes que produzem a cidade e o 

urbano.

O entendimento sobre o espaço e a sociedade enquanto dimensões

indissociáveis da realidade representa uma contribuição de Lefebvre (1972, 1974 e

1999), para quem o espaço em geral, ou o espaço urbano em particular, é meio e

condição de realização da sociedade que o produziu. Ou seja, algo simultaneamente

contingente e condicionador das relações sociais de produção. Seguindo essa premissa, 

o espaço é um elemento das forças produtivas da sociedade e, portanto, um participante 

ativo do seu processo histórico. Nesse sentido, a sociedade tem uma dimensão espacial 

e, da mesma forma, o espaço constitui uma dimensão da sociedade.

A abordagem do fenômeno urbano, sob uma perspectiva dialética, tem

demonstrado que a produção do espaço configura-se um processo desigual e combinado 

e, portanto, contraditório. No âmbito da formação social brasileira, inserida no conjunto 

dos países periféricos do modo de produção capitalista, as contradições são bem mais

acentuadas. Em função disso, entendemos que o caminho mais pertinente para

compreendermos a realidade que se apresenta no espaço urbano de João Pessoa é

através da apreensão desse movimento contraditório. 

Um aspecto teórico fundamental diz respeito à diferença entre cidade e urbano. 

Santos afirma claramente que o “urbano é freqüentemente o abstrato, o geral, o externo. 

A cidade é o particular, o concreto, o interno” (1997a, p. 69). Nesse sentido, o urbano 
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refere-se aos valores, aos papéis, a um modo de vida urbano, uma forma de

sociabilidade que se estabelece no espaço urbano e que lhe é peculiar, ao passo que a

cidade é a materialidade onde o fenômeno urbano se realiza e se difunde. 

Carlos (1994) reitera que o urbano é tanto um modo de produzir quanto de

consumir, pensar, agir e sentir. Enquanto isso, a cidade se configura como uma forma de 

apropriação do espaço produzido, ao mesmo tempo em que é condição e meio para a

realização das relações sociais, ou seja, a materialidade onde tais relações se instituem. 

Em outros termos, podemos dizer também que a cidade tem uma dimensão geográfica, 

no sentido de ser a expressão material da dinâmica social, econômica, política e cultural 

que se constitui no âmbito de uma determinada formação social.

Ainda sobre tal distinção, Lefebvre (1991) afirma que a cidade é a

materialidade constituída pelo conjunto arquitetônico, ou seja, o dado prático-sensível,

ao passo que o urbano refere-se à realidade social e às relações que ela comporta.

Contudo, adverte o autor que, para existir, o urbano depende da materialidade

configurada pela cidade. Desse modo, “a vida urbana, a sociedade urbana, numa

palavra, ‘o urbano’, não podem dispensar uma base prático-sensível, uma morfologia”

(1991, p. 49, grifo do autor).

É importante frisar também que, em geral, o urbano extrapola a cidade. No

período atual, em que o espaço geográfico se transforma num meio técnico-científico

informacional (SANTOS, 1997a; 1997b), a intensa disseminação de informações, de

natureza diversa, resulta na absorção de formas de sociabilidade produzidas na cidade

em domínios externos a ela. Embora tal fato alcance maior expressão nos países

capitalistas centrais, entendemos que, nos dias de hoje, isso também ocorre na formação 

social brasileira.

Portanto, malgrado cidade e urbano sejam aspectos distintos, são também

complementares. Conquanto não há cidade sem espaço urbano e vice-versa. Em vista

disso, ao abordarmos o processo de produção do espaço urbano do Litoral Sul de João 

Pessoa, fica pressuposto que estamos tratando das transformações que são imprimidas

nesta cidade e que não são exclusivas ao seu domínio edificado ou à cidade

propriamente.

Os agentes produtores da cidade são agentes sociais concretos, com práticas

que se combinam ou que são contraditórias. Essas práticas são as ações ou iniciativas

desses agentes que apresentam denominadores comuns, mas adotam distintas
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estratégias. Estas, por sua vez, variam constantemente e expressam o dinâmico jogo de 

interesses que há entre eles.

Tais agentes estão distribuídos em três níveis: esfera privada, esfera estatal e

sociedade civil. Como o processo de produção do espaço urbano é muito caro e, via de 

regra, envolve atividades que demandam muitos investimentos, os capitais industrial,

financeiro e imobiliário procuram atuar de forma integrada. A produção da cidade é,

portanto, o resultado de iniciativas individuais e coletivas e não raro contraditórias.

Ademais, é preciso considerar que a produção de espaço não envolve apenas

os aspectos materiais, pois inclui um conjunto de aspectos imateriais e por vezes

subjetivos. Isso significa dizer que a produção do espaço pode ser lida em dois planos 

de análise.

No sentido amplo, há produção de obras, de idéias, de
‘espiritualidade’ aparente, em resumo, de tudo o que faz uma
sociedade e uma civilização. Em sentido restrito, há produção de
bens, de alimentos, de vestuário, de habitação, de coisas. O segundo 
sentido apóia o primeiro e designa a sua ‘base’ material
(LEFEBVRE, 1972, p. 48, grifos do autor).

Embora possuam diferenças, essas duas concepções de produção não estão

dissociadas, ao contrário, complementam-se e são essenciais para a compreensão dos

processos que se desenrolam no espaço urbano. 

De acordo com Soja (1993), durante muito tempo o espaço foi negligenciado 

no âmbito da teoria social. A tônica de seu discurso é de que, hoje em dia, mais que o 

tempo, é o espaço que nos oculta o entendimento da realidade, daí ser necessário

desvendá-lo. Ele chega, inclusive, a propor que além de um materialismo histórico,

consideremos um materialismo geográfico. Esclarecendo tal entendimento a partir da

linha teórica de Henri Lefebvre, o autor em contexto faz o seguinte esclarecimento: 

A noção fundamental introduzida por Lefebvre [...] torna-se a
premissa básica da dialética socioespacial: que as relações sociais e
espaciais são dialeticamente inter-reativas, interdependentes; que as
relações sociais de produção são formadoras do espaço e contingentes 
ao espaço (ao menos que na medida em que, antes de mais nada,
mantenhamos uma visão do espaço organizado como sendo
socialmente construído) (SOJA, 1993, p. 103).

Nesse sentido, o espaço é simultaneamente, segundo os termos de Edward

Soja, resultado/encarnação e meio/pressuposto das relações sociais. Em outras palavras, 

“a vida social deve ser vista como formadora do espaço e contingente ao espaço,
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produtora e produto da espacialidade7” (SOJA, 1993, p. 158). Não é possível

compreender uma dada formação social sem considerar o seu espaço.

Dessa maneira, o espaço se coloca como importante instrumento para o

pensamento e a ação. Dessa forma, o espaço é, a um só tempo, meio, condição ou

instrumento de controle de dominação e de forças e que pode escapar àqueles que dele 

se servem. O espaço apresenta-se como uma importante arena onde se desenrolam as

estratégias e conflitos dos distintos agentes que o produzem. É preciso ter clareza que a 

luta de classes intervém na produção do espaço.

Além de concebermos o espaço urbano como produto, meio e condição de

reprodução da sociedade ou, em outros termos, que ele é socialmente produzido e

historicamente determinado, partimos da premissa de que tal espaço refere-se não

apenas às formas, ou seja, à configuração espacial propriamente, mas também às

relações sociais que aí se estabelecem. Tais relações evidenciam vários elementos

subjetivos que igualmente participam da construção do espaço, como idéias, culturas,

valores e ideologias. Nesse caso, a produção do espaço urbano tem tanto uma dimensão 

material ou objetiva quanto imaterial ou subjetiva.

Lefebvre (1991), propõe-nos apreender a cidade e o espaço urbano a partir de

conceitos oriundos da lingüística: significante e significado, significação e sentido. Na

verdade, adverte o autor, a cidade compõe uma grande diversidade de signos, símbolos 

e códigos, e não apenas um único sistema. Na cidade, há muito mais que produção e

consumo de objetos e coisas. Segundo esse autor, “na ideologia do consumo e no

consumo ‘real’, o consumo de signos desempenha um papel cada vez maior” (1991, p. 

63, grifos do autor). E acrescenta: “consome-se (sic) tanto signos quanto objetos: signos 

de felicidade, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da técnica etc”. (1991, p. 

63-64).

Em relação ao atual contexto de João Pessoa, a despeito de não constituir uma 

metrópole, onde os símbolos e signos estão muito presentes, a produção do espaço

urbano também é permeada por inúmeros desses aspectos. Nesse sentido, a instalação

de objetos espaciais, a exemplo de shopping centers ou condomínios fechados

horizontais, é permeada por significados, representações e simbolismos que são

incorporados pelas pessoas que passam a consumir tais objetos. Para Milton Santos, a

7 Edward Soja ressalta que durante muito tempo o termo espaço foi tomado numa visão “fisicalista”, daí 
prefere utilizar a terminologia espacialidade, com o sentido de espaço social, econômico, político ou
histórico. Portanto, espacialidade designa o espaço socialmente produzido.
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realidade tende a ser subsumida em meio ao festival de signos e símbolos. Segundo ele, 

“os símbolos baralham, porque tomam o lugar das coisas verdadeiras” (SANTOS,

1997a, p. 29). 

Não por acaso, o lançamento de um produto imobiliário é acompanhado de

anúncios publicitários que difundem a idéia de que não estão apenas vendendo uma

casa, um apartamento, mas todo um estilo de vida neles embutidos. Do mesmo modo,

morar em condomínio fechado não é apenas mais uma possibilidade de lugar para

morar. Estes empreendimentos estão encobertos por signos e símbolos que estão, de

forma direta ou indireta, relacionados à produção do espaço urbano.

Portanto, produzir espaço urbano não envolve somente coisas e objetos

materiais, mas elementos subjetivos que implicam simbolismos e representações. A

configuração espacial diz muito dos valores, hábitos, tradições e do modo de vida em

geral da sociedade que a imprimiu. Essa dimensão não deve ser negligenciada sob pena 

de tratarmos o espaço urbano no plano estritamente de suas propriedades formais, o que 

redundaria numa abordagem bastante superficial e incompleta da cidade.

Como bem ressaltamos, a dimensão imaterial do espaço, ou aquilo que Milton 

Santos denomina de psicoesfera (1997a; 1997b), é fundamental para compreendermos o 

movimento da sua produção pela sociedade. Nesse sentido, as racionalidades são

impostas pelos agentes produtores do espaço urbano como o Estado, os agentes

imobiliários, empresas em geral e alguns setores da população, em especial os de alto 

poder aquisitivo que, mediados pelo maior acesso ao crédito, fazem suas escolhas

quanto aos espaços de moradia, de esportes e lazer e por vezes de trabalho. A sociedade 

em seu conjunto não deve ser vista como estando subordinada aos ditames do capital.

Assim, é necessário procurarmos entender o espaço para que possamos

entender a sociedade e, por outro lado, o movimento contrário também é possível.

Obviamente, o espaço aqui abordado não se limita à noção de localização ou de

distância, ou ainda como palco ou mero sustentáculo da ação humana, ou seja, o “fixo”,

o “não-dialético”, o “imóvel”, termos citados por Soja (1993) em referência a Michel

Foucault. Além das propriedades formais, o espaço possui tanto uma dimensão

econômica, quanto política e simbólica. Ao contrário dos termos com aspas acima, as

formas e os conteúdos do espaço são essencialmente dinâmicos.

Ademais, os agentes produtores do espaço urbano procuram, por diversas

estratégias e iniciativas, estabelecer um controle do espaço e do tempo. Os usos do

tempo ocorrem de forma diferenciada numa mesma sociedade e estão estritamente
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relacionados aos usos do espaço. É, portanto, no espaço, que se processam os usos

diferenciados de tempo e onde este é empiricizado.

É oportuno afirmar que a acumulação de tempos no espaço urbano dá-se de

maneira bastante desigual. As transformações que se verificam na cidade expressam os 

vários ritmos aos quais ela está submetida. As cidades são produzidas não como um

todo, mas como partes que se formam em tempos diferentes. Essas distintas

temporalidades em que se efetiva a produção da cidade, como resultado do trabalho dos 

diversos agentes produtores do espaço urbano, expressam a divisão social do espaço.

Assim, enquanto alguns pedaços da cidade apresentam ritmos e fluxos intensos,

traduzindo-se em tempos rápidos, outros pedaços configuram tempos lentos.

Portanto, na cidade, são encontradas distintas temporalidades. Milton Santos

(1997a) afirma que a espessura ou a profundidade do acontecer solidário ou homogêneo 

que caracteriza os lugares não deve ser perdida de vista pela lente dos geógrafos. Em

outras palavras, o cotidiano configura uma dimensão do espaço e precisa ser investigado 

no âmbito da Geografia. Um grande número e diversidade de objetos, ou seja, os fixos, 

e um número exponencial de ações, isto é, os fluxos, que atravessam o cotidiano do

lugar, conferem-lhe considerável espessura espacial. 

 Por outro lado, isso não implica dizer que o tempo da longa duração não

interesse à análise geográfica, pois, dependendo do fenômeno abordado, ele também

interage na produção socioespacial. Atualmente, em face do processo de globalização

ou formação de uma economia-mundo8, muitos aspectos que compõem a realidade

urbana exigem o uso de escala espacial e temporal que extrapole o nível do Estado

nacional. No âmbito do recorte territorial da pesquisa, em função de usarmos a escala 

intra-urbana, tal recorrência não será constante. 

Ainda sobre a relação espaço-tempo na Geografia, Milton Santos afirma que a 

paisagem enquanto componente do espaço é uma espécie de palimpsesto, pois resulta

“de uma acumulação, na qual algumas construções permanecem intactas ou

modificadas, enquanto outras desaparecem para ceder lugar a novas edificações”

(SANTOS, 1997a, p. 66-67). Exemplo disso são as transformações, no Litoral Sul,

promovidas pelo capital imobiliário, ainda que lentas se comparadas ao Litoral Norte da 

8 No Brasil, o largo uso do termo globalização em vez de economia-mundo é decorrência da influência do 
termo inglês globalization. Contudo, a terminologia economia-mundo é mais pertinente. Na língua
portuguesa, a palavra globo tem a ver com a dimensão física da Terra e não se remete aos processos
econômicos, sociais e políticos que caracterizam a Geografia e a História da humanidade.  Neste caso, 
mundialização ou economia-mundo parecem mais pertinentes para designar globalização.
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cidade, contrastam com algumas permanências que observamos naquela área, a exemplo 

de vacarias, estábulos, chácaras e pequenos sítios. Os subespaços rurais que ocorrem na 

área de estudo serão abordados no final do capítulo quatro.

No entanto, os tempos lentos também podem estar vinculados aos vazios

urbanos constituídos por terras intersticiais que são utilizadas para fins especulativos, à 

espera de valorização. Do ponto de vista jurídico, a especulação é reflexo da

cristalização do princípio da propriedade privada. Este princípio fortalece a cidade

enquanto construto econômico a partir de um conjunto de iniciativas individuais e

coletivas, mas a enfraquece enquanto lugar social de atendimento das necessidades

coletivas. O conflito entre essas duas dimensões sociológicas está presente no seu

cotidiano, e, não raro, implicam em disputas por espaço.

É preciso considerar que a cidade e o seu espaço urbano derivam do conflito 

estabelecido pelos pares dialéticos necessidades individuais versus necessidades

coletivas e espaços públicos versus espaços privados. O processo de produção do

espaço urbano é, portanto, a síntese desse conflito. Na formação social brasileira, não há 

um sentido de pertencimento bem cristalizado em relação ao espaço público. Tal fato

tem rebatimentos sobre muitos problemas que emergem no espaço urbano. A crescente 

recorrência a espaços privados como shopping centers e condomínios fechados, para o 

atendimento de necessidades coletivas, exemplificam tal fato.

A disputa por espaço possui todo um conteúdo político-econômico que

permeia as relações sociais. Mark Gottdiener ressalta que o espaço é uma mercadoria

peculiar. Isso nos chama a atenção para as suas palavras sobre a mercadoria espaço, em 

referência ao pensamento de Henri Lefebvre. Assim, o espaço enquanto mercadoria

apresenta as seguintes propriedades:

Tem ao mesmo tempo uma realidade material e uma propriedade
formal que o capacita a encerrar a realidade material de outras
mercadorias e suas relações sociais. Exatamente como outras
mercadorias, ele representa ao mesmo tempo um objeto material e
um processo que envolve relações sociais. Ao contrário de outras
mercadorias, ele recria continuamente relações sociais ou ajuda a
reproduzi-las [...] (GOTTDIENER, 1997, p. 133).

Um aspecto crucial que está colocado é que, no âmbito do modo de produção 

capitalista, o espaço é uma mercadoria. Diga-se de passagem, uma mercadoria muito

valiosa. Além de mercadoria ímpar, ele é dimensão fundamental para a compreensão da 
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trama social, que envolve interesses, conflitos e iniciativas dos agentes produtores

espaciais.

Não podemos perder de vista que o crescimento da cidade é, em grande

medida, movido pelas pressões e iniciativas dos interesses fundiários. Só a título de

exemplo, o estímulo à criação de novas demandas é uma das principais estratégias

adotadas pelos promotores imobiliários, conforme destacaremos no capítulo três.

Contudo, é preciso considerar também que a produção do espaço urbano cria 

uma mercadoria muito complexa, a cidade, que, por sua vez, é tanto uma mercadoria

quanto um conjunto de mercadorias. As relações sociais que resultam na criação de

cidades dão-se dentro de um determinado marco jurídico, que, diga-se de passagem, não 

é neutro. Esse marco jurídico é tanto materializado na figura do zoneamento do uso do 

solo urbano, quanto através de toda legislação que direta ou indiretamente interfere na

produção da cidade.

Nesse sentido, a análise sobre a produção do espaço urbano precisa ter em

vista um elemento fundamental: a propriedade privada. Esta é uma forma de

organização jurídica comum a todas as formações sociais capitalistas que, no âmbito da 

formação social brasileira, constitui um princípio jurídico bastante cristalizado. Os

conflitos por terra, no campo e na cidade, ilustram muito bem tal situação.

Desse modo, muito do que constitui a problemática urbana na atualidade é de

natureza espacial. A luta pela moradia e muitos obstáculos que se verificam no plano da 

gestão urbana são exemplos de desafios de âmbito espacial.  Há certas necessidades

criadas pelo mercado que também têm o espaço como pano de fundo. É o caso, por

exemplo, da “venda”  do aspecto segurança, pelo mercado imobiliário, a segmentos da

população de médio e alto poder aquisitivo, enquanto estratégia para o lançamento de

condomínios fechados horizontais.

Outro aspecto importante é que, no espaço urbano, cada localização comporta 

qualidades intrínsecas. Segundo Lefebvre, “apesar dos esforços da homogeneização

pela técnica, apesar da constituição de isotopias arbitrárias, ou seja, de segregações e

separações, nenhum lugar urbano é idêntico a outro” (LEFEBVRE, 1999, p. 47). Por

conseguinte, por mais que a cidade apresente elementos que tornam algumas de suas

partes homogêneas, em tese, cada localização é única. Assim, ainda que as habitações

sejam construídas em série, como ocorre em muitos conjuntos habitacionais populares,

e desfrutem das mesmas amenidades, ainda assim as qualidades locacionais e as

qualidades intrínsecas de cada localização não se repetem. 
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Por fim, é preciso ter bastante claro que as práticas materializam as estratégias 

e interesses, que não são os mesmos para todos os agentes, e, por isso, não raro

redundam em conflitos e contradições. Ao considerarmos que a produção capitalista da 

cidade oferece, simultaneamente, esse conjunto de possibilidades de ações e

contradições, é necessário que o conceito de espaço urbano adotado contemple tal

problemática.

Do contrário, todo esforço teórico perderia qualquer sentido. Não é demais

reafirmar que o entendimento de espaço urbano aqui trabalhado parte do pressuposto

geral de que ele é produto, meio e condição de reprodução da sociedade que o erigiu. É 

com base no escopo teórico-metodológico aqui apresentado que daremos

encaminhamento ao trabalho.

1.3 Procedimentos metodológicos

O desenvolvimento de uma pesquisa demanda a utilização de diversas técnicas 

que viabilizam o processo de conhecimento sistemático acerca do objeto de estudo

definido. Como dizem Lakatos e Marconi (1993, p. 174), “toda ciência utiliza inúmeras 

técnicas na obtenção de seus propósitos”. No âmbito da ciência geográfica, essas

técnicas podem compreender tanto o trabalho de gabinete quanto o trabalho de campo, 

sem perder de vista que ambos se complementam.

O trabalho de campo assumiu papel fundamental para a realização da pesquisa. 

Para tanto, foi feito o levantamento de dados, de forma direta, através da observação da 

área de estudo ou por meio de visitas a órgãos públicos, empresas privadas, entidades 

representativas de segmentos sociais, dentre outros. Por inúmeras vezes precisamos

fazer observação direta da paisagem, recorrendo a esse que é um dos mais importantes 

procedimentos de pesquisa da geografia, para  averiguar as transformações que se

processavam no movimento de produção e reprodução do espaço do Litoral Sul.

A aplicação de formulários com os sujeitos da pesquisa teve como público-

alvo os representantes do setor imobiliário (quatro incorporadoras e cinco corretoras de 

imóveis) e os moradores dos condomínios fechados horizontais e das ocupações

irregulares. Tomamos por base uma amostra de vinte por cento dos domicílios dos dois 

condomínios fechados horizontais e das cinco ocupações irregulares presentes na área

de estudo. Elaboramos questões fechadas para obter dados sociodemográficos referentes 
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ao número de filhos e ao rendimento. No caso das ocupações irregulares, fizemos

também outras questões fechadas referentes às condições de infra-estrutura dessas áreas 

e dos domicílios.

Utilizamos ainda questões abertas por possibilitarem que cada participante

pudesse expressar suas opiniões e, desse modo, produzíssemos dados qualitativos tendo

por base suas demandas e expectativas em relação à produção do espaço urbano do

Litoral Sul pessoense. Para a análise do quadro social e econômico da área de estudo

como um todo, tomamos por base microdados do censo 2000, realizado pelo IBGE.

A pesquisa documental exigiu a realização de visitas a órgãos como o Centro 

Administrativo Municipal, particularmente à Secretaria Municipal de Planejamento

(SEPLAN), aos cartórios de registro de imóveis responsáveis pela área de estudo (neste 

caso, os cartórios Eunápio Torres e Carlos Ulisses), ao IBGE, ao Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (IPHAEP) e à Empresa Paraibana de Turismo 

(PBTUR), além do acesso a sítios eletrônicos, na Internet, com vistas a obter referências 

bibliográficas, leis, dentre outros.

Ao lado do levantamento bibliográfico, a pesquisa documental constituiu uma

das primeiras etapas do trabalho e também foi um dos procedimentos mais lentos e

difíceis de execução, por conta dos entraves da burocracia dos órgãos públicos e dos

cartórios. Os documentos são fontes primárias e, como tais, possibilitaram fazer a

tabulação da estrutura fundiária da área de estudo e dos aspectos jurídicos referentes ao 

recorte territorial da pesquisa.

Nestas etapas, a execução do processo de pesquisa recorreu ao uso de mapas e 

fotografias aéreas, no sentido de melhor identificar, na área de estudo, a problemática

investigada. Concluído o trabalho de campo e de posse dos dados-base que foram

coletados a partir da base cartográfica da SEPLAN, confeccionamos os mapas aqui

utilizados.

A produção de imagens por meio de fotografias também representou um

procedimento de suma importância para a documentação e registro dos fenômenos

socioespaciais estudados. Dessa maneira, pudemos acompanhar as transformações que 

se processavam no Litoral Sul, produzindo uma série histórica de imagens.
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CAPÍTULO II – JOÃO PESSOA: DA CIDADE SINGULAR À
CIDADE PLURAL

Lá no alto da colina,
uma cidade e seu rio.
- Nossa Senhora das Neves?
Felipéia? Frederica?
Que nome melhor que fica?
Que dirá dela a Coroa?
Será quando Parahyba?
Quando será João Pessoa?
 (Jomar Morais Souto)

Conforme já ressaltamos no capítulo anterior, a cidade é a somatória de um

conjunto de ações individuais e coletivas dos diversos agentes que a produzem. Essas

ações ora se combinam ora se conflitam, envolvendo uma contínua mobilização de

esforços dos citadinos para o atendimento dos seus desejos e necessidades. É preciso ter 

claro que esse processo não deriva apenas do contexto histórico atual, já que remonta

aos primeiros momentos da formação da cidade, enquanto complexo socioespacial. Os 

incrementos que, a cada período, vão sendo instalados no espaço expressam esse jogo

contraditório.

As cidades resultam de relações sociais que se articulam em contextos

históricos diversos, com finalidades e natureza que traduzem os interesses de uma

lógica histórica concreta. Nesse sentido, a sua origem obedece a ditames da reprodução 

social e do capital sob certas condições histórico-sociais. Ademais, a cidade constitui

um enorme campo de possibilidades de cooperação dos seres humanos e também

representa o repositório de práticas e objetos da cultura daqueles que a construíram ao 

longo do tempo.

A análise do processo de expansão urbana exige que consideremos a forma da 

cidade em sua relação com o tempo. Partindo do pressuposto de que a forma constitui a 

empiricização do tempo (SANTOS, 1997a), a apreensão do processo de expansão da

cidade pressupõe o reconhecimento senão do conjunto, mas ao menos de parte de sua 

história.

Desse modo, pretendemos abordar o processo de crescimento de João Pessoa, 

de modo a apontar subsídios para a compreensão da atual expansão que se desenrola na 

direção da área que constitui o recorte territorial da pesquisa. Nesse processo,
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priorizaremos a expansão ocorrida a partir da década de 1960, quando teve início o

período atual de crescimento da cidade. 

Conforme Lewis Mumford, a abordagem da cidade precisa ter em conta certos 

questionamentos fundamentais: “Que é a cidade? Como foi que começou a existir? Que 

processos promove? Que funções desempenha? Que finalidades preenche?”

(MUMFORD, 1998, p. 9). Nesse sentido, constituindo, de início, uma cidade bastante

singular em termos de estruturação espacial, os registros históricos apontam que João

Pessoa “[...] surgiu pela imposição de um mercado externo, com uma estrutura que ia se 

construindo na busca de satisfazer as necessidades da Metrópole como porto

exportador” (RODRIGUEZ, 1980, p. 44). Inserida no sistema colonial, a implantação da 

cidade configurava uma peça da acumulação originária de capitais no processo de

expansão do capitalismo mercantil.

No período colonial, formou-se uma frágil rede urbana ao longo da faixa

litorânea brasileira. De acordo com Reis Filho (1968), a fundação de Nossa Senhora das

Neves, como foi inicialmente chamada a cidade de João Pessoa9, representou o início de 

uma segunda fase da política urbanizadora colonial10, de 1580 a 1640, tendo como

marco territorial a ocupação da costa norte e nordeste do Brasil. 

Durante mais de três séculos, a cidade da Paraíba apresentava-se praticamente 

circunscrita ao sítio original. Tratava-se de uma cidade pequena e bastante medíocre.

Aécio Villar de Aquino afirma que “[...] 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.” (AQUINO, 1985 apud AGUIAR; OCTÁVIO, 1985, 

p. 75). A cidade era formada por dois compartimentos: a Cidade Baixa ou Varadouro e 

a Cidade Alta. A primeira destacava-se pela função comercial, ao passo que na segunda 

localizavam-se os edifícios da administração, residências da classe dominante e as

ordens religiosas. 

Segundo o historiador José Octávio, a cidade funcionava como uma extensão 

do campo, ou seja, tratava-se de uma “cidade rurbana [...] para nos acostarmos a

apropriado neologismo de Gilberto Freyre, que expressou desta maneira o drama das

9 A cidade de João Pessoa teve os seguintes nomes: Nossa Senhora das Neves, por ocasião da sua
fundação; Cidade Frederica ou Frederickstaadt, durante o curto período de ocupação holandesa, Felipéia 
de Nossa Senhora das Neves, durante o período em que houve a unificação das Coroas de Portugal e
Espanha; Paraíba e, desde 1930, João Pessoa.
10 De acordo com o autor em contexto, a primeira fase urbanizadora correspondeu ao período de 1530 a 
1570. Foi a fase inicial da formação da rede urbana brasileira, tendo como marco o estabelecimento do 
regime de capitanias e a fundação de São Vicente, em 1532. Uma importante característica desta fase foi 
a instalação de cidades e vilas com vistas a assegurar a ocupação da costa leste.
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cidades brasileiras que prolongam o campo, ao invés de reagirem contra ele [...]”

(OCTÁVIO, 1985 apud AGUIAR; OCTÁVIO, 1985, p. 54). Esse quadro se explica

pela falta de equipamentos e vida urbana na cidade, além de o campo constituir o locus

da produção e do poder político, concentrando os fatores de dinamismo da economia e 

também detentor de bem maior contingente populacional.

Até por volta da década de 1960, a cidade de João Pessoa ainda era constituída 

por seu núcleo original, formando uma estrutura compacta em torno do seu sítio inicial, 

o qual compõe atualmente o Centro Histórico, e por bairros tradicionais que se

formaram nas primeiras décadas do século XX, a exemplo de Tambiá, Jaguaribe e

Trincheiras.

Foi a partir desse momento que teve início o período de mais acelerado

crescimento urbano, quando a cidade passa a apresentar uma estruturação cada vez mais 

complexa, originando o que achamos por bem considerar, neste trabalho, de uma cidade 

plural. O item que se segue aborda o processo de expansão recente da cidade de João

Pessoa, procurando evidenciar a conformação da cidade plural atual.

2.1 Sobre a expansão urbana recente: verso e reverso

O processo de expansão urbana que tem ocorrido em João Pessoa não está

dissociado da realidade que é comum às cidades erigidas na periferia do modo

capitalista de produção. Desta feita, consideramos pertinente ressaltar a natureza da

atuação do Estado capitalista na emergência das contradições socioespaciais nas

cidades. Julgamos necessário fazer tal referência, pois o Estado coloca-se como o agente 

mais proeminente na produção do espaço urbano de João Pessoa, sobretudo no âmbito 

das políticas públicas federais a partir da década de 1960. 

Nesse sentido, as contradições atinentes à produção do espaço urbano de João 

Pessoa estão presentes na conformação do Estado que se estrutura sob a égide do

capitalismo. Essas contradições resultam do jogo dialético que, na cidade, se estabelece 

entre as necessidades individuais e de determinados grupos sociais em contraposição às 

necessidades coletivas.

Afinal, o que rege as condições materiais e de vida, no capitalismo, é a

“tendência constante à expansão da produção de mercadorias sob um sistema de

propriedade privada” (SCHMIDT, 1983, p. 23). O entendimento de muitos problemas e 
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demandas que envolvem a cidade capitalista exige-nos a consideração do caráter de

classe do Estado e, portanto, das políticas públicas. 

Com este enfoque, Harvey (2005) esclarece que, sob o argumento de defender 

o interesse comum, o Estado capitalista procura assumir uma existência autônoma. Mas, 

por outro lado, constitui um importante instrumento de poder controlado pelas classes

dominantes. Nesse sentido, a autonomia do Estado é relativa e o seu principal objetivo 

acaba sendo a reprodução do capital. Esse corolário se evidencia a partir do exemplo da 

política urbana implementada pelo Estado brasileiro durante o regime autoritário.

O crescimento da cidade de João Pessoa a partir da década de 1960 está

intimamente relacionado com o contexto nacional e é sobre a expansão que vai ocorrer a 

partir desse período que trataremos nos parágrafos que se seguem. Posteriormente,

retomaremos tal discussão teórica do Estado capitalista.

É preciso deixar claro também que a investigação que aqui se processa sobre o 

Litoral Sul não pode perder de vista a cidade de João Pessoa como um todo. Neste

sentido, o entendimento dos processos urbanos concernentes ao recorte territorial da

pesquisa tem o espaço urbano de João Pessoa como totalidade.

Os parágrafos seguintes abordarão a expansão urbana, advertindo-nos para o

fato de que o processo de expansão da cidade de João Pessoa produz a dissolução da

cidade singular, ou seja, a Cidade Tradicional, e traz como conseqüência a emergência 

de uma cidade plural ou o que é chamada de Cidade Modernizada. É nesta cidade onde 

surgem diversos problemas que se colocam e se projetam como desafios socioespaciais. 

De início, é preciso considerar que o processo de expansão que ocorre a partir 

da década de 1960 vai sinalizar uma nova fase na estruturação do espaço urbano de

João Pessoa. Isso decorre, em grande medida, dos rebatimentos da política urbana

executada pelo governo federal sob a égide do regime autoritário que teve início em

1964. A crescente migração rural-urbana, na segunda metade do século XX, exige do 

poder público uma maior preocupação no tocante à reprodução das classes sociais nas 

áreas urbanas. Nesse aspecto, era preciso também conter os possíveis conflitos e

tensões sociais latentes nessas áreas.

De forma semelhante ao que acontece em outras cidades brasileiras de médio 

e grande porte, em João Pessoa, o crescimento populacional e urbano acentua o

processo de complexificação da sua estrutura urbana. Temos, assim, uma cidade cada 

vez mais plural, que invade e dissolve os espaços rurais através da incorporação de

novas áreas à sua malha urbana.
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Ou seja, de acordo com Lefebvre (1991), temos a Cidade Modernizada

invadindo e se sobrepondo, mais e mais, à Cidade Tradicional ou Histórica. Assim, no 

que toca à cidade de João Pessoa, observamos que a década de 1960 sinaliza o

momento em que os incrementos de modernização começam a se sobrepor e corroer o 

que o referido autor reconhece por Cidade Tradicional.

Nesse caso, o crescimento que vai ocorrer a partir desse período assinala a

implosão da Cidade Tradicional, a despeito dos resíduos e permanências que ainda

hoje existem em João Pessoa, temos, como resultado, a prevalência cada vez mais

nítida da Cidade Modernizada. No que toca ao recorte territorial desta pesquisa, é

bastante visível o jogo dialético entre as permanências e transformações. Desse modo, 

os resíduos de ruralidade são corroídos pelo crescimento urbano de escopo nitidamente 

capitalista, avançando sobre localizações que propiciam uma crescente especulação

com o solo urbano.

Nesse processo de transformação da realidade urbana, vemos que a cidade

deixa paulatinamente de ser o lugar do encontro, da festa, da convergência das ações 

cotidianas, para se tornar uma cidade cada vez mais estratificada socialmente e com

um tecido urbano crescentemente espraiado, em vista da incorporação de um padrão

periférico e bastante difuso de crescimento. A vida urbana tende a perder unidade, ou 

seja, desagregar-se, e a cidade passa a se constituir de fragmentos, numa realidade

multifacetada pelos distintos e cada vez mais díspares usos do solo e a redefinição de 

seu conteúdo social e econômico.

Portanto, no Litoral Sul de João Pessoa, tal problemática não é diferente. A

despeito de se tratar de uma área de expansão urbana, e dessa maneira ainda apresentar 

baixa densidade em extensos setores e, até certo ponto, com características rurais, o

espaço urbano do recorte territorial da pesquisa está despedaçado entre setores

ocupados por estratos de alto, médio e baixo poder aquisitivo, configurando realidades 

socioeconômicas bem distintas. É, portanto, a Cidade Modernizada em todo seu

esplendor.

Em face desse contexto e apoiando-se em Lefebvre (1991), a porção da

cidade erguida no período anterior à década de 1960 é considerada por Maia (2000)

Cidade Tradicional ou Histórica, enquanto a parte que resulta da expansão a partir

desse período é referida como sendo a Cidade Modernizada. Para a referida autora,

“quando dizemos modernizada queremos enfatizar as mudanças ocorridas na cidade
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em função das imposições do mundo moderno, sem contudo haver transformações em 

toda a malha urbana (MAIA, 2000, p. 32, grifo da autora).

Temos então que o processo de expansão da cidade resulta numa estruturação 

urbana cada vez mais complexa, com redefinição do conteúdo social e econômico de

algumas áreas e surgimento de outras. Há, não raro, a deterioração da Cidade

Tradicional. Para a autora em contexto, a porção de João Pessoa que compunha a

Cidade Tradicional era constituída pelo seu núcleo original, hoje denominado Centro 

Histórico, e alguns bairros localizados nas proximidades, a exemplo de Tambiá,

Jaguaribe, Trincheiras e Torre, que se formaram nas primeiras décadas do século XX.

O processo de modernização que atingiu a cidade de João Pessoa resultou na 

constituição de um espaço urbano diferenciado. Assim, Madruga (1992) identifica três 

cidades distintas que se justapõem e se interdependem, quais sejam: a Cidade

Tradicional, a Cidade Além Jaguaribe e a João Pessoa dos Vales e das Encostas. A

primeira refere-se à porção da cidade que vai do núcleo original, no Centro Histórico, e 

estende-se por áreas como os bairros surgidos até por volta da década de 1960,

delimitada entre os vales dos rios Paraíba e Jaguaribe. 

A segunda parte refere-se à expansão da cidade na orla marítima e, em grande 

parte, aos conjuntos habitacionais populares que, como veremos, foram construídos a

partir da década de 1960. Por fim, a João Pessoa dos Vales e das Encostas é formada

pelas áreas de ocupações espontâneas e irregulares, localizadas predominantemente no

vale do Rio Jaguaribe, o maior que corta a cidade.

É preciso ressaltar, no entanto, que a compreensão de Madruga (1992) a

respeito de cidade tradicional não tem relação com a concepção lefebvreana assumida

por Maia (2000). Isto porque, na acepção de Henri Lefebvre, a cidade tradicional ou

histórica é aquela em que a vida urbana se dava de forma integrada, marcadas por uma 

centralidade única, como o lugar da festa e do encontro, conforme foi exposto

anteriormente. O termo tradicional, portanto, remete-se à porção da cidade que parte do 

núcleo original até a orla marítima, ou seja, compreende a parte de malha urbana mais 

contínua e mais dotada de inversões urbanas promovidas pelo poder público.

É necessário ter em mente que a dissolução da Cidade Tradicional é

decorrência, em grande medida, das ações do Estado através das políticas públicas

implementadas pelo governo federal durante o regime militar. Em outros termos, o

Estado exerceu um papel crucial para a expansão da cidade de João Pessoa a partir da 

década de 1960. O financiamento de conjuntos habitacionais e a dotação de infra-
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estrutura urbana foram os segmentos principais da atuação estatal nesse período no que 

concerne às intervenções urbanísticas. A propósito, os parágrafos seguintes abordarão

esse processo.

Nesse sentido, Lavieri e Lavieri (1992) afirmam que o ano de 1963

corresponde ao início do período caracterizado por intervenções urbanas federais, com

profundas repercussões na expansão na cidade de João Pessoa. Como expressão dessa

política, foram construídos o Anel Rodoviário, o Distrito Industrial e o Campus da

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). No plano espacial, um dos principais

rebatimentos dessas intervenções diz respeito às novas frentes de expansão da cidade

para além da área circunscrita pelos obstáculos naturais constituídos pelo estuário do rio 

Paraíba e o vale do rio Jaguaribe. Até então a cidade formava uma estrutura compacta 

entre tais rios.

Contudo, foi a partir da instauração do regime autoritário, em 1964, que a

política urbana levada a efeito pelo governo federal vai se tornar decisiva na expansão e 

estruturação de João Pessoa, bem como das cidades de médio e grande porte em geral. É 

preciso considerar que essa política urbana deriva das relações imbricadas entre as

esferas política e econômica, as quais se condensam no Estado, com repercussões na

vida de indivíduos, grupos e instituições (SCHMIDT, 1983).

As políticas públicas voltadas para o setor urbano resultaram em maciços

investimentos na construção de habitações, infra-estrutura e serviços urbanos. Estavam 

alicerçadas na criação, pelo governo federal, do Banco Nacional da Habitação (BNH) e 

do Sistema Federal da Habitação (SFH), pela Lei 4.380, de 21 de agosto de 1964. 

Outro importante instrumento de política urbana originada no regime militar

foi o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), criado pela Lei 5.107, de 13 de 

setembro de 1966. O FGTS é constituído a partir de poupança compulsória dos

trabalhadores. Juntamente com a Caderneta de Poupança, ou seja, a poupança

voluntária, o FGTS representa a principal fonte de financiamento para os investimentos 

urbanos. A partir de 1967, o BNH passou a gerir os recursos do FGTS, o que lhe

viabilizou a construção de conjuntos habitacionais populares, inclusive na cidade de

João Pessoa.

Com a extinção do BNH, em 1986, a Caixa Econômica Federal (CEF) passou 

a ser a instituição do governo federal responsável pelo gerenciamento da política

urbana, passando a administrar os recursos do FGTS e da Caderneta de Poupança para 

os investimentos na política urbana.
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  É preciso deixar claro que, num primeiro momento, o regime militar

restringiu a política urbana a uma política notadamente habitacional. Tendo em conta o 

contexto de urbanização acelerada e partindo de um governo de duvidosa legitimidade 

popular, isso tinha uma nítida dimensão política. Era preciso construir casas para tentar 

conter as tensões sociais que se agravavam nas cidades brasileiras. 

Nesse sentido, parece “desnecessário dizer que para as classes médias a

aquisição de propriedade privada (imóvel) tinha um incrível apelo, e assim tornou-se

uma política central do novo regime, no sentido de alargar-lhe o apoio e legitimidade

junto às massas” (SCHMIDT, 1983, p. 113). Ademais, com vistas a atingir os anseios

populares, essa política habitacional asseguraria a recuperação da economia com a

indução de investimentos no setor da construção civil, a qual garante um alto

incremento da absorção de força de trabalho.

A construção de vários conjuntos habitacionais populares constituiu a principal 

conseqüência das políticas públicas urbanas com enorme rebatimento espacial em

termos de expansão da cidade de João Pessoa. Diante disso é possível afirmar que

Em João Pessoa os conjuntos habitacionais passaram a se constituir
num elemento chave para a reordenação de sua estrutura urbana,
ocupando a linha de frente e funcionando como vetor de
direcionamento do crescimento da cidade em direção a sudeste. [...]
(LAVIERI; LAVIERI, 1999, p. 43).

Nesse sentido, de forma diferente do que se verificava no período anterior à

década de 1960, a cidade de João Pessoa passa a ter um padrão de crescimento bastante 

difuso ou espraiado, com ocupação preferencial de áreas periféricas11, em função da

política de implantação de conjuntos habitacionais. Embora 1960 tenha sido a década

que marcou o início dessa nova fase de expansão da cidade, foi principalmente na

segunda metade da década seguinte que João Pessoa apresentou crescimento mais

acelerado devido à instalação desses conjuntos.

O processo de crescimento urbano espraiado apresentado pela cidade de João 

Pessoa, a partir da década de 1970, tem a ver, primeiramente, com o aumento

11 O final da década de 1960 sinaliza o início do período em que emerge com grande força a “cidade dos 
conjuntos habitacionais” , pois foi a partir daí que começaram a ser construídos vários conjuntos
habitacionais populares em João Pessoa. Como exemplos, temos: Castelo Branco (em três etapas: 1969, 
1970 e 1974), Costa e Silva (1971), João Agripino (1974), Ernani Sátyro (1977), José Américo, Ernesto 
Geisel e Altiplano Cabo Branco (os três em 1978), Bancários (1980), Cristo Redentor (1981), Bairro das 
Indústrias (1983) e Mangabeira (é o maior conjunto habitacional da cidade e foi construído em oito
etapas: entre 1983 e 1998) e o Valentina de Figueiredo (1985) (MAIA, 2000 e LAVIERI; LAVIERI,
1999).



Dissertação de Mestrado – PPGe/URFN                                        BARBOSA, A. G. 37

significativo da sua população. Este fenômeno, por sua vez, está relacionado com o

grande afluxo de migrantes proveniente do interior do Estado da Paraíba, a partir do

período assinalado.

Assim, de um lado, a construção dos conjuntos habitacionais colocava-se

como uma necessidade frente ao aumento da demanda por moradias por parte das

classes de baixo e médio poder aquisitivo, e, de outro lado, favorecia os interesses de

certos grupos dominantes, notadamente os ligados ao capital imobiliário que lucraram

com essa periferização da cidade. Dessa forma, o crescimento populacional da cidade

alimenta interesses capitalistas e aumenta as demandas sociais. Observemos, na tabela

2.1, o ritmo de crescimento da população de João Pessoa durante o período em

contexto.

Tabela 2.1 - População residente e crescimento populacional do município de João Pessoa
População

Anos
Número absoluto Crescimento

populacional
no período (absoluto)

Crescimento
populacional

no período (%)
1950 95.953 - -
1960 142.916 46.963 48,94
1970 221.546 78.630 55,01
1980 330.176 108.630 49,03
1991 497.599 167.423 50,70
2000 597.934 100.335 20,16

Fonte: IBGE, Censos Demográficos da Paraíba de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000.

Pelo que observamos na tabela 2.1, a cidade de João Pessoa apresentou

elevado crescimento populacional desde a década de 1950, em especial desta década até 

1991, quando a taxa média de incremento populacional por década foi de 50,92 %. O

maior crescimento ocorreu entre 1960 e 1970, com uma taxa de 55,01 %. Por outro

lado, de 1991 a 2000, verificamos uma queda no ritmo do crescimento populacional da 

capital paraibana, com 20,16 %, o que representa pouco menos da metade da taxa de

incremento das décadas anteriores.

Em termos práticos, essas altas taxas de crescimento exigiram um aumento dos 

investimentos estatais na dotação de infra-estrutura urbana. Era preciso oferecer

moradia, vias de tráfego, equipamentos sociais (escolas, hospitais, postos de saúde,

creches, dentre outros) e alternativas de emprego para um número cada vez mais

crescente de habitantes. Como grande parte das inversões promovidas pelo poder
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público nestes segmentos não foram suficientes, foi preciso que ao menos no setor da

moradia o Estado financiasse a construção de conjuntos habitacionais populares.

No que concerne ao Litoral Sul de João Pessoa, há apenas um conjunto

habitacional, o conjunto Altiplano Cabo Branco, que surgiu nesse contexto. Assim,

enquanto outras direções da cidade se expandiam, por força da construção dos conjuntos 

habitacionais, no Litoral Sul, até certo ponto, a baixa densidade urbana verificada é

explicada por esse fato, ou seja, a não proliferação dos conjuntos habitacionais. Por

outro lado, tal fato nos leva a concluir que, por suas amenidades e pelas restrições

quanto ao uso do solo urbano12, essa área foi poupada de um crescimento urbano de

caráter essencialmente denso e popular.

Contando inicialmente com 529 unidades habitacionais domiciliares, o

conjunto Altiplano Cabo Branco teve sua construção em 1978. A instituição responsável

por sua construção foi o Instituto Nacional de Orientação das Cooperativas

Habitacionais (INOCOOP-PB), que contou com recursos provenientes do Sistema

Financeiro da Habitação (SFH). Localizado a oeste do bairro Cabo Branco, separando-

se deste por uma barreira natural – a Falésia do Cabo Branco –, a instalação desse

conjunto representou a primeira grande intervenção pública no sentido de estimular a

ocupação urbana do Litoral Sul de João Pessoa.

Como já foi sinalizado, o padrão de crescimento resultante desses conjuntos

habitacionais é notoriamente espraiado, o que expande a cidade no sentido horizontal e 

não raro leva à transformação de terras outrora rurais em terras urbanas. Ao discutir a 

organização interna das cidades, Santos (1993) chama-nos a atenção para os problemas 

que estão associados ao crescimento espraiado e não raramente desordenado das

grandes cidades. Dessa forma,

As cidades, e sobretudo as grandes, ocupam, de modo geral, vastas
superfícies, entremeadas de vazios. Nessas cidades espraiadas,
características de uma urbanização corporativa, há interdependência
do que podemos chamar de categorias espaciais relevantes desta
época: tamanho urbano, modelo rodoviário, carência de infra-
estruturas, especulação fundiária e imobiliária, problemas de
transporte, extroversão e periferização da população, gerando, graças 
às dimensões da pobreza e seu componente geográfico, um modelo

12 O Código de Urbanismo (2003) e o Plano Diretor da Cidade de João Pessoa (1994) impõem restrições à 
ocupação das áreas próximas à Falésia do Cabo Branco, no Altiplano do Cabo Branco, com vistas a evitar
o seu comprometimento. Toda a faixa da falésia é considerada por esses dois instrumentos jurídicos e
ainda pela Constituição do Estado da Paraíba (1989) e pela Lei Orgânica do Município de João Pessoa 
(1990) como patrimônio paisagístico e ambiental da Paraíba, devendo ser preservada. Faremos menção a 
esses instrumentos no subcapítulo 3.4, sobre o marco jurídico do zoneamento.
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específico de centro-periferia. Cada qual dessas realidades sustenta e 
alimenta as demais e o crescimento urbano, é, também, o crescimento 
sistêmico dessas características (SANTOS, 1993, p. 95-96).

Nisso tudo, podemos dizer que, em relação à cidade de João Pessoa, o

espraiamento é parte tanto da implantação dos conjuntos habitacionais periféricos

quanto do processo de especulação imobiliária que passa a acontecer nas terras

intersticiais ou nas proximidades de tais conjuntos e que, via de regra, são exploradas

para a implantação de loteamentos privados. Nesse sentido, ao incentivar a criação de

imensos terrenos vazios entre conjuntos habitacionais, o Estado promove o

espraiamento exagerado da cidade e, dessa forma, também acaba estimulando as

práticas especulativas no mercado de terras, com o conseqüente aumento dos preços,

empurrando os pobres para as periferias.

A propósito dessa discussão, no que se refere ao Litoral Sul, podemos afirmar 

que sua expansão recente é parte fundamental do processo de especulação imobiliária

que passa a ser alimentada pela construção de condomínios fechados horizontais,

valorizando as terras vizinhas. Há, inclusive, grandes estoques de terras edificáveis à

espera de maior valorização. Portanto, a tendência de lançamento desses condomínios

deverá acentuar o processo de crescimento espraiado na direção do Litoral Sul da

cidade, o que, a bem da verdade, já está acontecendo.

Como sabemos, esse crescimento da cidade não tem sido acompanhado de

investimentos em infra-estrutura de saneamento básico, áreas de lazer, equipamentos

comunitários, ou ainda de preocupações com os processos ambientais. Essa expansão

acelerada cria enormes déficits em termos de provisão de valores de uso coletivos no

conjunto da cidade, fenômeno que se mostra típico da realidade das grandes cidades

localizadas na periferia do capitalismo (JAMARILLO, 1986).

Além do mais, como no processo de crescimento urbano de João Pessoa, não 

se levou em conta o princípio da eqüidade territorial, há áreas da cidade muito bem

dotadas de infra-estrutura e serviços urbanos essenciais para uma boa qualidade de vida 

dos citadinos, enquanto existem outras que são extremamente carentes.

Essas disparidades que se verificam no interior da cidade são fruto de um

conjunto de práticas espaciais que resultam no que Santos (1990) denomina urbanização 

corporativa. Tal processo envolve grandes investimentos do poder público em áreas

onde residem os estratos de população com maior poder aquisitivo ou que tendem a

gerar benefícios a grandes empresas, mesmo que sejam quantitativamente muito mais
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expressivos, em detrimento das demandas dos segmentos locais. É a cidade corporativa 

em todo seu esplendor. Sobre este conceito, escreveu Milton Santos:

Na cidade corporativa, o essencial do esforço de equipamento é
primordialmente feito para o serviço das empresas hegemônicas; o
que porventura interessa às demais empresas e ao grosso da
população é praticamente o residual na elaboração dos orçamentos
públicos. Isso obedece à mais estrita racionalidade capitalista, em
nome do aumento do produto nacional, da capacidade de exportação 
etc (SANTOS, 1990, p. 94-95).

O processo de urbanização corporativa torna o uso do solo urbano cada vez

mais estratificado, contrapondo fragmentos da cidade bem dotados de benfeitorias

promovidas pelo Estado a áreas bastante carentes das inversões estatais. Esse quadro dá 

margem à acentuação de processos urbanos tais como segregação socioespacial,

inclusão social precária e pobreza urbana, gerando o agravamento da problemática

socioespacial urbana. 

Nesse aspecto, ao analisarmos o processo de expansão urbana nas cidades

produzidas sob a lógica da urbanização corporativa, é preciso que estejamos atentos à

atuação do Estado no tocante às áreas-alvo das suas inversões e à correspondente

escassez de investimentos oficiais em outras áreas.  O espaço urbano passa então a se

constituir de fragmentos derivados das clivagens de classe. As palavras de Milton

Santos, que se seguem, são bastante esclarecedoras.

Desse modo, o processo de urbanização corporativa se impõe à vida 
urbana como um todo, mas como processo contraditório opondo
parcelas da cidade, frações de população, formas concretas de
produção, modos de vida, comportamentos. Há oposição e
complementaridade, mas os aspectos corporativos da vida urbana
tendem a prevalecer sobre as formas precedentes das relações
externas e internas da cidade, mesmo quando essas formas prévias,
chamadas tradicionais, de realização econômica e social, interessam a 
população mais numerosa e a áreas mais vastas. A lógica dominante, 
entretanto, é, agora, a da urbanização corporativa e a da cidade
corporativa (SANTOS, 1990, p. 111).

Tais contradições se mostram mais nítidas a partir da consideração da

evolução da população residente em ocupações irregulares ou o que o IBGE chama de 

aglomerados subnormais. A despeito dos problemas quanto aos critérios adotados por
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esse órgão federal13, seus dados apontam claramente que tem havido um aumento tanto 

do número desses assentamentos, quanto de população residindo nos mesmos.

Outro aspecto relevante no que toca à expansão urbana pessoense é que, só na 

década de 1970, é que a cidade alcança e incorpora o Distrito de Tambaú. As décadas 

seguintes vão apresentar um nítido crescimento de João Pessoa na direção da orla

marítima. Tal crescimento é acompanhado de um processo de reestruturação do espaço 

urbano, com a Cidade Modernizada se sobrepondo à Cidade Tradicional.

Dessa forma, um elemento fundamental do processo de modernização

verificado no Litoral Norte da cidade de João Pessoa, nas últimas décadas, conforme

aponta Vasconcelos Filho (2003), em importante estudo sobre este recorte, diz respeito

à acentuada verticalização. Tal incremento de modernização traz como uma de suas

implicações a transformação do apartamento como unidade familiar preferencial das

classes de maior poder aquisitivo. Além de elemento de relativo status, morar em

apartamento traduz-se numa moradia com maior funcionalidade para a vida moderna de 

muitos citadinos.

Em certa medida, a intensa ocupação que se verifica no Litoral Norte já está

trazendo efeitos para o Litoral Sul, por meio de uma ocupação ainda que lenta, mas em 

ritmo crescente e com certas características diferenciadas daquela porção da cidade. Não 

devemos perder de vista que as restrições à edificação também se colocam como

aspecto fundamental para o disciplinamento da expansão urbana na área de estudo desta

pesquisa. Ademais, a instalação de condomínios fechados horizontais sinaliza um

padrão de crescimento bastante distinto do que ocorre nos bairros norte-litorâneos.

Nesse sentido, entendemos que as transformações socioespaciais no Litoral

Sul têm a ver não só com o fato de constituir uma área de expansão urbana, mas,

inclusive, estão associadas com o processo de reestruturação que atinge a cidade de João 

Pessoa como um todo e, particularmente, as áreas de alto padrão de habitabilidade.

Porém, o processo de reestruturação precisa ser visto na escala da cidade em conjunto, 

pois se considerarmos o Litoral Sul isoladamente, ele configura tão somente uma área

de expansão urbana. Ou seja, os processos que se desenrolam no Litoral Sul estão

inseridos no espaço urbano de João Pessoa enquanto totalidade.

13 O IBGE considera como aglomerados subnormais os assentamentos localizados em área urbana, com 
mais de cinqüenta domicílios, em que a ocupação do terreno é ilegal e onde a infra-estrutura urbana
básica é ausente ou muito precária, no que se refere à rede de água, de esgoto e elétrica, calçamento das 
ruas, dentre outros aspectos. A considerar tal critério, muitas ocupações irregulares de João Pessoa e,
inclusive, do Litoral Sul, não são tratadas pelo IBGE como tais.
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Ademais, o ponto de vista de que as transformações que se desenrolam na área 

de estudo são parte da reestruturação da cidade adquire consistência se levarmos em

conta que a tendência de se consolidar, no Litoral Sul, um crescimento horizontal e com 

presença de condomínios fechados voltados para estratos com elevado rendimento, são 

o contraponto da diversificação e alta densidade urbana que caracterizam o Litoral

Norte, localizado em área próxima e de fácil acessibilidade ao compartimento sul-

litorâneo.

Não podemos perder de vista que o Estado e a iniciativa privada são fortes

aliados nesse processo de expansão que ocorre na nossa área de estudo, de maneira que 

não tratamos essas duas porções do litoral pessoense como se fossem isoladas uma da

outra.

Em função do que dissemos aqui sobre a expansão da cidade a partir da década 

de 1960, depreendemos que, de forma simultânea, a produção do espaço urbano de João 

Pessoa apresenta os seguintes processos fundamentais: crescente transformação de

espaços rurais em áreas urbanas; redefinição dos usos e funções dos diversos setores da 

cidade; agravamento de problemas socioespaciais urbanos; e tendência de ocupação

crescente do Litoral Sul.

Tais processos se tornam cada vez mais proeminentes no espaço urbano de

João Pessoa, uma vez que se trata de uma cidade média. A propósito, o uso desta

terminologia não deve ser confundido com a expressão “cidade de porte médio”, pois

sob este último aspecto, ou seja, levando-se em consideração a dimensão meramente

quantitativa (população, tamanho, dentre outros pontos) João Pessoa constitui uma

cidade de grande porte. As cidades médias, enfim, são as aglomerações não-

metropolitanas, onde a dinâmica urbana se mostra bem mais complexa do que a

verificada nos pequenos centros urbanos e nem tão expressiva se comparada com a das 

metrópoles consolidadas. É, portanto, nestes termos que consideramos João Pessoa uma 

cidade média.

Por fim, é preciso dizer que a análise da morfologia da paisagem, que

forçosamente o estudo da expansão urbana nos leva a fazer, não é suficiente para a

compreensão da realidade urbana. É a partir da consideração de que o espaço urbano

tem uma dimensão social que podemos entender os processos espaciais que se afiguram 

na cidade de João Pessoa como aspectos fundamentais para o desvendamento de sua

realidade como um todo.
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Nesse sentido, as contradições que emergem nessa cidade plural exigem-nos

repensar o seu espaço urbano no sentido de buscar a superação dos problemas. É a partir 

de um olhar crítico sobre como a cidade cresce e cria novas morfologias que devemos 

pleitear um autêntico desenvolvimento socioespacial urbano.

Ao contrário do que com freqüência o senso comum trata como verdade quase 

que inquestionável, a acelerada expansão da cidade não resulta, necessariamente, no

desenvolvimento socioespacial urbano. Do mesmo modo, a crescente valorização do

solo urbano que se verifica no âmbito do mercado imobiliário, em relação a

determinados fragmentos da cidade, notadamente os reservados aos estratos de maior

poder aquisitivo, não pode ser confundida com o desenvolvimento socioespacial urbano. 

É em função desses e outros aspectos que abordaremos esse tema na seção que se segue.

2.2 O desafio do desenvolvimento socioespacial urbano

A construção deste subcapítulo tem o objetivo de delinear o que entendemos, 

neste trabalho, por desenvolvimento socioespacial urbano. Assim, toda a abordagem em 

relação à área de estudo tem como pano de fundo a concepção de desenvolvimento

apresentada neste tópico.

Os problemas socioespaciais que se verificam atualmente no conjunto da

cidade de João Pessoa ou no seu compartimento sul-litorâneo em particular, estão

relacionados à dinâmica geral que rege o processo de urbanização brasileiro. A adoção 

desta perspectiva de análise implica considerar que a totalidade em que se inserem esses 

problemas não se restringe à área de estudo da pesquisa ou aos limites territoriais da

Grande João Pessoa14.

Dessa forma, a realidade que se afigura no espaço urbano pessoense é parte de 

um contexto mais amplo que deriva da divisão social e espacial do trabalho e do

processo de reprodução do capital. Colocada a questão nesse nível escalar e para

trazermos à baila uma discussão sobre o processo de urbanização brasileiro, o qual é

14 A Lei Complementar nº 59, de 30 de dezembro de 2003, de autoria do Governo do Estado, criou a área 
metropolitana de João Pessoa. Chamamos de Grande João Pessoa porque, até o momento a área
metropolitana ainda não foi efetivamente implantada. É importante destacar que a sua criação não
resultou de um debate necessário entre os diversos segmentos da sociedade civil organizada, mas tão
somente de um ato da tecnocracia estatal. Diante disto, é fato notório que a busca de soluções para muitos 
dos problemas que afligem as nossas cidades se revela inútil enquanto não houver uma participação ativa 
dos agentes sociais diretamente interessados.
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caracterizado pelo agravamento dos problemas socioespaciais, julgamos bastante

oportuna a análise de Maricato (2003) a propósito da crise urbana atual.

Essa autora ressalta que, se na década de 1940, quando apenas 31% da

população brasileira era urbana, as cidades se colocavam como a face moderna de um

Brasil essencialmente agrário e atrasado, atualmente, quando, segundo o IBGE, mais de 

80% dos brasileiros são urbanos, as cidades médias e grandes, principalmente, são

identificadas como espaços onde prosperam a carência de infra-estrutura urbana, a

precariedade e por vezes até mesmo a ausência de serviços urbanos básicos, além de

problemas socioambientais, desigualdades sociais, violência e tantos outros. 

Ainda conforme a autora, o avassalador processo de urbanização brasileiro é

tributário de toda sorte de mazelas e problemas sociais. Em poucas décadas, grandes

fluxos populacionais se deslocaram do campo para a cidade, na esteira de um processo 

de modernização excludente e conservador. Em conseqüência disso,

A sociedade apenas começa a se dar conta de que o avassalador
processo de urbanização foi acompanhado da modernização no modo 
de vida, no ambiente construído, nas comunicações, sem deixar,
entretanto, de reproduzir seu lado arcaico. Isto é, a modernização é
apenas para alguns; a cidadania e os direitos, idem (MARICATO,
2003, p. 78.).

O que está posto é que o “desenvolvimento” tem sido apenas parcial, uma vez 

que não abarca o conjunto da sociedade. Fragmentos das cidades se tornam bem

equipados de infra-estrutura básica e, via de regra, são bem dotados de serviços urbanos, 

enquanto outras partes se tornam cada vez mais distantes do que poderíamos considerar 

como uma qualidade de vida decente e condigna de seus moradores. Isso implica dizer 

que uma parcela dos citadinos acaba tendo mais direitos do que a outra, resultando,

dessa maneira, num quadro de crescente injustiça social e comprometimento da

qualidade de vida.

Contudo, é preciso considerar que o conceito de desenvolvimento requer o

princípio da totalidade. Isso implica dizer que o desenvolvimento socioespacial urbano 

não se dá de forma parcial, ou seja, restrito a alguns fragmentos da cidade. Por este

motivo, tivemos o cuidado de colocar entre aspas o termo desenvolvimento, no início do 

parágrafo anterior. Em outros termos, ao invés de desenvolvimento, temos, no máximo, 

uma modernização seletiva de alguns fragmentos da cidade, ainda que isto resulte na

manutenção do arcaico no âmago da sociedade brasileira.
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Para Maricato (2003), a modernização brasileira, contraditoriamente, reproduz 

o arcaico. Em outras palavras, a modernização patrocinada, quer pelos investimentos

públicos quer pela iniciativa privada, resultou num aumento crescente da desigualdade

social. Sob o prisma do espaço urbano, esse fenômeno é bastante notório na cidade de 

João Pessoa em conjunto ou no compartimento sul-litorâneo em particular, conforme os 

dados da pesquisa de campo que analisaremos nos capítulos seguintes. 

Essa realidade chama-nos a atenção para a importância do entendimento

acerca do conceito de desenvolvimento, que não deve ser confundido com o mero

crescimento econômico, como, aliás, não raro tem sido largamente difundido. Nesse

sentido, a ideologia do desenvolvimento trata este tema tão somente em sua dimensão

econômica e não considera outras dimensões como a social e a política. O que está

subjacente nessa postura é a idéia de não-superação do modelo atual ensejado pelo

modo de produção capitalista.

No âmbito estritamente do espaço urbano, o desenvolvimento com freqüência 

tem sido confundido com a modernização gerada pelo progresso técnico. Em termos

práticos, a expansão vertical ou horizontal da cidade ou o simples embelezamento de

alguns de seus fragmentos são equivocadamente considerados como expressão única do 

desenvolvimento urbano.

Em razão disso, a concepção de desenvolvimento aqui adotada fundamenta-se

nas proposições teóricas esboçadas por Souza (2000; 2002 e 2003), para quem o

desenvolvimento configura um fenômeno muito além da estreita visão economicista de 

larga difusão nos meios acadêmicos e tecnocráticos. A crítica às concepções mais usuais 

de desenvolvimento é feita de maneira bastante enfática pelo autor, conforme as

palavras que se seguem:

As discussões sobre “desenvolvimento” têm se apresentado como
extremamente viciadas: vícios como economicismo, etnocentrismo,
teleologismo (etapismo, historicismo) e conservadorismo têm
flagelado, em combinações e com pesos variáveis, quase toda a
literatura teórica sobre o tema, que despontou após a Segunda Guerra 
Mundial. O usual, no tocante ao assunto, ainda é tomar
“desenvolvimento” como sinônimo de desenvolvimento econômico
[...] no limite, a modernização da sociedade, em sentido capitalista e 
ocidental, é o que se entende por desenvolvimento (SOUZA, 2002, p. 
60, grifos do autor).

Com o fito de superar a perspectiva de análise criticada acima, o autor em

contexto propõe que o desenvolvimento signifique uma mudança social para melhor.
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Em termos práticos, dois alcances estariam então vinculados a um autêntico

desenvolvimento socioespacial: uma melhoria da qualidade de vida e um aumento da

justiça social. Ou seja, o processo de desenvolvimento deve assegurar a “crescente

satisfação das necessidades – tanto básicas quanto não-básicas, tanto materiais quanto

imateriais – de uma parcela cada vez maior da população” (Souza, 2002, p. 62).

No que tange à justiça social, o referido autor apóia-se no conceito

castoriadiano de autonomia. O pressuposto essencial preconizado é de que a autonomia 

apresenta tanto uma dimensão coletiva quanto individual. No primeiro caso, devem ser 

asseguradas as garantias institucionais para a implementação de um projeto coletivo,

tendo-se por objetivo o bem comum. A autonomia individual, por sua vez, implica a

possibilidade concreta de indivíduos particulares exercerem o direito de escolha em

liberdade, com plena consciência e conhecimento de causa de seus atos. Enquanto a

satisfação das necessidades está mais vinculada à esfera privada, o aumento da justiça

social relaciona-se à esfera pública.

Contudo, tanto no desenvolvimento em geral quanto no desenvolvimento

urbano em particular, é importante termos em vista a sua dimensão espacial. Não por

acaso, o autor em tela acrescenta a adjetivação “socioespacial”. Nesse caso, parte-se do 

princípio de que o espaço social é um ente fundamental para a compreensão das

diversas relações travadas pelos agentes sociais num quadro histórico concreto.

Conforme foi afirmado no capítulo anterior, o espaço social é produto e condição das

relações sociais de produção.

Desse modo, “a organização social e as formas espaciais refletem o tipo de

sociedade que as produziu, mas a organização espacial e as formas espaciais, uma vez 

produzidas, influenciam os processos sociais subseqüentes” (Souza, 2003, p. 99). Esta 

abordagem está claramente apoiada na concepção de Lefebvre (1974), para quem o

espaço não constitui um mero reflexo da sociedade, mas uma dimensão integrante e

constitutiva do sistema social.

Não se trata apenas de transformar o espaço social enquanto substrato material 

da sociedade, mas, a um só tempo, promover uma mudança para melhor tanto no espaço 

social como no conjunto das relações e práticas sociais.

Diante da presente explanação do conceito de desenvolvimento socioespacial 

urbano, é preciso ter em vista que o processo de desenvolvimento não concerne apenas 

à modernização propiciada pelo progresso técnico em alguns fragmentos da cidade,



Dissertação de Mestrado – PPGe/URFN                                        BARBOSA, A. G. 47

tampouco ao crescimento da área urbana ou ainda à crescente complexificação da

estrutura da cidade. 

Vemos que o modelo de “desenvolvimento” atual, mais que minimizar os

problemas urbanos, opõe distintos fragmentos da cidade, em termos de dotação de

serviços e infra-estrutura urbana básicos e em relação às possibilidades concretas dos

indivíduos exercerem suas escolhas e satisfazerem plenamente suas necessidades.

A tomar como exemplo João Pessoa, muitos de seus fragmentos constituídos

pelos diversos setores administrativos, parecem até que não pertencem e constituem a

mesma cidade, tamanhas são as disparidades socioespaciais entre eles e de infra-

estrutura e serviços urbanos disponibilizados aos seus moradores, o que gera bairros

com profunda heterogeneidade interna e entre si.

Com efeito, apoiados na lógica capitalista, os processos de modernização

crescente, crescimento da mancha urbana e uma reestruturação do espaço urbano, estão 

ocorrendo em larga medida na cidade de João Pessoa, porém sem promover melhorias 

mais significativas para as porções mais carentes da cidade. Ou seja, sem gerar melhoria 

da qualidade de vida para os segmentos socioeconômicos de menor poder aquisitivo. 

De forma mais específica, realidade semelhante também se processa na área

do Litoral Sul que compreende o recorte territorial da pesquisa. Não por acaso, o

crescimento da especulação imobiliária ocorre simultaneamente ao aumento das tensões 

entre moradores de ocupações irregulares e proprietários fundiários, particularmente no 

loteamento Cidade Recreio Cabo Branco e na ocupação de um terreno vago, originando 

a parte mais recente da Vila São Domingos, no Altiplano Cabo Branco.

Os problemas fundiários têm aumentado após o Governo do Estado ter

iniciado a implantação da rede de abastecimento d’água (e já parou sem concluir a obra) 

e a Prefeitura Municipal ter aprovado um novo zoneamento para a área do Altiplano do 

Cabo Branco. Em face dessa situação, fica muito difícil identificar o desenvolvimento

socioespacial urbano, na área de estudo, enquanto as anunciadas melhorias urbanas não 

forem colocadas claramente a serviço das camadas mais carentes.

A propósito, uma proposta efetiva de desenvolvimento socioespacial urbano

do Litoral Sul não passa pela valorização e especulação crescentes dos lotes, mas, acima 

de tudo, pela criação de alternativas de inserção dos moradores carentes dessa área nos 

projetos divulgados pelo Estado para essa porção da cidade. O crescimento urbano

ordenado que contemple tanto a questão socioeconômica quanto os aspectos

socioambientais, é condição fundamental para a efetivação de tal desenvolvimento.
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A seguir, faremos uma análise dos cinco bairros que compõem a área de

estudo, tomando por base aspectos socioeconômicos e da infra-estrutura urbana.

Confirmamos, então, que o desenvolvimento socioespacial urbano ainda se apresenta

como um horizonte distante para a realidade concreta da área em apreço.

Observando a tabela  2.2, notamos que a realidade dos bairros que compõem a 

área de estudo é reveladora de um quadro bastante desigual do ponto de vista

socioeconômico. Assim, constatamos que os bairros de Portal do Sol (27,15 %), Penha 

(28,24 %) e Costa do Sol (37,58 %) apresentam elevado percentual de famílias

percebendo até um salário mínimo. 

Tabela 2.2 - Classes de rendimento do responsável por domicílio particular permanente na área 
de estudo

Localização
Altiplano

Cabo Branco
Portal do Sol Ponta do Seixas Penha Costa do SolFaixa salarial

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
até 1 SM 75 8,99 98 27,15 6 6,0 48 28,24 59 37,58
> 1 a 2 SM 108 12,95 86 23,82 10 10,0 51 30,0 52 33,12
> 2 a 5 SM 145 17,39 60 16,62 10 10,0 28 16,47 27 17,20
> 5 a 10 SM 154 18,47 55 15,24 24 24,0 13 7,65 3 1,91
> 10 a 15 SM 89 10,67 13 3,60 14 14,0 2 1,18 1 0,64
> 15 a 20 SM 85 10,19 10 2,77 9 9,0 0 0,0 2 1,27
> 20 SM 128 15,35 11 3,05 25 25,0 3 1,76 1 0,64
Sem
rendimento 50 6,0 28 7,76 2 2,0 25 14,71 12 7,64
Total 834 100,0 361 100,0 100 100,0 170 100,0 157 100,0

Fonte: IBGE: censo 2000.

Já o percentual referente à faixa que não tem rendimento alcança 14,71 % dos 

chefes de domicílios da Penha, bem mais alto do que Portal do Sol, com 7,76 %; Costa 

do Sol, com 7,64 %; e Altiplano Cabo Branco, com 6,0 %.

A situação é também preocupante se considerarmos a soma das duas classes de 

rendimento, de até dois salários mínimos. Nesse caso, os três bairros possuem mais da 

metade dos responsáveis pelos domicílios percebendo até a mencionada faixa salarial.

Ou seja, no Portal do Sol, são nada menos que 50,97 %; na Penha, 58,24 %; e no Costa 

do Sol, 70,7 %. Enquanto isso, na classe de maior rendimento, isto é, acima de vinte

salários mínimos, o destaque fica para o Altiplano Cabo Branco, com 15,35 %, e Ponta 

do Seixas, com 25,0 %. Nessa mesma faixa, os outros três bairros apresentam

percentuais ínfimos, quais sejam, Portal do Sol, com 3,05 %; Penha, com 1,76 %; e

Costa do Sol, com 0,64 %.
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Os dados apenas indicam uma profunda desigualdade socioeconômica entre os 

bairros que formam o recorte territorial da pesquisa. No capítulo quatro, quando

faremos a análise dos condomínios fechados horizontais e das ocupações irregulares que 

se localizam na área de estudo, teremos maiores subsídios para entendermos tal

realidade. Contudo, desde já, é preciso chamar a atenção para o fato de que a instalação 

dos condomínios fechados horizontais Cabo Branco Residence Privê, no Portal do Sol, 

e Residencial Alphavillage, no Altiplano Cabo Branco, os quais ainda não eram

habitados na ocasião da realização do censo pelo IBGE, estão alterando

significativamente a composição social e econômica desses bairros.

Ademais, também no capítulo quatro, a análise tanto dos aspectos

quantitativos quanto dos qualitativos referentes às ocupações irregulares, tornará mais

lúcida a compreensão da realidade socioeconômica dos bairros. É preciso destacar

também que a realidade do Altiplano Cabo Branco se apresenta muito heterogênea, uma 

vez que os setores censitários15 constituídos pela porção norte, onde se localiza o

loteamento Visão Panorâmica, e o setor censitário onde estão situadas mansões do

loteamento Jardim Bela Vista, apresentam elevado padrão de rendimento.

O setor que é constituído pelo conjunto Altiplano apresenta nível de

rendimento mediano e o setor formado pela Vila São Domingos, que configura uma

ocupação irregular e onde vivem famílias de baixo poder aquisitivo, acabam levando

para baixo o perfil socioeconômico do bairro como um todo. Mesmo assim, com

exceção de Ponta do Seixas, os outros bairros apresentam uma realidade marcada pelo 

baixo poder aquisitivo e uma situação social e econômica de enormes carências

materiais. O desenvolvimento socioespacial urbano, nesse caso, só se torna realidade no 

momento em que forem criadas as condições para a superação dessas desigualdades.

 Ademais, se tomarmos por base os aspectos ligados à infra-estrutura e aos

serviços urbanos básicos, constatamos que os cinco bairros que configuram a área de

estudo representam outro enorme desafio para se alcançar um autêntico processo de

desenvolvimento socioespacial urbano, nos termos aqui analisados. Isso se justifica pelo 

simples fato de que todos os cinco bairros não dispõem de rede coletora de esgotos e

três deles não disporem sequer de rede geral de abastecimento d’água da Companhia de 

Água e Esgotos do Estado da Paraíba (CAGEPA), tendo os moradores que instalar poço 

15 Os dados contidos na tabela 2.2 foram extraídos dos microdados do censo 2000, do IBGE, que tomam 
por base geográfica os setores censitários. Tal fato permitiu-nos apreciar cada compartimento ou setor
censitário que forma o bairro e, partir disso, tirar algumas conclusões sobre as desigualdades sociais
internas do Altiplano Cabo Branco.
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artesiano para o suprimento de suas necessidades. Outros, conforme veremos no

capítulo quatro, têm de recorrer a outros meios para ter acesso à água.

O destino do lixo também constitui outro indicador de problemas

socioespaciais na área de estudo. Assim, trechos dos bairros de Altiplano Cabo Branco e 

Costa do Sol constituídos por ocupações irregulares de difícil acesso não têm coleta por 

parte da empresa concessionária municipal. O quadro pior ocorre na área do loteamento 

Cidade Recreio Cabo Branco, aonde alguns serviços públicos básicos simplesmente não 

chegam.

Diante do exposto, depreendemos que é preciso que o poder público procure 

implementar políticas no sentido de buscar minimizar as desigualdades e contradições

socioespaciais que se afiguram na área de estudo. A nosso ver, o desenvolvimento

socioespacial urbano está no limite do possível, precisamos persegui-lo, afinal de contas 

é fundamental lutar pela cidadania plena para o conjunto da sociedade. 

Feita essa apreciação da expansão urbana e dos impasses do desenvolvimento 

socioespacial urbano na área de estudo, abordaremos, a seguir, o atual processo de

valorização crescente do solo urbano no Litoral Sul pessoense.
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CAPÍTULO III – A CIDADE ENQUANTO MERCADORIA E O 
SOLO URBANO

A cidade contemporânea, com suas
características, é uma criação de
sociabilidade capitalista, e um dos seus
principais suportes. (Samuel Jaramillo)

Conforme já salientamos no capítulo um, as cidades formam um imenso

conjunto de mercadorias, materiais e imateriais, e expressam distintos interesses e

estratégias, muitas vezes antagônicos, dos estratos sociais que nelas vivem e se

reproduzem. O movimento contínuo de produção e reprodução do espaço urbano

engloba as benfeitorias promovidas pelo poder público, o lançamento de produtos

imobiliários e um sem-número de ações individuais que também participam do processo 

de transformação das cidades.

No presente capítulo, fazemos uma análise do processo de valorização do

espaço urbano no recorte territorial da pesquisa. Como sabemos, tal valorização tem

rebatimentos no preço do solo urbano dos bairros estudados. O lançamento de novos

produtos imobiliários, a exemplo dos condomínios fechados horizontais, cria profunda

repercussão no mercado imobiliário local e, desse modo, contribui para gradativamente 

alterar a composição socioeconômica das áreas envolvidas por tal fenômeno. 

Contudo, de antemão é mister abordar as noções teóricas de valor de uso e

valor de troca, e, em seguida, analisarmos as engrenagens do mercado imobiliário, como 

é o caso de como se dão a extração de renda fundiária urbana e a especulação

imobiliária, na área de estudo. Os elementos aqui colocados nos chamam muito a

atenção para o fato de que a cidade cada vez mais se transforma em negócio, em que

seus fragmentos se convertem em uma mercadoria rentável, principalmente entre os

segmentos que formam o capital imobiliário.

É importante frisar também que a produção e reprodução do espaço urbano

não se desvinculam das condições de reprodução do capital. Nesse sentido, as

modalidades de uso e ocupação do solo indicam como se dá a apropriação do solo

urbano, com as contradições socioespaciais inerentes ao modo capitalista de produção. 

Processos como a segregação socioespacial, induzida ou não, e a inclusão precária de

grande parte dos moradores da área de estudo, dão forma e conteúdo a tais contradições.

Problemas de natureza espacial, a exemplo das disputas fundiárias que se

desenrolam na área de estudo, demonstram quão importante se torna o controle efetivo 
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do solo urbano para a atuação de diversos segmentos que vivem na e da cidade. Em tais 

conflitos, semelhante aos agentes privados, o Estado também procura controlar a

ocupação de áreas consideradas prioritárias para fins outros, ao invés de abrigar

moradores sem-teto. Os casos das ocupações irregulares constituídas pela Vila São

Domingos, o Cidade Recreio e Jacarapé, são bem exemplares dessa problemática.

Portanto, como veremos a seguir, a cidade capitalista é permeada por inúmeras

contradições socioespaciais.

3.1 As noções de valor de troca e valor de uso e a valorização do espaço urbano

Apesar de o processo de valorização que ocorre no compartimento sul-

litorâneo de João Pessoa se apresentar menos acentuado do que o que se verifica em

outras partes, como é caso dos bairros da parte litorânea norte da cidade, constatamos

um aumento dos preços praticados na comercialização de terrenos dos bairros aqui

investigados.

Nesse aspecto, é importante que façamos alguns esclarecimentos teóricos

acerca do processo de valorização e, como passo inicial deste encaminhamento, nos

remeteremos à conceituação de valor de uso e valor de troca. A abordagem

desenvolvida ao longo deste capítulo demanda esclarecimentos acerca dessas noções. 

Com efeito, os economistas clássicos dedicaram grande atenção à questão do 

valor e, dessa forma, contribuíram para elucidar as noções de valor acima assinaladas.

Nesse sentido, Smith (1981) considera que o trabalho é o único processo capaz de

produzir valor. Ou seja, o trabalho apresenta-se como a única medida real e invariável 

de valor. As mercadorias valem de acordo com a quantidade necessária de trabalho e

esforço para obtê-las.

O valor de qualquer mercadoria [...] para a pessoa que a possui, e que 
não pretende usá-la, ou consumi-la, mas trocá-la por outras
mercadorias, é igual à quantidade de trabalho que o capacita a
comprar ou comandar. O trabalho, portanto, é a medida real do valor 
de troca de todas as mercadorias (SMITH, 1981, p. 18).

Nessa acepção, o valor é entendido como valor-trabalho. Contudo, é

importante frisar que, para esse autor, nem sempre o preço de uma mercadoria

corresponde verdadeiramente à quantidade de trabalho ou de esforço necessários para a 

sua produção ou aquisição. Isto ocorre porque não é pelo trabalho que o valor das

mercadorias é freqüentemente avaliado. Assim, “é mais natural estimar o valor de troca 
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[de uma mercadoria] pela quantidade de alguma outra mercadoria do que pelo trabalho 

que pode comprar” (SMITH, 1981, p. 19).

Isto implica dizer que, na prática, as mercadorias como coisas concretas

acabam sendo tomadas entre si como referência de valor. Isto se deve ao fato de que

embora contido nelas, o trabalho se coloca como uma abstração. Malgrado ocorra essa 

aparente distorção, o autor concorda que o valor do trabalho é invariável em todos os

contextos temporais e espaciais.

Também foi de grande importância a produção teórica de Smith sobre as

noções de valor de uso e valor de troca. Ambas as dimensões do valor estão no cerne de 

todas as transações de compra e venda em uma economia de mercado. A esse respeito, 

um pressuposto fundamental é que “as coisas com maior valor de uso têm pouco ou

nenhum valor de troca; e, pelo contrário, aquelas que têm o maior valor de troca,

freqüentemente têm pouco ou nenhum valor de uso” (1981, p. 17). Portanto, na visão do 

autor, valor de uso e valor de troca constituem dimensões separadas, ponto de vista que 

destoa da concepção de Karl Marx, conforme destacaremos mais adiante.

No que concerne às formulações elaboradas por Ricardo (1985) sobre o valor, 

o elemento absolutamente crucial para a sua determinação é o tempo de trabalho e,

segundo ele, trata-se de um valor relativo. Além disso, o valor deriva não apenas do

trabalho empregado diretamente na produção das mercadorias, mas também está

contido nas matérias-primas e nos equipamentos e máquinas (capital constante) como

trabalho-morto.

É válido ressaltar também que, contrariamente ao que sustenta Adam Smith,

David Ricardo não considera que o trabalho enquanto medida de valor seja invariável. 

Sobre este aspecto, Moraes e Costa esclarecem: “ao contrário de Smith não existe, para 

Ricardo, um equivalente invariável de valor, uma medida real. Isto porque todos os

elementos que compõem o valor possuem quantidades variáveis de trabalho” (1999, p. 

104).

Portanto, de acordo com a teoria ricardiana do valor, o que realmente se coloca 

como elemento fundamental do processo de valorização é a quantidade de trabalho

empregada para a obtenção de uma dada mercadoria ou, em outros termos, o tempo de 

trabalho necessário para obtê-la. Daí resulta que o valor de troca é sempre relativo,

porque varia em função da maior ou menor quantidade ou tempo de trabalho

necessários para a sua produção ou obtenção. Este representa o pressuposto principal

que norteia a teoria do valor proposta pelo referido autor.
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Ademais, ainda de acordo com David Ricardo, a variabilidade do valor do

trabalho é função direta da flutuação da taxa de lucro. Desse modo, o aumento no valor 

do trabalho é uma virtualidade da redução dos lucros. Isso acontece porque o valor do 

trabalho é sempre menor que o da mercadoria por ele criada. Nesse sentido, o lucro se

coloca como uma necessidade do capital para se apropriar de parte da quantidade de

trabalho empregada na produção ou obtenção de alguma mercadoria, ou seja, está na

origem da mais-valia.

Karl Marx foi outro importante estudioso da questão do valor de uso e valor de 

troca, ao apresentar suas formulações teóricas acerca da mercadoria. Segundo ele, “o

valor de uso só tem valor para o uso, e se efetiva apenas no processo de consumo”

(2000, p. 57). No seu entendimento, o valor de uso e o valor de troca são duas

dimensões presentes na mercadoria e, desta maneira, não se dissociam um do outro. Isso 

acontece porque, na concepção desse autor, valor de uso e valor de troca se relacionam 

mutuamente. Ou seja, “o valor de uso é diretamente a base material onde se apresenta

uma relação econômica determinada – o valor de troca” (2000, p. 58).

Seguindo tal raciocínio, todo valor de troca contém em si alguma utilidade

imanente que lhe permite uma existência relacional com o valor de uso, conforme

afirma Harvey (1980). Desse modo, a existência do valor de troca está vinculada à sua 

possibilidade concreta de uso, isto é, em última instância ele está voltado para o

processo de consumo e, portanto, para o uso. Ademais, também é preciso destacar que 

de forma semelhante à abordagem ricardiana, Marx considera que o valor das

mercadorias deriva do tempo de trabalho e, nesse aspecto, tanto o trabalho empregado 

na produção direta e imediata dos produtos como aquele contido nos meios de produção 

determinam o valor da mercadoria.

Ainda de acordo com Harvey (1980), Marx analisa a mercadoria para além de 

um simples objeto ou uma coisa em si mesma. Nesse aspecto, ganha importância a idéia 

de que a mercadoria é a “expressão de inumeráveis relações sociais”, ou seja, “[...]

assume consigo mesma tudo o mais que está acontecendo na situação social, na qual ela 

é produzida e consumida” (1980, p. 134).

Dessa forma, o contexto das relações sociais em que se dá o uso ou a troca não 

deve ser negligenciado. A compra e venda (esfera da circulação) ou o uso (esfera do

consumo) da mercadoria “casa” na cidade de João Pessoa, por exemplo, não se dão nas 

mesmas condições em qualquer fragmento da cidade, menos ainda se comparamos com 

outros lugares bem distintos da realidade da capital paraibana.
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É necessário frisar também um aspecto distintivo apresentado pelos dois tipos 

de valores em análise, que nos parece fundamental. Ao contrário do valor de troca, o

valor de uso está fora do âmbito da investigação da Economia Política. Além disso, o

valor de troca se qualifica como tal na esfera da circulação, através da intercambialidade 

com outras mercadorias, em que as distintas mercadorias apresentam uma equivalência 

entre si, possibilitando a troca. O uso de um determinado bem, por si só, não o torna um 

equivalente geral para outros bens que se inserem no consumo.

Marx vai além de Smith e Ricardo ao tomar não apenas as coisas concretas

como sendo mercadoria. Para ele, as ideologias, os desejos e necessidades, os signos, a 

natureza, os lugares e tudo o mais, são transformados em mercadoria segundo a lógica 

do modo de produção capitalista. Tal perspectiva de análise se mostra muito útil como 

recurso metodológico para investigação da produção do espaço urbano capitalista.

Observamos que, nesse espaço, há não só a comercialização de produtos

imobiliários, objetos e coisas concretas, mas, inclusive, ocorre uma intensa

mercantilização das práticas do cotidiano. Neste caso, o processo de apropriação do

espaço para a reprodução da vida cotidiana está repleto de mercadorias. Ao comprarmos

uma casa, via de regra, não estamos adquirindo apenas um abrigo para morar, mas

dependendo de um conjunto de fatores, também pagamos por um estilo de vida, uma

determinada inserção social, status, dentre inúmeros elementos materiais e simbólicos.

Finalmente, vale ressaltar o questionamento suscitado por Harvey a propósito 

da teoria marxista do valor. Neste caso, concordamos que a adoção do método de tratar 

valor de uso e valor de troca de modo relacional ajuda-nos a entender os problemas

relativos ao uso do solo urbano no recorte territorial da pesquisa.

Considerado como uma mercadoria valiosa, o solo urbano é tanto enxergado

na perspectiva de valor de uso, para grande parcela dos que o compram, ao menos

aqueles que adquirem o terreno ou a casa para fins de residência; quanto valor de troca, 

em especial aqueles que adquirem a terra para fins especulativos. É preciso deixar claro 

que esta última perspectiva só se sustenta e ganha sentido em razão da existência da

primeira. Portanto, valor de uso e valor de troca são inseparáveis.

No entanto, é preciso frisar que as transformações concernentes à revolução

tecnocientífica e informacional em curso têm alterado de forma significativa a

estruturação dos espaços urbanos. Na esteira desse movimento, o processo de

valorização referente às mais distintas mercadorias, inclusive o solo urbano e os

produtos imobiliários urbanos em geral, também passa por notáveis mudanças. Dessa



Dissertação de Mestrado – PPGe/URFN                                        BARBOSA, A. G. 56

maneira, a teoria do valor elaborada pelos economistas clássicos, no século XIX, ainda

se coloca como importante aporte para a compreensão da produção do espaço.

Contudo, é fundamental que consideremos que, cada vez mais, a tendência do 

crescente incremento de tecnologia no processo produtivo e suas implicações no plano 

social e econômico, e ainda o aumento da importância do consumo, estão provocando 

profundas transformações na reestruturação urbana. A produção teórica acerca dessas

questões ainda se revela bastante escassa, mas com certeza se impõe como uma

necessidade cada vez maior para buscarmos compreender o valor e a valorização das

mercadorias imobiliárias urbanas e tantos outros tipos de mercadoria que se colocam na 

nossa realidade.

Neste momento consideramos oportuno trazer à baila um aspecto da discussão 

travada por Haug (1997) a respeito da estética da mercadoria. Segundo ele, o período

atual é caracterizado por uma ditadura do valor de troca sobre o valor de uso, em que 

vigora o reino das aparências da estética da mercadoria.

Embora as mercadorias contenham valor de uso, o autor afirma que elas

cumprem muito pouco do que prometem. Desse modo, de acordo com suas palavras, “o

ideal da estética da mercadoria é justamente fornecer o mínimo de valor de uso ainda

existente, atado, embalado e encenado com um máximo de aparência atraente que deve 

se impor, o mais possível, por empatia, aos desejos e ansiedades das pessoas” (1997, p. 

80).

Diante deste quadro, sua crítica severa recai sobre o forte apelo à imagem, a

qual se torna mais importante do que a própria utilidade real dos produtos. Nesse

sentido, a realidade parece cada vez se revestir em uma espécie de simulacro. É preciso, 

portanto, ter em vista que o processo de valorização transforma o espaço urbano numa 

mercadoria cara, em certos casos escassa, e permeada pelos componentes estéticos

criticados pelo autor em contexto. São as contradições típicas vinculadas à apropriação 

e controle da cidade capitalista. Portanto, a produção de uma cidade autenticamente

voltada para a cidadania ainda se apresenta como algo a ser realizado.

Portanto, a valorização do espaço urbano se torna um processo contraditório, 

uma vez que se dá de forma bastante diferenciada nos diversos fragmentos desse

espaço. De acordo com o que foi exposto no capítulo um, o espaço se coloca ao mesmo 

tempo como produto, meio e condição de realização da sociedade que o produziu.

O espaço é acima de tudo uma construção social e, como tal, deriva do

trabalho que ocorre de forma diferenciada, engendrando processos de valorização
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também diferenciados. Nesse sentido, é importante ter em mente que “em qualquer

época e em qualquer lugar, a sociedade, em sua própria existência, valoriza o espaço”

(Moraes & Costa, 1999, p. 122). Isto implica dizer que o processo de valorização

constitui uma contingência histórica da sociedade que produziu o espaço.

De antemão, é importante destacar que cada modo de produção apresenta uma 

forma particular de valorização do espaço. A todo tempo, os agentes sociais estão

criando e recriando valores que são agregados ao espaço. É nesse movimento histórico e 

concreto que se dá a valorização do espaço. 

No que concerne à valorização do espaço urbano, de acordo com Villaça

(2001), há dois tipos de valores a serem considerados: primeiramente, é o valor dos

componentes em si, isto é, edifícios, vias de tráfego, residências e tantos outros; num

segundo momento, há o valor gerado pela aglomeração formada a partir da combinação 

desses componentes que, em uma dada localização, resultam em determinado preço da 

terra. Arriscamo-nos a dizer que tal distinção feita pelo autor em tela corresponde à

diferenciação proposta por Costa e Moraes (1999) sobre o valor no espaço e o valor do

espaço.

Assim sendo, os componentes em si correspondem ao valor no espaço,

enquanto que a combinação gerada pela aglomeração dos componentes resulta numa

localização única, configurando assim o valor do espaço. Isto implica dizer que, no

espaço urbano, a valorização de uma localização é sempre relativa, pois só pode ser

realmente compreendida na cidade em conjunto e nunca de forma isolada. Ademais, é 

preciso considerar que, ao se adquirir um determinado terreno na cidade, não se paga só 

pelo terreno em si, mas pelo conjunto das virtualidades apresentadas por sua

localização.

No que tange à área de estudo desta pesquisa, as amenidades naturais, a

exemplo dos resquícios de vegetação de tabuleiro que ocorrem do Altiplano Cabo

Branco ao Costa do Sol, o silêncio que possibilita um ambiente de tranqüilidade para se 

morar, as características do relevo predominantemente plano e a localização próxima do 

mar, são atributos intrínsecos que conferem valor a esse espaço. Por outro lado, em se 

tratando de espaço urbano, tais qualidades intrínsecas seriam desprovidas de maior valor 

se o lugar não contasse com a acessibilidade constituída pelas vias de tráfego que

atingem a área. Em suma, a acessibilidade é um fator fundamental na valorização e

estruturação do espaço urbano.
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Nesse aspecto, se de um lado as qualidades intrínsecas contribuem para a

valorização do espaço, de outro, é preciso que também observemos as inversões

promovidas pelo Estado na dotação de infra-estrutura e serviços urbanos nas inúmeras

localizações, bem como as ações dos indivíduos produzindo a cidade.

Com efeito, a sociedade continuamente, através do trabalho está promovendo a 

valorização diferenciada do espaço. Nesse sentido, a produção do espaço urbano

corresponde, a bem da verdade, a uma contínua produção e acréscimo de valor às

distintas localizações que compõem a cidade.

Dessa forma, a localização constitui um aspecto absolutamente fundamental

para a valorização do solo urbano. Na cidade, cada localização é única. Embora

localizados na mesma cidade ou até no mesmo quarteirão e desfrutem dos mesmos

serviços e infra-estrutura urbanos, em tese, cada localização é única. Esta virtualidade

leva a uma valorização diferenciada dos inúmeros fragmentos do espaço urbano.

Em João Pessoa, a valorização das áreas litorâneas como setor residencial das 

elites é um processo que vem se consolidando desde o início da década de 1980. No

caso específico do Litoral Sul, a recente construção de condomínios fechados

horizontais representa uma nova característica da valorização dessa área.

Determinadas práticas espaciais concorrem para o processo de valorização

futura de fragmentos da cidade que, sob certos aspectos, ainda não foram efetivamente 

inseridos na lógica da reprodução capitalista. Nesse sentido, a antecipação espacial

discutida por Corrêa (1995a) configura uma situação de especulação imobiliária. Ela

ocorre por meio de reserva de terrenos para fins de investimentos futuros. Assim,

observamos que tal processo de valorização não está imune aos interesses voltados para 

a reprodução capitalista. Voltaremos a tratar da especulação imobiliária mais adiante.

Ademais, é preciso destacar também que, sob a lógica capitalista, o

movimento de produção e valorização do espaço urbano apresenta duas tendências: a da 

concentração e da expansão. O entendimento desse duplo processo é importante, uma

vez que ele nos permite enxergar a valorização diferenciada que ocorre na cidade. Com 

base nesse aspecto, compreendemos melhor o quadro heterogêneo de valorização do

espaço do Litoral Sul e da cidade de João Pessoa como um todo.

Por fim, é preciso esclarecer que os aspectos que atribuem valor ao espaço

urbano são tanto materiais, como as benfeitorias promovidas pelo Estado, quanto

imateriais, a exemplo de signos, marketing, status, ideologias, dentre outros. No caso

específico do espaço urbano de João Pessoa, sabemos que a localização litorânea está
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É importante considerar que o processo de expansão urbana resultante da

anexação de novos recortes territoriais à cidade implica numa contínua redefinição dos 

usos do solo e uma reestruturação urbana. Neste ponto, enquanto agente produtor do

espaço urbano, o Estado assume papel de grande relevo. É ele o principal provedor de 

infra-estrutura e serviços e que estabelece o marco jurídico referente à ocupação e uso 

do solo, interferindo de forma direta e indireta na atuação dos demais agentes, a

exemplo dos incorporadores e construtores.

A terra urbana é preparada para receber a instalação de inúmeros objetos

imobiliários que compõem a cidade. Assim, a organização espacial de uma base

fundiária urbana envolve intervenções tais como desmatamento, arruamento,

desmembramentos de loteamentos já existentes, terraplanagem, delimitação das áreas

destinadas à construção de equipamentos comunitários, dentre outras.

Mas, como o marco jurídico muda ao longo do tempo, é necessário considerar 

esta variável para analisar as características de uma determinada base fundiária. Neste

sentido, a legislação que norteou a instalação do loteamento Cidade Recreio Cabo

Branco não é exatamente a mesma do período da implantação do Cabo Branco

Residence Privê ou do Quadramares II.

A legislação brasileira relativa ao solo urbano é ampla, muito embora uma

parte dela seja recente. O parcelamento do solo, por exemplo, é regulamentado pela Lei 

Federal 6.766/79, o que implica dizer que todos os loteamentos têm de estar em

conformidade com esta lei para que seja aprovado pela Prefeitura Municipal. Além

disso, é preciso levar em conta o zoneamento urbano-ambiental relativo ao uso do solo, 

que é estabelecido pelo município em consonância com a legislação federal pertinente.

Adiante, faremos uma apreciação do marco jurídico referente à área de estudo 

desta pesquisa, quando então julgamos oportuno aprofundar essa discussão. Neste

momento, pretendemos analisar a base fundiária constituída pelos bairros estudados e

para que isto ocorra a bom termo é necessário compreender alguns aspectos da

legislação pertinente.

O processo de montagem ou recomposição da base fundiária do recorte

territorial da pesquisa não representa tarefa fácil. Infelizmente, muitos documentos

cartoriais não estão disponibilizados para os pesquisadores. Isto ocorre porque alguns

documentos muito antigos já se degradaram com a ação do tempo e outros estão

bastante desgastados, o que praticamente inviabiliza o seu manuseio.
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Contudo, um fato muito grave que constatamos nas inúmeras tentativas

frustradas de fazer o levantamento e consulta dos dados cartoriais diz respeito à pouca 

disposição dos cartórios em agilizar o trabalho dos pesquisadores. Em face desses

problemas, entrevistamos os moradores mais antigos e um proprietário como forma de 

recorrer à memória oral enquanto fonte de informações sobre a base fundiária do Litoral 

Sul.

O quadro 3.1 exibe todos os loteamentos existentes no recorte territorial da

pesquisa e foi construído no intuito de facilitar a análise da sua base fundiária. Desde já, 

ressaltamos que a despeito de o Litoral Sul constituir uma área de baixa densidade

urbana, o primeiro loteamento aí implantado data de 1938, ou seja, o loteamento Jardim 

Bela Vista, que está localizado na porção norte do Altiplano Cabo Branco. Da mesma

forma, o loteamento Cidade Recreio Cabo Branco foi aprovado pela Prefeitura

Municipal no ano de 1957, sendo também antigo na área de estudo.

Quadro 3.1 - Base fundiária da área de estudo

Loteamento/
Propriedade

Propriedad
e original

Localiza-
ção

Proprietário/
Incorporação

Data de 
aprova-
ção pela 
PMJP

Área
total
(ha)

Número
de

quadras
e lotes

Visão
Panorâmica I

Propriedade
Oiteiro

Altiplano
Cabo

Branco

Visão
Investimentos
Imobiliários

Ltda.

27/03/
1979

31,46
15

quadras
154
lotes

Visão
Panorâmica II

Propriedade
Oiteiro

Altiplano
Cabo

Branco

Visão
Investimentos
Imobiliários

Ltda.

21/08/
1985

10,95
10

quadras
48 lotes

Visão
Panorâmica III

Propriedade
Oiteiro

Altiplano
Cabo

Branco

Visão
Investimentos
Imobiliários

Ltda.

1990 9,30
09

quadras
_

Jardim Bela 
Vista

Propriedade
Oiteiro

Altiplano
Cabo

Branco

Durval
Marinho da 

Silva
15/09/
1938

120,0
53

quadras
783
lotes

Conjunto
Altiplano

Cabo Branco
Propriedade

Oiteiro

Altiplano
Cabo

Branco
INOCOOP-PB 04/07/

1977
_

_

529
lotes

Cidade
Recreio Cabo 

Branco

Timbó e 
Enseada do 

Cabo
Branco

Portal do 
Sol

Paulo Miranda 
de Oliveira

12/02/
1957 _

157
quadras
e 3.267

lotes
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Pólo Turístico 
Cabo Branco

Propriedade
s Penha e 

Mangabeira
Costa do 

Sol
PBTUR 1988 35017 -

Residencial
Alphavillage

Propriedade
s Timbó e

Enseada do 
Cabo

Branco

Altiplano
Cabo

Branco

Incorplan
Incorporações

Ltda.

2001 16,58 06
quadras
96 lotes

Cabo Branco 
Residence

Privê

Propriedade
Seixas

Portal do 
Sol

Costa do Sol 
Empreendi-

mentos
Imobiliários

Ltda.

03/03/19
98

33,75 19
quadras

438
lotes

Quadramares
II

Propriedade
Pirão

d’Água

Portal do 
Sol

Mares
Incorporações

de Imóveis 
Ltda.

1996 16,0
08

quadras
280
lotes

Mirante do 
Cabo Branco

Propriedade
Seixas

Portal do 
Sol

Arimatéia
Imóveis e 

Construções
Ltda.

14/04/19
99

7,7
10

quadras
148
lotes

Praia do 
Seixas

Propriedade
Seixas

Ponta do 
Seixas

Sociagro –
Sociedade

Agroimobiliári
a e Construções 

Ltda.

08/11/19
78

5,16
17

quadras
289
lotes

Condomínio
Village

Atlântico Sul

Sítio Aratu, 
na

Propriedade
Penha

Ponta do 
Seixas

Banorte
Crédito

Imobiliário SA

setembro
1980 1,97

04
quadras
61 lotes

Jardim Nossa 
Senhora da 

Penha

Sítio Aratu, 
na

Propriedade
Penha

Penha Waldir César 
de Olinda 
Campelo

1971 13,02
14

quadras
218
lotes

Colina dos 
Bancários

Propriedade
Cabo

Branco

Altiplano
Cabo

Branco

Incorplan
Incorporações

Ltda.
2003 4,89

02
quadras
61 lotes

Porta do Sol 
Residence

Privê

Propriedade
Seixas Portal do 

Sol

Grigório
Pereira de 

Moura Neto
2004 4,02

05
quadras
63 lotes

Fonte: Certidões de registro de imóveis e memoriais descritivos dos cartórios Eunápio Torres e Carlos
Ulysses.

Tanto de acordo como quadro 3.1, a base fundiária da área de estudo está

distribuída entre dezesseis loteamentos e algumas glebas que configuram terrenos

vagos, resultantes da transformação de terras rurais em terras urbanas (Mapa 3.1).

17 Em 2002, foram criados oficialmente o Parque Estadual do Jacarapé e o Parque Estadual do Aratu.
Estes parques, que ainda não foram implantados, estão situados no interior da área do pólo turístico.
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Mapa 3.1 – Loteamentos da área de estudo.
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É preciso destacar que em parte dessa área, sobretudo nas proximidades dos

rios Cabelo, Timbó e Cuiá, ainda persistem alguns usos rurais. A partir dos documentos 

examinados e dos depoimentos colhidos, verificamos que toda a área de estudo se

subdividia nas seguintes propriedades: Oiteiro, Enseada do Cabo Branco, Timbó,

Seixas, Pirão d’Água, Penha, Mangabeira e Sítio Aratu. Como dissemos anteriormente,

os documentos sobre essas terras são muito escassos e por vezes incompletos.

Desse modo, os dados cartoriais apontam que a Propriedade Oiteiro se

estendia por toda a parte norte do Altiplano Cabo Branco, tendo sido a base fundiária

original dos loteamentos Jardim Bela Vista, Visão Panorâmica I, II e III, e também do 

conjunto Altiplano. Não há registro do seu primeiro proprietário, mas está posto que

teria sido subdividida entre cinco proprietários, a saber: Abílio Dantas, Frutuoso Dantas, 

Luiz Otávio Bezerra Cavalcanti, Osvaldo Pessoa Cavalcanti e Odilon Régis do Amorim. 

Nesse caso, o senhor Durval Marinho da Silva adquiriu as terras desses donos, em 1929, 

e procedeu à instalação do primeiro loteamento do Litoral Sul pessoense, em 1938, o

Jardim Bela Vista (Fig. 3.1).

Figura 3.1 - Alto padrão construtivo no loteamento Jardim
Bela Vista. Fonte: Ricardo Paulo O. Silva, 2002.

Consoante o que está colocado no quadro 3.1, referente à base fundiária,

inicialmente, o loteamento Jardim Bela Vista era formado por 783 lotes e 53 quadras.

Porém, o mesmo sofreu um desmembramento em 1977, para dar origem ao loteamento 

do conjunto Altiplano. Este loteamento, por seu turno, possui 529 lotes, sendo, até o

momento atual, o primeiro e único conjunto residencial popular na área de estudo desta 
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cada vez mais valorizada e o mercado imobiliário é parte interessada e integrante desse 

processo.

No Litoral Sul, é na área de tabuleiro próxima do mar, e não na planície

costeira, que verificamos até o momento uma maior valorização, em razão, sobretudo,

da instalação de quatro condomínios fechados horizontais16 e, fora dos condomínios, da 

presença de algumas residências de alto padrão de habitabilidade. O aumento de

conflitos fundiários entre proprietários e posseiros, conforme analisaremos adiante,

também é revelador desse processo de valorização.

3.2 A reconstituição da base fundiária

No Brasil, até 1822, o acesso à propriedade da terra se dava unicamente por

meio da doação de sesmarias (grandes extensões de terras) e de datas (lotes menores)

por parte da Coroa portuguesa. “Estas formas de atribuir terras, impunha obrigações

para quem as recebia e, teoricamente, o não cumprimento de algumas obrigações fazia 

com que a terra fosse devolvida (devolutas)” (RODRIGUES, 2003, p. 17). Por não

envolver transação monetária, a terra não era considerada mercadoria. Com a

promulgação da Lei de Terras, em 1850, o acesso à propriedade fundiária só se tornou 

possível mediante o pagamento em dinheiro. 

As cidades erguidas durante o período colonial, a exemplo de João Pessoa,

tinham origens nitidamente rurais. Não é demais imaginar, portanto, que a expansão do 

seu tecido urbano se deu por terras que pertenciam a sesmarias. Com efeito, o processo 

de expansão da cidade ocorre pela incorporação de terras que antes pertenciam ao

espaço rural.

Conforme bem salientou Singer (1980, p. 79), “a ‘produção’ de espaço urbano 

se dá, em geral, pela incorporação à cidade de glebas que antes tinham uso agrícola”

(grifo do autor). Assim, à proporção em que há o aumento da demanda por terras, os

agentes produtores do espaço urbano promovem a agregação de novas terras à cidade.

Como decorrência disso ocorre a ampliação da mancha urbana.

16 Além do Cabo Branco Residence Privê e do Residencial Alphavillage, efetivamente instalados, outros 
dois condomínios fechados horizontais já estão em implantação na área de estudo. Um deles é o Porta do 
Sol Residence Privê, já destacado na base fundiária reconstituída por esta pesquisa e o outro é chamado 
de Boungainville Residence Privé, lançado há poucos dias (outubro de 2005). Por conta disso, não
dispomos de informações precisas deste novo empreendimento, afinal seu lançamento coincidiu com a 
data de encerramento desta pesquisa.
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pesquisa. A incorporação do Altiplano ficou a cargo do INOCOOP-PB, o qual constitui 

uma cooperativa e atua com financiamento do Sistema Financeiro da Habitação.

O loteamento Cidade Recreio Cabo Branco, localizado no Portal do Sol, é o

segundo mais antigo, tendo sido aprovado pela Prefeitura Municipal em 1957. As terras 

onde se situa tal loteamento faziam parte das propriedades Enseada do Cabo Branco e

Timbó, pertencentes ao senhor Paulo Miranda de Oliveira. Porém, anteriormente, essas

terras pertenciam ao senhor Vicente Ferraro e se estendiam da praia do Cabo Branco,

onde havia terras de domínio da Marinha (vinculadas ao Serviço de Patrimônio da

União), até os conjuntos dos Bancários e Anatólia, além do loteamento Jardim São

Paulo e adjacências.

Conforme consta nos documentos cartoriais, o senhor Vicente Ferraro era

proprietário de uma indústria extrativa mineral no Cabo Branco. Endividado, suas terras 

foram adjudicadas pelo Banco do Brasil e adquiridas por Paulo Miranda de Oliveira, no 

ano de 1952. Em entrevista que fizemos a este proprietário, ele ressaltou que a

propriedade tinha cerca de trezentos hectares e a transação teria lhe custado quinze mil

contos de réis, financiados em cinco parcelas pelo banco. 

Também afirmou-nos que para pagar ao banco, ele loteou a parte da

propriedade localizada à beira mar, no Cabo Branco, o que já teria lhe rendido capital

suficiente para saldar sua dívida. Segundo suas próprias palavras: “Eu fui muito feliz na 

compra. Aí só com a venda de lotes na parte de baixo (no Cabo Branco), consegui pagar 

ao banco. Aí fiquei com a outra parte todinha sem [...] dever nada a ninguém” (Paulo

Miranda, 100 anos - agosto de 2004). Portanto, todo o restante das terras que se

distribuem do Altiplano Cabo Branco até Bancários e adjacências ficaram como imenso 

lucro dessa transação.

Conforme relatou-nos o proprietário, há ainda 28 quadras que são constituídas 

por lotes reservados ao proprietário para investimentos futuros. Desse modo, foram

vendidos cerca de 2.500 lotes e outros 600 ainda pertencem a Paulo Miranda.

No subcapítulo 3.4, que trata do zoneamento do uso do solo na área de estudo, 

retomaremos a discussão sobre a problemática do loteamento Cidade Recreio Cabo

Branco que, a despeito de ter sido aprovado pela Prefeitura Municipal em 1957, até o

momento parte dos seus 3.267 lotes está ocupada de forma irregular. Esta área é,

inclusive, palco de conflitos fundiários envolvendo posseiros, proprietários e possíveis

grileiros. Como dissemos, tal aspecto crucial será abordado adiante, no subcapítulo

referente ao marco jurídico do zoneamento do uso e ocupação do solo.
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Outro loteamento que compõe a base fundiária da área pesquisada é o Jardim 

Nossa Senhora da Penha, localizado no bairro da Penha, é o terceiro mais antigo da área 

de estudo, tendo sido implantado em 1971. Como a lei que regulamenta o parcelamento 

do solo urbano foi sancionada em 1979, certas exigências que passaram a fazer parte do 

processo de parcelamento do solo urbano não eram obrigatórias até então. Isto explica 

porque não foram deixadas áreas para instalação de equipamentos comunitários no

referido loteamento. A base fundiária original desse loteamento era a propriedade Penha 

e o antigo Sítio Aratu.

A propósito, conforme relatam alguns moradores e, ainda que de forma vaga, 

também conste nos registros cartoriais, a propriedade Penha pertenceu ao Comendador 

Santos Coelho. Com efeito, as terras que compõem o atual bairro da Penha resultam da 

subdivisão dessa propriedade. Além do senhor Waldir César de Olinda Campelo,

responsável pelo loteamento, outra parte das terras da Penha ficou sob a propriedade do 

senhor Otacílio Silveira.

De acordo com Paes (1994), por volta do início da década de 1930, o Governo 

do Estado adquiriu as fazendas Penha e Mangabeira, com o objetivo de explorar a

cobertura vegetal como lenha no suprimento de uma central de geração de energia

elétrica, instalada na localidade de Ilha do Bispo. É oportuno registrar que essas duas

fazendas também constituem a base fundiária do loteamento destinado à implantação do 

Pólo Turístico Cabo Branco. Mencionaremos este loteamento mais à frente.

Segundo relatam os moradores mais antigos da Penha, há cerca de quarenta

anos, o proprietário Otacílio Silveira teria feito a transferência dos posseiros que

ocupavam suas terras na parte de baixo, à beira-mar, para a parte de cima, em torno da 

praça Osvaldo Pessoa e do Santuário de Nossa Senhora da Penha, onde estão instalados 

até hoje.

Nas duas situações, ou seja, inicialmente na beira-mar, e na atual, em torno da

praça, a condição da ocupação das terras é irregular. Uma outra transferência da

comunidade envolveu o núcleo mais ao sul da praia da Penha para as margens da

rodovia PB 008. Esta última parte é chamada de Vila dos Pescadores e, de forma

semelhante às demais, também têm moradores que lá vivem há cerca de quarenta anos.

Os moradores que ainda continuam instalados na faixa da praia também são

posseiros e sequer têm noção a quem pertencem as terras onde estão instalados. Pelo

que constatamos, afora a porção correspondente ao loteamento Jardim Nossa Senhora

da Penha, quase toda a área restante do bairro configura ocupação irregular. Portanto, a 



Dissertação de Mestrado – PPGe/URFN                                        BARBOSA, A. G. 67

base fundiária da Penha é caracterizada pelo predomínio de ocupações irregulares. Um 

aspecto fundamental sobre este bairro refere-se ao fato de que muitos de seus moradores 

vivem lá há várias décadas18, ficando muito difícil os proprietários e herdeiros tentarem 

reaver as terras que, apesar de serem suas por direito, pertencem aos posseiros de fato.

Localizado a norte da Penha, o loteamento Praia do Seixas, por sua vez, foi

aprovado em 1978, pela Prefeitura Municipal (Fig. 3.2).  Segundo dados cartoriais, a

incorporação ficou a cargo da Sociagro – Sociedade Agroimobiliária e Construções

Ltda. As terras que formam o atual bairro de Ponta do Seixas faziam parte da

Propriedade Seixas, pertencente a José Seixas Maia, daí deriva a atual denominação do 

lugar. Esta propriedade estendia-se da praia até a superfície do tabuleiro, limitando-se,

ao norte, com a propriedade Enseada do Cabo Branco, já citada.

Figura 3.2 – Aspecto do loteamento Praia do Seixas. Fonte: Adauto Gomes, 2004.

No referido bairro, há ainda o loteamento onde foi implantado o condomínio

fechado Village Atlântico Sul, aprovado em 1980. As informações cartoriais apontam

que suas terras integravam a antiga propriedade Penha e o sítio Aratu. É o único

loteamento da área de estudo que teve a incorporação a cargo de um grande agente

financeiro nacional, naquela época, o Banorte Crédito Imobiliário SA.

Trata-se, na verdade, do primeiro condomínio fechado horizontal construído

em João Pessoa, porém, com uma concepção diferente da que preside tais

empreendimentos nos dias de hoje. De acordo com o projeto original, as casas seriam

utilizadas essencialmente como segunda residência, ou seja, para fins de veraneio.

Todavia, atualmente, das sessenta e uma unidades residenciais, cerca da metade tem uso 

18 Os dados na pesquisa de campo, no próximo capítulo, evidenciarão este fato. 
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residencial permanente. No capítulo seguinte, discutiremos alguns pontos pertinentes

aos condomínios fechados horizontais na área de estudo.

Localizados na porção extremo norte do bairro Altiplano Cabo Branco, estão 

os loteamentos Visão Panorâmica I, II e III, sob a responsabilidade de uma mesma

incorporadora, a Visão Investimentos Imobiliários Ltda. Contíguos ao loteamento

Jardim Bela Vista, formam uma área de residências de alto padrão construtivo. Pelos

documentos cartoriais consultados, toda essa localização era parte da antiga propriedade 

Oiteiro.

Em ambos os cartórios de registro de imóveis da cidade responsáveis por esta 

área, não encontramos informações sobre essa propriedade. Por ser muito antiga, os

documentos já se desgastaram com a ação do tempo, de acordo com a afirmação emitida 

pelos representantes dos cartórios. Vemos, portanto, que a falta de preservação da

memória configura um grande entrave para as pesquisas que necessitam dos dados da

base fundiária da cidade.

No bairro Costa do Sol, o único loteamento oficialmente existente até então é 

o destinado à implantação do Pólo Turístico Cabo Branco. Sua inserção é bastante

peculiar no conjunto da área estudada, pois é uma área que conta com infra-estrutura

urbana, mas como o citado projeto ainda não deslanchou, não é aproveitada até o

momento. Primeiramente, é preciso falar das dificuldades de encontrar informações

sobre o mesmo. Como a responsabilidade do projeto turístico é da PBTUR, vinculada

ao governo estadual, a Prefeitura Municipal praticamente não dispõe de informações

sobre o loteamento dessa área.

Consultando planta do projeto do Pólo Turístico Cabo Branco e documento

fornecido pela PBTUR, observamos que o loteamento da área segue uma setorização do 

uso do solo19 (setores residencial, hoteleiro, institucional, de eventos e de equipamentos 

de animação turística). Conforme afirmamos anteriormente, as terras que compõem a

área desse projeto turístico pertenciam ao Estado da Paraíba desde o início da década de 

1930. Antes dessa época, faziam parte das propriedades Penha e Mangabeira.

Atualmente, além dos 654 hectares destinados à implantação do citado projeto, 

grande parte das terras remanescentes dessas propriedades integra a área da Estação

Agrícola Experimental da EMEPA-PB, localizada nas proximidades da comunidade de 

19 No item 3.3.3, citamos figura apresentando a setorização ou zoneamento do uso do solo no Pólo
Turístico Cabo Branco.
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Jacarapé. Outra porção das terras está sob a responsabilidade da Secretaria de Cidadania 

e Justiça do Estado, vinculada à antiga colônia agrícola penal de Mangabeira. 

De forma semelhante ao que ocorre em outras localidades do recorte territorial 

da pesquisa, na área do loteamento destinada à instalação do Pólo Turístico Cabo

Branco, existem ocupações irregulares. Segundo relatam os posseiros de um trecho que 

compreende cerca de quinze lotes, por volta do início da década de 1990, o Governo do 

Estado teria lhes repassado os lotes. De qualquer forma, por não disporem de escrituras, 

trata-se de ocupações irregulares como todas as demais que se localizam na comunidade 

de Jacarapé (Fig. 3.3).

Figura 3.3 – Em primeiro plano, cultivo pertencente à estação
agrícola da EMEPA-PB e, no segundo plano, ocupação irregular
de Jacarapé. Fonte: Adauto Gomes, 2005.

A bem da verdade, os relatos dos posseiros dessa área apontam que as

primeiras ocupações ocorreram desde a segunda metade da década de 1940, quando

funcionários da Secretaria de Agricultura do Estado começaram a fixar residência no

local, em virtude do difícil acesso à vizinha estação agrícola da EMEPA-PB, onde

trabalhavam.

Porém, conforme ressalta Pedrosa (1999, p. 42), “essas posses vêm sendo, ao 

longo dos anos, mantidas, repassadas a parentes ou comercializadas com terceiros,

chegando-se a um caso específico, onde um posseiro é o quarto dono de determinado

lote”. A solução dessa questão coloca-se, portanto, como uma necessidade para se levar 

a bom termo a questão fundiária na área do Pólo Turístico Cabo Branco.

Os loteamentos que faremos menção a seguir são os mais recentes e, neste

caso, estão relacionados ao processo de produção do espaço urbano da área em estudo 
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que se descortinou há menos de uma década. No que toca aos loteamentos do Cabo

Branco Residence Privê e ao Residencial Alphavillage, verificamos que as terras onde 

se localizam eram parte da propriedade Enseada do Cabo Branco e Timbó, já

mencionada. Os loteamentos Quadramares II e Mirante do Cabo Branco, por seu turno, 

situam-se em terras das propriedades Pirão d’Água e Seixas, respectivamente.

Por fim, constatamos que os dois loteamentos mais recentes que compõem a

área de estudo são o Colina dos Bancários, aprovado em 2003, e o Porta do Sol, cuja 

aprovação data de 200420. Ambos os loteamentos resultaram do desmembramento do

Residencial Alphavillage e do Cabo Branco Residence Privê, respectivamente. Nesses

casos, parte dos loteamentos ficou reservada à espera de alcançar maior valorização no 

mercado imobiliário. A despeito de o loteamento Colina dos Bancários estar

regularizado junto à Prefeitura Municipal, até o momento, os seus lotes ainda não foram 

colocados à venda, o que só confirma o caráter especulativo do uso do solo. Sobre este 

assunto, voltaremos adiante.

Do exposto neste subcapítulo, depreendemos que a análise da base fundiária se 

configura num importante método de apreensão do processo de conformação da

expansão da malha urbana da cidade. Contudo, é preciso ter clareza de que a tentativa 

de recomposição de tal base é um procedimento importante para averiguarmos como a 

incorporação de novas terras à área urbana se torna crucial para compreendermos a

dinâmica da produção do espaço urbano.

3.3 O solo urbano e a produção capitalista da cidade

A construção deste subcapítulo se pauta no pressuposto de que é necessário

reconhecermos que a terra urbana é uma mercadoria muito disputada por todos os

agentes que produzem o espaço urbano. Por meio de suas ações, esses agentes

controlam, orientam e dão significado ao crescimento e reestruturação urbanos. É nesse 

sentido que afirmamos, no início deste trabalho, que é na cidade onde o par dialético

constituído pelas necessidades individuais versus necessidades coletivas se apresenta

em toda sua expressão.

É preciso ter em conta que inúmeros problemas urbanos estão direta ou

indiretamente ligados à terra. A propósito, a terra constitui um “fator primordial na

20 Conforme já afirmamos, há um novo loteamento na área de estudo, referente a um quarto condomínio 
fechado horizontal recém lançado, o Boungainville Residence Privé.
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produção / localização das atividades urbanas, que ora assume o papel de capital, ora o 

papel de suporte dessas atividades [...]” (SCHVASBERG, 2003, p. 53). No entanto, o

controle e regulação que o poder público exerce sobre a terra ainda são bastante

precários, de modo que a função social acaba sendo submergida pela função econômica. 

Diante disto, a cidade enquanto construto coletivo, não raro, se torna espaço de práticas 

especulativas de agentes que a vêem como um negócio lucrativo.

O estudo da problemática urbana relativa à terra enquanto mercadoria

demanda o exame das ações exercidas pelo conjunto dos agentes produtores do espaço 

urbano, pois elas são reveladoras das suas estratégias, iniciativas e distintos interesses. 

Como a produção do espaço é comandada pelos interesses das classes dominantes,

temos que muitos dos problemas que emergem na cidade possuem uma forte dimensão 

espacial. Desta feita, bem ou mal, o espaço urbano é a síntese desse processo

contraditório. Os subcapítulos que se seguem abordam a inserção de tal problemática no 

Litoral Sul de João Pessoa.

3.3.1 O solo e a renda fundiária na cidade

O entendimento dos aspectos que serão ressaltados nesta seção e que de certa 

maneira temos colocado ao longo deste trabalho tem por base o fato de que, nas cidades 

produzidas sob a lógica do modo de produção capitalista, a terra urbana assume

claramente a condição de mercadoria. Trata-se de uma mercadoria essencial para a

realização da produção imobiliária e para a produção do espaço urbano como um todo.

Portanto, abordaremos neste momento as implicações teóricas concernentes ao 

solo urbano e, em seguida, analisaremos como se dá a ação dos agentes que produzem o 

espaço urbano da área de estudo.

Inicialmente, tomemos por base as formulações de David Harvey (1980), para 

quem o solo urbano configura uma mercadoria bastante peculiar. Seis aspectos são

levantados por este autor:

i. o solo urbano e suas benfeitorias apresentam uma localização absoluta, no sentido de 

que não podem se deslocar livremente. São, portanto, mercadorias que não circulam

como as outras. Isto implica que o crescimento horizontal da cidade demanda a

absorção de novas extensões de solo e que, no limite, poderá resultar numa escassez

quase que total de terra urbanizável;
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ii. o solo e suas benfeitorias são mercadorias indispensáveis à reprodução da força de

trabalho, à produção de bens e ao suprimento das necessidades de todos os indivíduos, 

tais como morar, trabalhar, divertir-se e tantas outras, funcionando como o sustentáculo 

de reprodução social e das condições de existência. A realização da produção e do

consumo demandam, pois, de solo;

iii. o solo e as benfeitorias apresentam uma rotatividade de mão em mão muito pouco

freqüente, ou seja, são vendidos e comprados com menor freqüência e a sua aquisição se 

dá em intervalos de tempo bem maiores do que as outras mercadorias. Trata-se, assim, 

de um bem bastante duradouro. Os investimentos em capital fixo como infra-estruturas

e a própria casa têm uma durabilidade muito longa e envolvem alto custo ou ainda têm 

uma natureza de funcionamento bastante peculiar, não se prestando a uma

comercialização freqüente;

iv. o solo constitui algo permanente e sob certos aspectos é indestrutível. Em outros

termos, “ [...] não requer ser mantido em ordem para continuar com seu potencial de

uso” (HARVEY, 1980, p. 136). Numa economia capitalista, ele se apresenta como um 

valor de uso presente e um valor de troca potencial, para o futuro. Exemplo disto é que, 

em conjunturas econômicas desfavoráveis, marcadas por surtos inflacionários, a compra 

de terrenos e imóveis representa um investimento seguro e imune à desvalorização da

moeda;

v. malgrado a troca ocorra em um dado momento, o uso do solo e de suas benfeitorias

se estende por um longo período de tempo. Conforme Maria Encarnação B. Sposito

(1991), o seu consumo pode ser temporariamente absoluto ou relativo. O primeiro caso 

ocorre quando o uso dos imóveis se dá por meio da compra e “pelo tempo em que

estiver como proprietário do imóvel, a ele tem-se direito único, absoluto e o monopólio 

de decidir sobre seu uso” (1991, p. 154-155). De outro modo, o direito de uso é relativo 

ou provisório quando é permeado pelo aluguel do imóvel;

vi. o solo e suas benfeitorias têm usos diferentes, numerosos e não necessariamente

excludentes entre si, ainda que ocorram simultaneamente. Neste aspecto, Harvey (1980)

esclarece que uma casa, por exemplo, pode ser utilizada como “ 1. abrigo; 2. uma
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quantidade de espaço para uso exclusivo de seus ocupantes; 3. privacidade; 4. uma

localização relativa que é acessível aos lugares de trabalho, oportunidades de varejo,

serviços sociais, família e amigos etc [...]; 5. uma localização relativa que é próxima de 

fontes de poluição, áreas de congestionamentos [...]; 6. uma localização de vizinhança

que tem características físicas, sociais e simbólicas (status); e 7. um meio para lucrar e 

aumentar riqueza”.

É importante ressaltar que, na cidade, o solo constitui condição geral de

reprodução do capital e da sociedade e não um meio de produção como acontece na

agricultura. Diante disso constitui uma mercadoria sui generis uma vez que é

irreproduzível e passível de monopolização pelos seus proprietários. Por sua

irreprodutibilidade e monopolização representa um bem escasso, e para a cidade crescer 

exige uma contínua expansão por meio da incorporação de terras agrícolas e a sua

transformação em terras urbanas. Nesse processo, as qualidades intrínsecas relacionadas 

à fertilidade natural perdem qualquer importância do ponto de vista do solo urbano. 

Os aspectos teóricos apontados acima revelam as peculiaridades que a

mercadoria “solo urbano” apresenta frente às demais mercadorias no contexto da cidade 

capitalista. Entendemos que muitos problemas e obstáculos que afetam o dia-a-dia dos 

citadinos são de natureza espacial e a sua superação demanda a apreciação das distintas 

virtualidades propiciadas pelo solo, não apenas enquanto valor de uso, mas também

como um valor de troca peculiar, no sentido de que é irreproduzível e seu acesso é

monopolizável por meio da instituição jurídica da propriedade privada. Diante dessas

virtualidades da cidade capitalista, o solo urbano, via de regra, se torna alvo de intensas 

disputas entre os agentes produtores do espaço.

Um aspecto importante a ser considerado é que o mercado de solo urbano é

muito imperfeito. Isso se explica porque o mecanismo da oferta e da procura não se

mostra equilibrado. A demanda de solo urbano advém do crescimento populacional e

das atividades econômicas na cidade.

Mas, em contrapartida, a oferta de solo apresenta uma rigidez estrutural e,

citando as palavras de Topalov (1984, p. 6), decorre dos seguintes aspectos: “escasez

física de terrenos dotados de equipamientos públicos, escasez unida a la reglamentación

que limita los derechos de construcción, escasez producida artificialmente por la

retención especulativa de los propietarios.”

Além disso, o aumento da oferta não implica numa automática queda dos

preços. Ao contrário, à medida que uma área recebe as inversões promovidas pelo
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Estado e passa a ser dotada de meios de consumo coletivo, o aumento da oferta de

terrenos é acompanhado também do aumento dos preços.

De acordo com Topalov (1984), tal imperfeição do mercado de solo urbano

resulta do fato de o valor de uso do solo não ser um produto do trabalho individual.

Seguindo tal linha de raciocínio, Paul Singer (1980) afirma que o capital imobiliário

representa um falso capital, na medida em que seu valor não é produto do trabalho,

inferindo que

O “capital” imobiliário é, portanto, um falso capital. Ele é, sem
dúvida, um valor que se valoriza, mas a origem de sua valorização
não é a atividade produtiva e sim a monopolização do acesso a uma 
condição indispensável àquela atividade (SINGER, 1980, p. 77-78).

Portanto, quando uma determinada parcela de terra é incorporada ao espaço

urbano, o preço que é estabelecido para cada lote não tem nada a ver com o custo de sua 

implantação e menos ainda com a produção agrícola que porventura lá existia antes

dessa operação. A partir dos aspectos até aqui assinalados, o solo urbano é na verdade 

uma mercadoria muito peculiar, pois encerra certas condições fundamentais de

reprodução do capital e da sociedade.

O uso do solo urbano e as suas implicações socioespaciais no contexto das

cidades produzidas sob a lógica do capitalismo levaram importantes teóricos a se

dedicar ao estudo da renda fundiária urbana. É importante ressaltar que a abordagem

que aqui fazemos sobre este tema se baseia na perspectiva marxista, porém os estudos

desenvolvidos por Marx basicamente se referem à renda do solo agrícola. Em razão

disto, para abordarmos como se dá a extração de renda fundiária na área de estudo,

tomamos por referência as formulações teóricas de autores marxistas.

Em face das peculiaridades do solo urbano, apresentadas no início deste

subcapítulo, temos que os agentes capitalistas produtores da cidade procuram lançar

mão de determinadas estratégias no intuito de extraírem o máximo de rendimento e,

assim, obterem sobrelucros relativos à localização do solo urbano. Cientes desse fato e 

procurando transpor a teoria de Marx sobre a renda da terra agrícola, alguns autores

advogam a existência de três tipos de renda fundiária urbana: absoluta, diferencial e

monopolista.

À medida que discutirmos tais modalidades de renda, examinaremos a situação 

apresentada, atualmente, na área de estudo, tanto nesse primeiro momento, quanto
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diante das respostas dadas pelos agentes capitalistas que atuam na área de estudo e que 

foram alvo de questionamentos relativos à pesquisa de campo.

De antemão é importante termos em mente que, em face da dinâmica que

caracteriza a produção do espaço urbano, a extração da renda varia espacial e

temporalmente. Isso se justifica pelas contínuas transformações que ocorrem no espaço

urbano resultantes da intervenção dos seus agentes produtores.

As condições de rentabilidade auferidas por uma localização urbana estão

sujeitas a alterações que tanto podem significar valorização quanto desvalorização da

referida localização. É a partir desses cuidados metodológicos que trataremos desse

assunto a seguir.

Com efeito, de acordo com Lojkine (1979), duas condições são necessárias

para a obtenção de renda fundiária urbana: a composição orgânica do capital investido 

deve ser inferior ao capital social médio e a existência da instituição jurídica da

propriedade privada, a qual, na prática, significa a monopolização do controle que o

proprietário tem sobre uma dada fração do território da cidade. Em outros termos, a

propriedade privada permite a distinção entre os proprietários e os não-proprietários de 

solo urbano e nesse caso se torna condição fundamental para que os primeiros

controlem o acesso à terra e dela extraiam renda.

Portanto, o aspecto central que funda a renda absoluta é a capacidade inerente 

à propriedade privada da terra de gerar renda para o proprietário. Dessa maneira, a renda 

absoluta configura uma determinação da propriedade privada, ou seja, o

desaparecimento desta instituição jurídica resultaria na impossibilidade de extração de

renda absoluta (TOPALOV, 1979). Ademais, no âmbito da indústria da construção

civil, a renda absoluta advém do fato de o valor dos produtos nesta atividade superar a 

taxa de lucro médio deste setor.

Como o solo é uma mercadoria monopolizável e não reproduzível, conforme 

frisamos anteriormente, a propriedade privada coloca-se como um obstáculo à

circulação do capital. Justamente por deter o monopólio do controle da terra, o

proprietário tem total poder de decisão de colocar ou não seu terreno à disposição para 

aluguel ou arrendamento, com vistas à obtenção de renda absoluta. Ou seja, uma das

formas de realização desta modalidade de renda se dá a partir da concessão, por parte do 

proprietário, do acesso e direito de uso do solo urbano a outrem mediante o pagamento 

do aluguel. De acordo com Singer (1980), o aluguel constitui a renda absoluta do solo 

urbano.
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Esta possibilidade de obtenção de renda absoluta se consuma apenas na esfera 

da circulação do capital. Contudo, no que toca à esfera da produção imobiliária, tal

modalidade de renda dependerá das relações estabelecidas entre o proprietário e o

capital incorporador e construtor “sendo necessário que este repasse àquele uma parte

da mais-valia que a venda do imóvel permite realizar” (SPOSITO, 1991, p. 174).

Seguindo a linha de raciocínio da autora, esse mecanismo representa a renda absoluta no 

segmento da produção imobiliária.

Consideramos muito oportunas as formulações acima sobre a renda absoluta,

uma vez que, no Litoral Sul de João Pessoa, a presença de grandes estoques de solo

urbano ainda não edificado representam a possibilidade de seus proprietários auferirem 

renda absoluta.

Por seu turno, no espaço urbano, a obtenção de renda diferencial depende das 

distintas virtualidades geradas pela localização. Assim, “terrenos com as mesmas

dimensões, as mesmas características topográficas, terão preços diferentes, dependendo 

da localização na cidade” (RODRIGUES, 2003, p. 19). Ou seja, a produção social do

espaço urbano é que estabelece tal diferenciação intra-urbana, possibilitando aos

proprietários fundiários extraírem renda diferencial. Isso tem a ver, em grande medida, 

com as condições de acessibilidade bastante heterogêneas que cada local desfruta no

conjunto da cidade.

Nesse sentido, o papel das exterioridades (ou efeitos úteis de aglomeração) é 

muito importante para compreendermos a valorização desigual das inúmeras

localizações que compõem o espaço urbano. A presença dos meios de consumo

coletivos, tais como: autopistas, rede de água e esgoto e telefônica, escolas, centros

comerciais, dentre tantos outros, gera vantagens locacionais em comparação a

localizações onde a demanda por esses serviços urbanos é muito maior.

A bem da verdade, ao equipar o espaço urbano com a maior parte dos meios

de consumo coletivos, o Estado é o agente de maior responsabilidade no processo de

valorização desigual das localizações que compõem a cidade capitalista e, por extensão, 

viabiliza a renda diferencial urbana.

As virtualidades propiciadas por uma dada localização na cidade é o resultado 

do acúmulo de trabalho social. Para Singer (1980, p. 83),
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a renda diferencial é paga pelas empresas tendo em vista o superlucro 
que cada localização específica lhe proporciona. A renda paga pelos 
indivíduos depende de sua quantidade, da repartição da renda pessoal 
e de necessidades míticas que a própria promoção imobiliária cria.

Logo, além dos elementos que estruturam o espaço urbano, o “prestígio social”

também se torna gerador de renda diferencial, na medida em que é propiciador de

necessidades míticas.

Certos bairros e áreas da cidade podem ser reconhecidos como setores

preferenciais de moradia da elite e, neste caso, ainda que muitas vezes desprovidos de

infra-estrutura urbana, são mais valorizadas no mercado imobiliário do que outras

localizações que porventura disponham de toda infra-estrutura, mas que são

identificados como áreas populares. Este é o caso de muitos lotes situados no Litoral

Sul, que apresentam carência de infra-estrutura, mas que são bem mais caros que outros 

lotes localizados na periferia da cidade. 

Os promotores imobiliários exploram ao máximo esse aspecto, com vistas a

obterem sobrelucros de localização. Tal componente simbólico do espaço urbano não

deve ser perdido de vista, pois a todo tempo o capital imobiliário influi decisivamente

na produção de fragmentos da cidade com o objetivo de auferir rendas diferenciais.

No caso da área de estudo, está muito claro que os condomínios fechados

horizontais conferem status às suas localizações. Tal aspecto pode ser observado a partir 

do discurso dos sujeitos da pesquisa, em particular, dos promotores imobiliários e dos

moradores desses condomínios. Analisaremos esse aspecto logo adiante.

Entendemos que, até o momento, muitas localizações que compõem a área da 

pesquisa permitem a extração de renda diferencial, sobretudo em função das

amenidades naturais (presença de resquícios de vegetação, o silêncio e tranqüilidade que 

ele proporciona e a proximidade do mar).

Todavia, os condomínios fechados horizontais representam o principal fator de 

geração de renda diferencial. Exemplo disto é que os preços dos lotes, nesses

condomínios, subiram mais de duzentos por cento desde o lançamento. Segundo os

próprios moradores, a tranqüilidade oferecida por essa nova forma de moradia em João 

Pessoa, é um dos seus diferenciais.

É importante ressaltar que a renda diferencial também se origina das condições 

de construtibilidade do terreno.  Essas condições têm a ver tanto com o aspecto da

dinâmica natural dos terrenos, a exemplo do grau de declividade e da capacidade de
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resistir à construção de edificações, quanto em relação a aspectos jurídicos ligados,

predominantemente, ao parcelamento do solo urbano, que determinam os índices de

ocupação, afastamento, gabaritos de altura máxima, dentre outros.

Nesse sentido, Eliseu Savério Sposito (1990) ressalta que os custos

diferenciais na produção de uma edificação não decorrem apenas do avanço das técnicas 

da construção civil, ou seja, da composição orgânica do capital, mas também dos custos 

relativos à construtibilidade.

Se tomarmos por base as formulações de Lojkine (1979), até o momento só

nos referimos à renda diferencial I, a qual é resultante da localização e das condições de 

construtibilidade. Ele também denomina a renda diferencial I de renda de situação.

Para o referido autor, a renda diferencial II é gerada a partir da “diferença entre 

os investimentos capitalistas nos centros comerciais e imóveis para escritórios, logo por 

suas diferenças de produtividade” (1979, p. 85). Neste caso, como o Litoral Sul

apresenta uso do solo basicamente residencial, só identificamos a renda diferencial I.

Nos parágrafos que se seguem, abordaremos o conceito de renda de monopólio 

e, por fim, apreciaremos como cada tipo de renda se manifesta na área de estudo, no

momento em que também trataremos da atuação dos agentes produtores do espaço

urbano do Litoral Sul.

Na cidade, a renda de monopólio deriva de condições muito específicas que

determinadas localizações possuem em detrimento das demais. Para Topalov (1984), a 

renda de monopólio depende da fixação do excedente do preço de mercado acima do

preço regulador de um bem cuja localização não pode ser reproduzida. Acrescenta ainda 

o autor:

Si los efectos de aglomeración generan uma diferenciación espacial
de los costes de producción de los bienes o servicios, las
plusganancias que surgen pueden ser fijadas como rendas
diferenciales. Si eventualmente las empresas se vem forzadas a ubicar 
su sede social, por ejemplo, em ciertos emplazamientos únicos o
difíciles de sustituir, se pueden formar, entonces, precios de
monopolio susceptibles de ser transformados em rentas de monopolio 
(1984, p. 225-226).

Em outros termos, a capacidade que a cidade possui de aglomerar produz

condições muito desiguais de valorização de fragmentos de seu espaço, fixando rendas 

diferenciais e, no limite, rendas de monopólio. Para Singer (1980, p. 81), a renda de

monopólio “decorre da existência de localizações que conferem aos que a ocupam o
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monopólio do fornecimento de determinadas mercadorias” a um determinado público

cativo.

O autor aponta como exemplo o caso de lanchonetes, lojas, restaurantes e

bares localizados em aeroportos, shopping centers, escolas e similares, que usufruem de 

condições de monopólio para a venda de suas mercadorias a preços majorados que

geram sobrelucros, que originam renda de monopólio.

No caso do Litoral Sul, verificamos que a extração de rendas de monopólio

ainda não se apresenta plenamente. A existência de grande estoque de solo para ser

edificado vai em contraponto ao que pauta essa modalidade de renda fundiária. De

qualquer modo, ainda que em pequena magnitude, a exploração de alguns serviços e

comércio no interior do Cabo Branco Residence Privê permite, sem dúvida, a extração 

da renda monopolista.

A renda monopolista, na produção imobiliária, advém da capacidade de

demanda do mercado com base nas possibilidades que certos estratos socioeconômicos 

têm de pagar pelos imóveis preços mais elevados que outros semelhantes, em nome do 

acesso a localizações que sob certo ponto de vista são tidas como únicas no espaço

urbano.

Nesse aspecto, as localizações que guardam relação direta com certos desejos 

de consumo dos estratos sociais de alto poder aquisitivo são passíveis de sofrerem

preços de monopólio. É preciso considerar, no entanto, que as condições que permitem 

a obtenção de renda de monopólio numa determinada localização, são contingentes a

um determinado período histórico.

A realização da renda de monopólio na cidade é sempre expressão de 
um dado momento histórico, visto que as características que
permitem sua realização em determinado terreno não são naturais
(como as que determinam a renda agrícola de monopólio), mas
historicamente determinadas. É no processo social e histórico de
produção da cidade que certas localizações se configuram, em dado
momento, como especiais e únicas no que se refere à possibilidade de 
incorporar um determinado tipo de produção imobiliária (SPOSITO, 
1991, p. 178).

Com base nas palavras acima, é preciso reconhecer que, sob uma perspectiva 

histórica, as condições para a extração da renda de monopólio já se configuraram em

maior proporção, na área de estudo, nos períodos de lançamento dos loteamentos. Por

meio da apropriação privada de estoques de terra e, portanto, da monopolização criada 
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por essa instituição jurídica, é possível que a comercialização comandada pelos

proprietários fundiários tenha resultado na obtenção de renda de monopólio.

Ademais, o exposto pela autora justifica-se até mesmo pelo fato de tratarmos o 

espaço urbano como uma contingência histórica e social. Devemos partir do princípio

que as condições de rentabilidade proporcionadas pela exploração das localizações

acompanham a dinâmica do processo de produção e reprodução do espaço urbano.

Desse modo, o lugar de monopólio é criado e recriado em diversos momentos e em

distintos fragmentos da cidade.

Até o momento, tal tipo de renda é o menos extraído no Litoral Sul de João

Pessoa. Entretanto, caso haja uma demanda cada vez maior por terrenos nessa

localidade, em vista da ocupação intensa que já se verifica no Litoral Norte, além da

possível instalação de um megaprojeto turístico, contendo áreas residenciais e complexo 

de lazer, ampliaria-se sobremaneira a extração de renda de monopólio na nossa área de 

estudo. Por enquanto, tal aspecto não passa de uma potencialidade. 

Encerrando este tópico, vemos que o capital imobiliário cria e recria condições 

para assegurar a sua reprodução no espaço urbano. Nesse processo, não raro, o Estado 

sofre pressões no sentido de direcionar a provisão de umas áreas, e não outras, com os 

equipamentos e serviços urbanos que geram as vantagens locacionais. Cândido Malta

Campos (apud LOW-BEER, 1983, p. 39) destaca cinco modalidades de ganhos

relacionados com a estrutura do mercado imobiliário:

i. ganhos resultantes da retenção, ainda que sem uso de imóveis; 

ii. ganhos resultantes das normas legais de zoneamento do solo urbano; 

iii. ganhos resultantes do não cumprimento dessa legislação;

iv. ganhos resultantes das inversões promovidas pelo Estado; e, por fim,

v. ganhos resultantes de legislação fiscal inéqua sobre a propriedade urbana.

A discussão que fizemos sobre o solo urbano e os três tipos de renda fundiária 

auferidas na cidade vai nos permitir identificar em que localizações e sob que condições 

elas se manifestam no recorte territorial da pesquisa. Além disso, analisaremos a

atuação dos agentes produtores do espaço urbano, com vistas a examinar como essas

modalidades de ganhos do segmento imobiliário se dão de forma efetiva ou potencial no 

Litoral Sul de João Pessoa. A segunda parte deste subcapítulo pauta-se nesses objetivos.
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3.3.2 A atuação dos agentes produtores no Litoral Sul

Conforme afirmamos no percurso deste trabalho, os cinco bairros que formam 

o recorte territorial da pesquisa, quais sejam, Altiplano Cabo Branco, Portal do Sol,

Ponta do Seixas, Penha e Costa do Sol, têm uso do solo predominantemente residencial. 

O comércio e o setor de serviços são muito pouco expressivos e algumas atividades

rurais, também exercidas na área, são em grande parte residuais.

Em função disto, enfocamos a atuação dos agentes construtores da cidade sob 

o ponto de vista da produção da habitação. A abordagem das contradições

socioespaciais relativas aos processos de auto-segregação e de segregação compulsória, 

presentes nos condomínios fechados e nas ocupações irregulares, serão abordados no

capítulo seguinte.

Inicialmente, é importante considerar que as edificações, inclusive as

habitações, se colocam como mercadorias fixas ao solo e de alto custo de produção. Isto 

implica dizer que o ciclo de reprodução do capital neste segmento exige longos períodos 

de rotação, ainda mais quando se trata da realidade do capitalismo periférico, em que a 

demanda solvável é pouco expressiva. Entendemos que estes aspectos precisam ser

levados em consideração para analisarmos a contento os impasses e contradições da

produção socioespacial da área pesquisada. 

Outro aspecto que também não podemos perder de vista é que, intrinsecamente 

vinculadas com a propriedade privada do solo urbano, as edificações representam a

privatização de uma pequena fração do território da cidade (SPOSITO, 1991). Nesse

sentido, há uma grande contradição na cidade capitalista: muito embora seja produto do 

trabalho coletivo, a sua apropriação se dá de forma individual.

A cidade em seu conjunto não constitui um todo homogêneo, pois é formada 

por diversos fragmentos, configurados quer pelos inúmeros lotes com seus respectivos

donos, quer pelos seus variados bairros ou setores geográficos com realidades

socioeconômicas muito desiguais. É nessas circunstâncias que os vários agentes

produzem e reproduzem a cidade capitalista, cada um com objetivos, interesses e formas 

de atuação bastante específicos.

De forma geral, a produção capitalista da cidade envolve três níveis: a esfera

privada, a esfera pública e a sociedade civil. No caso do Litoral Sul de João Pessoa, os 

agentes mais proeminentes são os proprietários fundiários, os incorporadores, os
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corretores imobiliários, o Estado e os próprios moradores. Veremos que esta separação 

nem sempre se mostra tão nítida.

A bem da verdade, conforme argumenta Corrêa (1995b, p. 13), tal separação

“é muito mais de natureza analítica do que efetivamente absoluta”. Cientes desse fato,

analisamos a atuação dos mencionados agentes produtores do espaço urbano, nos

parágrafos que se seguem. 

No que tange aos proprietários fundiários, são eles que detêm o monopólio da 

propriedade privada da terra e seu principal objetivo é extrair renda fundiária urbana,

interferindo decisivamente no processo de transformação da terra rural em terra urbana 

e, por conseguinte, na expansão da cidade. Para eles a terra é mais interessante como

valor de troca do que como valor de uso. 

As terras que compõem a área de estudo, a despeito de se situarem na parte

periférica da cidade e da baixa ocupação que apresentam e até da persistência de

algumas atividades rurais, são todas consideradas áreas urbanas pela Prefeitura

Municipal. Em função disto, constituem alvos dos proprietários fundiários no sentido de 

que o poder público altere o zoneamento do uso do solo dessa área, aumentando o

índice de aproveitamento. Porém, conforme veremos no subcapítulo 3.4, referente ao

zoneamento, a área composta pelo Altiplano Cabo Branco e o Portal do Sol sofrem

restrições para edificações. 

Há muito tempo que os proprietários fundiários e os promotores imobiliários

expressam o desejo de que o poder público municipal altere o zoneamento, permitindo 

um maior nível de aproveitamento do solo urbano, inclusive, liberando a verticalização 

na faixa compreendida pelo Altiplano Cabo Branco, Portal do Sol e Costa do Sol. A

defesa de tais alterações no zoneamento do uso do solo visa em especial à reprodução

do capital e é revestida de um discurso de apologia ao progresso como solução para os 

problemas da cidade.

Nesse sentido, verificamos que esses agentes cumprem um papel muito

comum na realização da cidade capitalista, que é o de exercer pressão junto ao Estado 

no que tange à definição ou redefinição do tipo de uso da terra urbana, com o objetivo 

de obterem o máximo de sobrelucros através da extração de renda absoluta.

Há, no momento presente, uma retenção deliberada de algumas glebas, pois os 

seus proprietários estão aguardando uma maior valorização dessa área, que poderia

advir da alteração dos índices urbanísticos. Tal retenção de terrenos configura a prática 

de especulação imobiliária.
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Com efeito, há uma grande extensão de terrenos vagos que constituem vazios 

urbanos. Muitos deles, inclusive, estão protegidos por muros ou cercas, para reduzir os 

riscos de ocupações irregulares (Fig. 3.4). Utilizamos a terminologia “vazios urbanos”21

para nos referir aos terrenos de propriedade particular, localizados na área de estudo,

que ainda não foram loteados e que, portanto, se constituem em reservas de valor, de

vez que, até o momento, seus proprietários preferem deixá-los nesta situação,

aguardando maior valorização no mercado imobiliário22.

 Exercida pelos proprietários fundiários, a especulação imobiliária é uma

prática muito comum no Litoral Sul pessoense, principalmente sob a forma de retenção 

deliberada de terrenos vagos. Os proprietários alegam que estão à espera de uma maior 

valorização para fazerem o loteamento. Contudo, na visão de alguns deles, tal

valorização ocorrerá, efetivamente, com a alteração do zoneamento.

Figura 3.4 – Terrenos vagos protegidos por cercas ou muros, enquanto seus proprietários
aguardam maior valorização dos mesmos. Fonte: Adauto Gomes, 2004.

Os vazios urbanos que, em termos práticos, compõem os terrenos vagos, são

uma necessidade de acumulação do setor imobiliário. O uso meramente especulativo

que esses terrenos apresentam, no momento presente, segue os mecanismos do mercado 

imobiliário. Sob este ponto de vista, eles cumprem um papel fundamental no contexto

da cidade capitalista: viabilizar a função econômica da terra. Nesse aspecto, a cidade

enquadra-se como mercadoria na totalidade dos processos sociais que ela representa e

21 Ricardo Alvarez (1994) usa a denominação vazios urbanos como conceito genérico, isto é, como uma 
categoria de análise, ao passo que os terrenos vagos são a forma concreta como tais vazios se apresentam 
na cidade. Segundo ele, os terrenos vagos, como entes concretos, são um dado da paisagem, passíveis de 
serem descritos a partir de suas especificidades ou particularidades.
22 Portanto, é preciso esclarecer que apesar de possuir muitos lotes não edificados, o loteamento Cidade 
Recreio Cabo Branco, no Portal do Sol, não se insere no que estamos conceituando como “vazios
urbanos”. Mesmo que uma grande parte se encontre até o momento sem ocupação urbana efetiva, ele está 
incorporado à malha urbana de João Pessoa por se tratar de um loteamento.
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não a partir dos diversos fragmentos espaciais individualizados que a formam

(ALVAREZ, 1994).

Há uma relação dialética entre os terrenos vagos e a cidade. Apesar de

configurarem trabalho morto, eles são depositários de valor e se inserem no quadro

geral de produção da cidade, cumprindo um papel na realização da reprodução

capitalista. Isto ocorre porque

A produção da cidade em sua totalidade também produz seus efeitos 
sobre as áreas vazias, àqueles que não são depositárias de nenhuma
benfeitoria “in loco”  mas que tem um preço no mercado. Como
entendemos que a importância da terra urbana está na sua
característica genérica de condição de produção, mesmo os terrenos
vagos no seio da cidade têm (da mesma forma que os construídos)
valor, embora não possua objetivamente trabalho acumulado
(ALVAREZ, 1994, p. 122).

Os terrenos vagos que existem no Litoral Sul são beneficiados por sua

localização nas proximidades de áreas loteadas e de quatro vias que dão acesso a

distintas partes da cidade de João Pessoa23. Ademais, esses terrenos estão próximos dos 

condomínios fechados horizontais, os quais funcionam como vetores de valorização da 

terra urbana localizada no seu entorno. Por esse motivo, eles não são um dado estático 

da paisagem e sem nenhuma função no conjunto da cidade. Os vazios urbanos não

constituem uma realidade estática, como se a cidade não existisse nos pedaços onde se 

situam os terrenos vagos. 

É preciso ter clareza que a presença de tais terrenos faz parte das estratégias

levadas a cabo pelos seus proprietários enquanto agentes capitalistas produtores do

espaço urbano. Além disso, o capital imobiliário necessita da existência de um

determinado estoque de terras disponível para assegurar a sua reprodução. Mas, por

outro lado, esse estoque também se coloca como um obstáculo à expansão do mercado 

imobiliário e da construção civil, pois significa terra empatada ou “engessada”, ainda

que temporariamente (Fig. 3.5).

23 A avenida João Cyrilo da Silva, mais conhecida como avenida Panorâmica, que interliga os bairros a 
área de estudo com bairros do Litoral Norte e Centro da cidade; a avenida Hilton Souto Maior, que
interliga a área com os bairros da porção sudeste de João Pessoa, além das rodovias federais BR 101 e 
230 e aeroporto; a rua João Crisóstomo Ribeiro Coutinho, construída em 2003 pela Prefeitura Municipal,
interliga a avenida Panorâmica com o bairro Bancários; e, por fim, a rodovia PB 008, que liga a área de 
estudo aos bairros da porção sul do município e todo o litoral sul paraibano, inaugurada no final da
década de 1990. Adiante faremos menção a essas vias de acesso enquanto resultado da intervenção do
Estado no processo de estruturação do espaço urbano.
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Figura 3.5 – Placa sinalizando o acesso restrito a um terreno vago 
no Costa do Sol. Fonte: Adauto Gomes, 2004.

potencializam o negócio ao estabelecerem as relações entre os proprietários fundiários e 

os outros agentes, bem como definem aspectos como tamanho, localização e a qualidade 

da edificação. Obviamente, essa qualidade depende da clientela-alvo que forma a

demanda. Quanto maior sua solvabilidade, melhor tende a ser a qualidade da mercadoria 

imobiliária.

No que toca aos condomínios fechados horizontais, além de exercerem o papel 

de corretoras, as incorporadoras são também construtoras. Porém, como nos

condomínios os lotes a priori são vendidos “nus”, sem a edificação, fica a critério do

comprador a contratação da empresa construtora ou de pedreiro particular para a

execução da obra.

Logo, a função de construtora não é tão proeminente nesse tipo de

empreendimento quanto as outras duas. Por outro lado, é necessário ter clareza de que a 

concepção que preside a implantação dos atuais condomínios fechados horizontais é

muito diferente do que se concebia para tal tipo de condomínio há cerca de vinte anos, 

na cidade de João Pessoa.

Assim, o primeiro condomínio fechado horizontal foi construído em 1980, está 

localizado na área de estudo desta pesquisa. Trata-se do Village Atlântico Sul,

localizado no bairro Ponta do Seixas. O mencionado condomínio fechado é constituído 

por sessenta e uma unidades residenciais homogêneas, em estilo duplex, para fins de

veraneio. Malgrado hoje em dia ele seja também utilizado para fins de moradia

permanente, metade das casas ainda é apropriada para o fim original.
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Outra grande diferença do Village Atlântico Sul em relação aos condomínios

recentes refere-se ao padrão construtivo. As casas são geminadas, tipo duplex, com

fachada homogênea, em que os moradores têm muito mais contato com os seus

vizinhos. Além disso, o processo de construção das casas também ficou sob a

responsabilidade da incorporadora. Neste caso, a Banorte Crédito Imobiliário SA

contratou uma empresa construtora e já entregou os lotes junto com a edificação aos

compradores.

Nesse contexto, o Litoral Sul representava uma área de veraneio e não de

residência permanente. Observamos, portanto, que o processo que envolveu tal

empreendimento revela um outro contexto de produção do espaço urbano do Litoral Sul 

pessoense.

A iniciativa de aplicar os questionários tornou-se fundamental para o

encaminhamento da pesquisa, de vez que tanto o segmento imobiliário quanto o da

construção civil, em João Pessoa, não dispõem de um banco de dados referente ao perfil 

quantitativo do desempenho das empresas desses setores. Além disso, consideramos de 

grande importância ouvir os empresários como meio de podermos analisar como se dá 

sua atuação e averiguar quais as suas expectativas em relação à área de estudo desta

pesquisa.

Desse modo, aplicamos questionários junto a quatro incorporadoras que

estavam em atuação na ocasião, na área de estudo. Duas delas, a Costa do Sol

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Incorplan Incorporações Ltda. são as

responsáveis pelo lançamento, respectivamente, dos condomínios fechados Cabo

Branco Residence Privê e Residencial Alphavillage.

As outras duas incorporadoras são as responsáveis pelo lançamento dos

loteamentos abertos Quadramares II e Mirante do Cabo Branco, respectivamente, Mares 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Arimatéia Imóveis e Construções Ltda. Esses

loteamentos são os mais recentes e os únicos, na área de estudo, que surgiram ao longo 

da década de 199024.

24 Há dois outros loteamentos recentes. O Porta do Sol destina-se à implantação de um terceiro
condomínio fechado horizontal e, como já foi dito, resulta do desmembramento do Cabo Branco
Residence Privê, tendo sido lançado em dezembro de 2004. O Colina dos Bancários, que deriva do
desmembramento do Residencial Alphavillage, é administrado pela mesma incorporadora responsável por 
este loteamento, e apesar de também já está legalmente regularizado, os lotes ainda não foram colocados 
à venda. À época da pesquisa de campo (agosto de 2004), ambos os loteamentos ainda eram parte dos 
loteamentos originais.
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- formas de 
financiamentos.

5. Perfil 

socioeconô-
mico dos clientes.

- Classe média 
“média”:
servidores
públicos federais, 
profis. liberais,
comerciantes.

- Classe média: 
“média” e “média 
alta”: engenheiros, 
advogados,
profissionais
liberais.

Classe média. Classe média: 
em sua maioria, 
“média” e
“baixa”.

6. Formas de 

financiamento.

-Vendas à vista;
- financiamento de 
curto prazo (até 1 
ano);
- financiamento 
em até 80 meses.

- Pagamento à 
vista;

- À vista, com 
desconto de até 

30 %;
- um sinal e o 

restante
financiado em até 
30 meses. A mais 

utilizada é o 
financiamento.

- À vista;
- financiado em 
até 100 meses 
pelo IGPM, 
resultando
numa correção 
de 100 % a 150 
%.

7. Obstáculos 

para o 

crescimento do 
setor imobiliário 

no Litoral Sul

Excesso de 
burocracia para a 

aprovação de 
loteamentos.

Falta de 
investimento em 
infra-estrutura

urbana:
esgotamento

sanitário,
abastecimento

d’água,
eletrificação.

O principal 
obstáculo, hoje, é 
a lei que obriga 
os loteamentos 
terem uma área 

mínima de 2.000 
m2.

O fraco poder 
de compra da 

população.

8. Expectativas 
da empresa 

quanto à atuação 

do Estado no 
Litoral Sul.

Caso seja instalado 
o Pólo Turístico 
Cabo Branco, 
surgirão novas 

oportunidades de 
negócio. Porém, há 
muita burocracia 

para aprovar 
empreendimentos

nessa área.

Apesar dos 
investimentos em 
infra-estrutura,

ainda falta muito a 
investir. Não há 
abastecimento

d’água nem rede 
coletora de esgoto. 

Espera que o 
governo também 

invista em turismo 
para o 

desenvolvimento
da área.

Não vê 
expectativas de 
melhoras, pois o 

Estado não 
contribui.

O Estado 
deveria

estimular mais 
o turismo.

10. Fator(es) que 

é (são) 
decisivo(s) para 

a valorização do

solo urbano.

- A qualidade do 
empreendimento;
- proximidade dos 
serviços;

- acessibilidade.

Infra-estrutura e 
localização.

Localização.
Localização e 
infra-estrutura.
Quanto mais 
próximo da 

praia ou de uma 
via de acesso, 

maior é o preço 
do lote.
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Além de questões específicas sobre o Litoral Sul, fizemos também alguns

questionamentos às incorporadoras referentes à cidade de João Pessoa em conjunto,

considerando que a realidade da área de estudo não se desvincula dos processos que

ocorrem no espaço urbano pessoense como um todo. No quadro 3.2, temos apresentadas 

as demais questões feitas às incorporadoras que atuam na área de estudo.

Quadro 3.2 - Perfil da atuação das incorporadoras imobiliárias no Litoral Sul de João Pessoa
Incorporadoras imobiliárias

Questões
apresentadas

Incorplan
Incorporações
Imobiliárias

Ltda.

Costa do Sol
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

Mares
Incorporação de 

Imóveis Ltda.

Arimatéia
Imóveis e 

Construções
Ltda.

1. Por que optou 

em investir no 

Litoral Sul.

Oportunidade de 
rentabilidade,

investindo numa 
área adequada para 

condomínio
fechado horizontal.

Área nobre e pouco 
explorada.

Porque não 
existem mais 

áreas disponíveis 
para lotear no 

Litoral Norte de 
João Pessoa.

- Acesso 
favorável ao
local
(asfaltamento);
- clima 
agradável;
- presença do 
verde.

2a. Tendência 

para o segmento 

de condomínios 
fechados

horizontais, no 

Litoral Sul de 
João Pessoa*.

2b. Tendência do 

mercado

imobiliário para 
o Litoral Sul**.

Há tendência de 
crescimento. Caso 
ela se confirme e 

se mostre viável, a 
empresa poderá 

fazer novos 
investimentos.

Há tendência de 
expansão de novos 
empreendimentos,
por existirem áreas 
livres. O fato de ser 
uma área tranqüila 
é fundamental para 

esse tipo de 
empreendimento.

Surgimento de 
novos

loteamentos.

- Evoluir mais 
rápido que o 

Litoral Norte.

3. Como está o 
mercado para o 

segmento de 

condomínio

fechado
horizontal em 

João Pessoa*.

Há mercado para o 
futuro. No 

momento, a 
expansão é 

inviável pelo baixo 
poder aquisitivo da 

população local. 

João Pessoa já 
possui demanda 
para esse tipo de 
condomínio, no 

entanto o 
crescimento de tal 
segmento ainda é 

lento. Aqui, a 
iniciativa privada 
ainda não atinou 

para esse nicho de 
mercado.

_ _

4. Aspectos 

positivos do 

empreendimento
divulgados para 

potencializar a 

comercialização

dos lotes.

- Segurança;
- conforto de se 
morar em casa;
- qualidade de 
vida.

- Morar em casa 
com segurança de 
um apartamento;
- conforto e 
qualidade de vida.

- Localização;
- infra-estrutura
(água, luz e 
pavimentação);
- transportes 
coletivos que 
passam no local;

Infra-estrutura:
ruas asfaltadas, 
eletrificação,

água, luz, 
telefone, acesso 

fácil.
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11. Avaliação da 

lei que 

regulamenta o 
gabarito das 

edificações nas 

áreas litorâneas.

Não é positiva 
para o 

desenvolvimento
da cidade.

Acha equivocada. 
A questão não é só 

proibir, mas 
planejar melhor, 

através da 
permissão para 
construção de 

prédios altos com 
maiores recuos que 

os atuais.

Considera um 
empecilho para 

novos
empreendimentos

.

A construção 
de espigões 
deveria ser 

liberada, pois 
isto ajudaria a 
valorizar os 
terrenos da 

orla, que são 
caros
e o 

aproveitamento
se torna 
mínimo.

12. Como avalia

o mercado 

imobiliário, em 
João Pessoa, da 

década de 1990 

aos nossos dias.

- A partir de 2000, 
a empresa passou a 
atuar no ramo de 

condomínios
fechados

horizontais.

Tem sido muito 
crescente,

principalmente na 
época do 

lançamento do 
Plano Real. 

Atualmente, o setor 
está pouco 
aquecido.

A inadimplência, 
que praticamente 
inexistia há dez 
anos, agora é 

elevada. O poder 
aquisitivo da 

população
diminuiu

notavelmente,
refletindo no 

mercado
imobiliário.

Cresceu no 
início do Plano 
Real. Porém, 
houve uma 
queda no 

triênio 2000-
2002.

Atualmente,
está fraco, com 

poucos
negócios,

porém
estabilizado.

13. Quantidade 
de lotes 

residenciais que 

ainda não foram 
comercializados.

Nenhum. Cerca de 
cinqüenta***.

Apenas dois. Esta 
situação é 

bastante comum 
em

empreendimentos
dessa natureza.

Vinte e sete, de 
um total de 149 

lotes.

14. Aspectos da 
natureza que 

considera

importantes para 
a atração de 

compradores dos 

lotes.

Não enfatizamos 
os aspectos da 

natureza.
Anunciamos as 
restrições para 
construir como 

positivas para os
moradores.

- Proximidade da 
praia;
- presença de 
resquícios de 
vegetação nativa.

Clima agradável. Aspectos já 
citados:
- clima 

agradável;
- presença do 

verde.

Fonte: Pesquisa direta do autor, 2004.
Observações:
* Questões 2a e 3 estão direcionadas às incorporadoras responsáveis pelos loteamentos fechados.
** Questão 2b está direcionada às incorporadoras responsáveis pelos loteamentos abertos.
*** Na verdade, refere-se a sessenta e dois lotes que, apesar de pertencerem ao loteamento do Cabo
Branco Residence Privê, estrategicamente não foram comercializados e com o desmembramento
originaram o condomínio Porta do Sol, que está em implantação.

É preciso frisar que além das respostas apresentadas nos questionários,

consideramos alguns depoimentos dados informalmente pelos sujeitos pesquisados.
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Ainda que espontâneos, certos comentários são bastante reveladores de aspectos que são 

parte da presente investigação e que por isto foram incorporadas às nossas análises.

As duas incorporadoras responsáveis pelos loteamentos fechados, seguindo o 

perfil de atuação de outras empresas deste segmento, também atuam no ramo da

construção civil. Porém, no caso desses empreendimentos, sua atuação se restringe

basicamente à função de incorporação. Por sua vez, os dois loteamentos abertos voltam-

se para uma demanda de poder aquisitivo mais baixo e estão localizados em área mais 

afastada do mar e da Falésia do Cabo Branco.

De forma semelhante ao que ocorre com outras incorporadoras em João

Pessoa, a empresa Costa do Sol Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a Incorplan

Incorporações Ltda. também atuam como construtoras. Porém, em ambos os casos, a

transação com os adquirentes de lotes nos loteamentos fechados em contexto se dá

essencialmente no âmbito da atividade de incorporação. Assim, caso o adquirente do

lote resolva contratar o serviço de construção da residência, o negócio é feito em

separado à transação envolvendo o lote. Neste caso, o que se sobressai é a função de

incorporação dessas empresas.

Selecionamos quinze questões formuladas às incorporadoras, conforme

observamos no quadro 3.2. Uma primeira pergunta se refere ao por quê de investir no

Litoral Sul. De forma geral, os fatores apontados pelas empresas indicam que essa área 

oferece boas condições de rentabilidade, por se tratar de “uma área nobre e pouco

explorada”, conforme as próprias palavras da Costa do Sol.

A Incorplan tem direcionado seus investimentos para o segmento de

condomínios fechados horizontais em áreas periurbanas25 e, por sua vez, alegou se tratar 

de uma área adequada para tal tipo de empreendimento. A acessibilidade e as

amenidades naturais da área também foram apontadas como elementos favoráveis para 

investir no Litoral Sul.

Sobre a avaliação das empresas quanto à tendência do mercado imobiliário

nessa parte da cidade, ressaltam a possibilidade de crescimento de condomínios

fechados horizontais em vista de existirem muitas áreas livres. No entanto, este aspecto 

não nos parece suficiente para indicarmos tal tendência.

25 Conforme informou-nos a representante da empresa que nos atendeu, além do Residencial
Alphavillage, recentemente, a Incorplan lançou outros dois condomínios fechados horizontais. Um está 
localizado em Fortaleza (CE) e o outro, denominado Green Ville Residence Country, nas margens da
rodovia BR 230, no município vizinho de Cruz do Espírito Santo.
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É necessário considerar que, além da existência de terrenos vagos e das

amenidades naturais, há também as restrições impostas pelo zoneamento. Na prática, a 

implantação de condomínios horizontais torna-se proeminente em vista da proibição de 

verticalização, que oferece maior rentabilidade para os setores imobiliários e da

construção civil.

Morar em condomínios fechados horizontais é um fato recente em João

Pessoa, praticamente teve início no início desta década, com os dois condomínios que

são objeto de nossa investigação. Quanto à instalação de novos condomínios fechados

horizontais, uma empresa defende que há demanda em João Pessoa, porém a iniciativa 

privada ainda não começou a investir de forma mais efetiva. A outra empresa atribui

essa cautela dos empresários à fraca solvabilidade da demanda.

Nos casos aqui analisados, as próprias incorporadoras se incumbiram de fazer 

a publicidade de seus empreendimentos. Em razão disto, questionamo-las sobre que

aspectos positivos foram divulgados no intuito de atrair os clientes. No caso dos

condomínios fechados, há uma coincidência dos itens qualidade de vida e conforto de

uma casa com a segurança de um apartamento.

Esses mesmos aspectos também são apontados por grande parte dos moradores 

dos condomínios que foram questionados sobre os motivos e os aspectos favoráveis de 

se morar nesse tipo de habitat. As duas empresas responsáveis pelos loteamentos

abertos fizeram alusão à localização e à presença de infra-estrutura, muito embora

nenhum dos quatro loteamentos seja servido pela rede coletora de esgotos e três deles 

também não são servidos pela rede de água da CAGEPA.

Confirmando o que prevíamos quanto ao perfil socioeconômico da demanda,

os adquirentes de lotes nos condomínios fechados possuem maior poder aquisitivo. Isto 

se justifica até mesmo pelos preços mais elevados que aí se praticam sobre os terrenos. 

Algumas residências ocupam mais de um lote. Quanto à forma de aquisição dos lotes,

além de pagamento à vista, as empresas parcelam o preço acrescido de juros. Nesse

caso, quanto mais dilatado for o prazo para pagamento, maior é a incidência de juros.

Embora as empresas não tenham fornecido dados exatos, ficou evidenciado

que, no caso dos condomínios, muitos compradores pagaram à vista ou dividiram em

poucas parcelas. No que se refere ao Mirante do Cabo Branco e ao Quadramares II,

muitos lotes foram adquiridos em prazo dilatado de até cem meses, havendo, inclusive, 

alto índice de inadimplência.



Dissertação de Mestrado – PPGe/URFN                                        BARBOSA, A. G. 92

As questões seis e sete do quadro 3.2 tratam dos obstáculos e expectativas das 

empresas referentes à expansão do setor imobiliário e à ação do Estado na área de

estudo. No primeiro caso, foram destacados a carência de infra-estrutura e o excesso de 

burocracia para a liberação de empreendimentos. É importante dizer que a implantação 

de infra-estrutura urbana, a exemplo de pavimentação das ruas, rede de abastecimento 

d’água e de coleta de esgoto, configuram ações decisivas para a crescente valorização

dos loteamentos e glebas por ela atingida.

Na verdade, uma grande expectativa das empresas para o Litoral Sul pessoense 

é, principalmente quanto à implantação do megaprojeto denominado Pólo Turístico

Cabo Branco. Do ponto de vista das empresas questionadas, o turismo é visto como

atividade capaz de dinamizar os segmentos do mercado imobiliário e da construção civil 

na área de estudo. Contudo, há uma relutância dos empresários em relação à ação estatal 

frente a tal expectativa da iniciativa privada.

A nosso ver, fica muito claro que o segmento imobiliário e a construção civil 

encaram o Litoral Sul pessoense como reserva de território para investimentos futuros. 

Para tanto, almejam que o Estado dê continuidade à implantação do referido

empreendimento turístico. Os condomínios fechados horizontais aí instalados parecem

inaugurar uma nova fase da produção espacial dessa área.

 As respostas apontadas por todas as empresas em relação à décima questão do 

quadro 3.2 confirmam a formulação teórica que assevera a localização como fator mais 

importante para a valorização no espaço urbano. Este aspecto ratifica a importância da 

área de estudo para o mercado imobiliário de João Pessoa.

A valorização desigual do espaço urbano produz localizações bastante

diferenciadas entre si. A acessibilidade e a presença de amenidades naturais, somadas à 

possibilidade de instalação de grandes empreendimentos, são fatores que tornam o

Litoral Sul de João Pessoa uma área estratégica para a iniciativa privada no segmento

imobiliário e da construção civil.

A despeito de terem apontado a qualidade de vida como aspecto importante

dos seus empreendimentos, notamos um certo contra-senso das empresas no momento

em que todas elas encaram a proibição legal de construção de grandes edifícios numa

faixa de quinhentos metros a partir da orla marítima como um obstáculo ao

desenvolvimento da cidade.

Há claramente a defesa do crescimento econômico e, deste modo, confundem 

crescimento da cidade com desenvolvimento urbano, nos termos que tratamos no
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capítulo dois. Nessa perspectiva, a cidade é vista como espaço de realização econômica 

pela via da reprodução do capital, ao invés de ser tratada como ambiente onde a

qualidade de vida deveria ser um horizonte possível para todos os citadinos.

A questão doze pede para as empresas avaliarem o desempenho do mercado

imobiliário em João Pessoa desde o início da década de 1990. De forma geral,

observamos que o período iniciado com o Plano Real (em 1994) representa a fase de

maior expansão dos negócios neste setor.

O momento atual apresenta-se estável, na avaliação das empresas, porém

sobressai o problema da inadimplência, em especial no segmento dos loteamentos

voltados para a camada de menor solvabilidade. No que toca ao número de lotes já

comercializados, verificamos que, a despeito das dificuldades aludidas, praticamente

todos foram vendidos. O número de cinqüenta lotes restantes no Cabo Branco

Residence Privê não deve ser considerado neste caso, pois foram reservados para fins de 

especulação imobiliária26.

Empresários apontam como um dos principais motivos para o fraco

aquecimento da venda de terrenos nos últimos anos a perda do poder aquisitivo da

classe média formada por servidores públicos que não têm recebido reajustes salariais

compatíveis com a elevação dos preços dos produtos imobiliários desde o lançamento

do Plano Real.

A estabilidade monetária permitiu um maior aquecimento do mercado num

primeiro momento, mas a depreciação dos salários tem restringido a demanda solvável. 

Voltaremos a falar deste ponto no quadro seguinte com as questões dirigidas às

administradoras de imóveis.

Na última questão, referente aos aspectos da natureza, observamos que são

feitas referências às amenidades naturais como qualidades positivas dessa localização.

De certo modo, a natureza ou os seus atributos estéticos e ambientais tornam-se mais

um recurso a ser explorado pelo capital imobiliário no intuito de atrair demanda para a 

comercialização dos lotes. Há um componente bastante contraditório nisso tudo, qual

seja, ao mesmo tempo em que os promotores imobiliários anunciam as amenidades

como um importante recurso ambiental local, estão contribuindo para torná-los ainda

mais raros no espaço urbano.

26 Esses lotes compõem o loteamento Porta do Sol Residence Privê, desmembrado do Cabo Branco
Residence Privê.
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A propósito, Lefebvre (1976) afirma que um dos aspectos da crise urbana atual 

está relacionado com o tratamento dado à natureza. Em certa medida, os bens que

outrora eram abundantes como água e ar puros, tornam-se, no contexto atual, cada vez 

mais raros, em especial nas grandes cidades. Nesse sentido, as amenidades naturais

tratadas na condição de atributos de valor (ou de um falso valor, pois não resultam do

trabalho humano, conforme o pensamento dos economistas clássicos aqui discutidos),

tendem a se tornar cada vez mais raridades no processo de produção da cidade. 

Dessa forma, “os ‘bens naturais’ tornados ‘novas raridades’ são objetos de uso 

corrente e a condição de ser raro atribui a eles valor de troca, por conseguinte, são

passíveis de serem convertidos em mercadoria” (SANTANA, 1999). Ou seja, ao

mencionar “clima agradável e presença do verde”, por exemplo, como fatores de atração 

dos compradores dos lotes, fica bastante explícito que esses bens produzidos pela

natureza se inserem como a nova mercadoria verde.

As corretoras responsabilizam-se pela publicidade e comercialização dos

imóveis, convertendo o capital-mercadoria em capital-dinheiro, incluindo a margem de 

lucros.

É importante observar que os corretores imobiliários agem na coordenação do 

mercado imobiliário. São fundamentais para estimular o consumo na medida em que

suscitam necessidades e induzem estilos e novas opções de moradias. Em suas

operações, fica bastante evidente o tratamento do espaço urbano como um campo

simbólico (CORRÊA, 1997) ou ainda, como assevera Lefebvre (1991), um espaço

permeado por elementos significantes.

Dessa forma, tais agentes criam representações positivas das mercadorias por

eles anunciadas. Evocam ainda desejos e necessidades na parte dos clientes-alvo, num 

processo contínuo que acaba tornando os limites entre ambos muito tênues.

 Um exemplo bastante claro dessa estratégia é o lema da campanha publicitária 

do condomínio Porta do Sol, a qual foi lançada em dezembro de 2004, sintetizada na

seguinte frase: “Condomínio Porta do Sol, o lugar perfeito para investir nos seus

sonhos”. Se não bastasse esta mensagem, a imagem de pessoas constituindo uma família 

feliz é parte do subtexto para buscar formar novas demandas. Dessa maneira, é possível 

captar nos discursos dos sujeitos que passam a viver nos condomínios a absorção desse 

“novo estilo de vida”.

Ao apontar os motivos para morar em condomínio, um dos moradores

respondeu: “Aqui nós temos a segurança de um prédio de apartamentos e conforto e
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liberdade de uma casa”. Outros moradores entrevistados também apontaram este

argumento. Um outro depoimento também nos é bastante revelador: “A localização:

longe do Centro e próximo de praias nativas”.

Embora consideramos que as pessoas têm suas escolhas à revelia dos ditames 

do mercado, sobretudo as que pertencem às classes sociais de maior poder aquisitivo, no 

caso dos condomínios estudados, não há dúvidas de que muitos motivos apontados

pelos moradores se coadunam perfeitamente com os discursos dos corretores

imobiliários. Dessa maneira, a publicidade constitui um imperativo para a formação de 

novas demandas e assim proporcionar a reprodução do capital.

Em face dessa questão, aplicamos formulário a empresas ligadas ao setor

imobiliário com o objetivo de avaliar a sua atuação e as suas expectativas frente ao

mercado imobiliário do Litoral Sul e da cidade de João Pessoa como um todo. A seleção 

das cinco empresas não constituiu tarefa fácil, pois não há dados disponíveis sobre o

número de transações que cada uma delas faz por bairro nem por período. Mesmo não 

oferecendo uma grande margem de segurança, optamos por consultar os classificados

dos dois maiores jornais que circulam na cidade de João Pessoa, durante os meses de

maio a agosto de 200427.

Como um negócio é anunciado por várias vezes numa mesma edição de

classificados e isso durante um período pré-determinado que em geral dura alguns dias, 

independentemente de a transação ser realizada nos primeiros dias após a colocação do 

anúncio no jornal, fica praticamente impossível identificar quais são as empresas que

mais negociam imóveis em cada parte da cidade e quais as modalidades de imóveis

mais comercializadas.

Em face dessa dificuldade, decidimos consultar diretamente as

administradoras para, enfim, podermos identificar quais as que apresentam maior

atuação nos bairros estudados. Além disso, como as áreas de maior expressão no

mercado imobiliário do recorte territorial da pesquisa são o conjunto Altiplano e os

loteamentos contíguos a ele e os loteamentos dos condomínios fechados, procuramos

então identificar quais eram as administradoras que se sobressaíam nessas áreas.

No final desse processo, selecionamos cinco administradoras de imóveis:

Cobrás Imóveis Ltda., Organização Bomfim, Alexandre Miranda Negócios Imobiliários 

27 Jornal Correio da Paraíba e O Norte.



Dissertação de Mestrado – PPGe/URFN                                        BARBOSA, A. G. 96

Ltda., Terranova Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Execut Negócios Imobiliários

Ltda.

Estas empresas estão entre as maiores que atuam em João Pessoa,

principalmente nos bairros litorâneos. A exceção é constituída pela Alexandre Miranda

Empreendimentos Imobiliários Ltda., que não está entre as maiores, mas que, em

virtude dos laços familiares do empresário com um grande proprietário fundiário dessa 

área, acaba tendo importância na área de estudo. O quadro 3.3, a seguir, contempla oito

questões aplicadas às administradoras de imóveis na área de estudo.

Quadro 3.3 - Perfil da atuação das administradoras de imóveis no Litoral Sul de João Pessoa

Administradoras de imóveis
Questões

apresentad
as

Cobrás
Imóveis
Ltda.

Organização
Bomfim

Alexandre
Miranda

Empreendime
ntos

Imobiliários
Ltda.

Terranova
Empreendime

ntos
Imobiliários

Ltda.

Execut
Negócios

Imobiliários
Ltda.

1. Atrativos 
do Litoral 

Sul de João 

Pessoa

para o 
mercado

imobiliário

Ser uma área 
litorânea que 
tem muitas 

áreas
disponíveis e 
com grande 
potencial
turístico.

- Beleza cênica 
da paisagem;
- proximidade 

do mar;
- presença de 

vegetação.

- Ponto 
turístico;

- área nobre 
próxima da 

cidade;
- belas praias;
- presença de 
áreas verdes.

- Belezas 
naturais;

- praias;
- tranqüilidade.

- Grandes áreas 
para projetos;
- preços mais 
compatíveis;

- proximidade 
das praias;
- belezas 
naturais.

2.

Perspectiva

s para o 

setor
imobiliário

nos

próximos
anos, no 

Litoral Sul.

Serão boas, 
caso o governo 
desenvolva as 
potencialidades
turísticas dessa
área.

- Dependem 
dos incentivos 
do Estado para 
atrair empresas 
de fora (grande 
capital) para 
atrair no Pólo 
Turístico Cabo 
Branco.

- Caso o Pólo 
Turístico
vingue, haverá 
crescimento e 
alocação de 
recursos para a 
cidade.

Precisamos
evitar o 
radicalismo e a
falta de 
autoridade de 
poucos para 
que se façam 
valer os anseios 
claros da razão.

Tendo em vista 
a grande 

ocupação do 
Litoral Norte e 
aumento dos 

preços, haverá 
uma maior 
procura em 

direção às áreas 
do Litoral Sul. 

3.
Segmentos

do setor 

imobiliário
que

apresentam

maiores

potencialid
ades para a 

área.

- Equipamentos 
turísticos e de 
serviços
(hotéis,
restaurantes,
resorts);
- Condomínios 
fechados
horizontais.

- Exceto a 
beira-mar
(legislação), há 
grande
potencial para 
hotelaria;
- residências de 
alto padrão;
- equipamentos 
públicos para 
eventos.

- Construção de 
condomínios
fechados;
- setor hoteleiro 
e complexos de 
lazer;
- alterando-se o 
zoneamento,
unidades
multifamiliares.

 Condomínios 
fechados e 
loteamentos
abertos com 
infra-estrutura.

Projetos
turísticos;

condomínios
horizontais;

estabeleciment
os comerciais 

(bares,
restaurantes

etc.).
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4.

Obstáculos

para o 
cresciment

o do setor 

imobiliário
no Litoral 

Sul.

- Carência de 
infra-estrutura
de transporte 
coletivo;
- Falta de 
atuação do 
Estado no 
sentido de 
estimular o 
turismo.

- Carência de 
infra-estrutura;
- legislação que 
só permite 
construir casas 
de 750 m2 e até
2500 m2.

- O ponto 
crucial é o 
zoneamento da 
área.

Limitações
impostas à 

ocupação do 
Altiplano Cabo 

Branco.

A baixa 
densidade

urbana
associada à 

falta de infra-
estrutura.

5. Como as 
políticas

públicas

podem
contribuir

para o 

setor
imobiliário

no Litoral 

Sul.

Provendo-a de 
infra-estrutura
e serviços 
básicos.

- O Pólo 
Turístico
valorizaria as 
áreas
adjacentes.
- O Estado 
precisa investir 
mais para 
possibilitar a 
valorização e 
expansão da 
área.

Mudando a 
legislação do 

zoneamento em 
vigor e prover a 

área de toda 
infra-estrutura

e serviços 
urbanos.

Fazendo ampla 
discussão com 
os segmentos 
da sociedade, 
para liberar o 

progresso para 
essa área.

- Fazendo 
divulgação
turística para 
aumentar as 
transações
imobiliárias do 
tipo comercial.
- Implantando 
infra-estrutura
para tornar em 
áreas urbanas 
de fato.

6.

Avaliação
da lei que 

regulament

a o 

gabarito
das

edificações

nas áreas 
litorâneas.

Equivocada,
pois os 

espigões que 
estão

construídos
após o limite de 
500 m formam 
um paredão. A 
construção de 
espigões, na e 
além da orla, 
deveria ser 

liberada, porém 
com maiores 
recuos para a 
passagem de 

vento.

Embora,
pessoalmente,

considere
favorável para 
a qualidade de 
vida na cidade, 
não há dúvida 

de que dificulta 
a atuação do 

setor
imobiliário,

encarecendo o 
preço do m2 no 
Cabo Branco e 
com tendência 
de subir ainda 

mais.

Foi mal 
projetada. Ela 

não vingou 
com o passar 
do tempo. Ela 

acabou levando 
a uma 

desvalorização
do loteamento 

Cidade
Recreio*.

A limitação da 
altura das 

edificações à 
beira-mar faz 

com que 
turistas e 

investidores
reclamem da 
pouca oferta 

desses
empreendiment

os.

A lei não 
favorece o 

setor
imobiliário,
mas as suas 

vantagens a um 
número maior 
de segmentos e 
não podemos 

beneficiar
apenas um 
setor em 

detrimento da 
maioria.

7. Como 

avalia o 
mercado

imobiliário

, em João 
Pessoa, da 

década de 

1990 aos 
nossos

dias.

Oferta
exagerada de 
imóveis em 
João Pessoa 

baixou o preço 
do m2, gerando 
redução da área 

das unidades 
residenciais

para compensar 
o declínio do 
preço. Com a 

saída dos 
agentes

financeiros
estatais, as 

Durante essa 
década, o setor 
não cresceu em 
João Pessoa. O 

que cresceu 
bastante foi o 
segmento de 

unidades
multifamiliares,

no Litoral 
Norte. Desde o 
Plano Real, o 
financiamento
passa a se dar 
diretamente

com o 

Cresceu
abruptamente,

com
verticalização e 
nos setores de

comércio e 
serviços.

Atravessa uma 
excelente fase, 

está em 
expansão e 

com
perspectivas de 

melhorar a 
cada dia.

Foi de grande 
importância,

pois houve uma 
real valorização 

das áreas e 
perspectivas de 

grandes
projetos.
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construtoras
tornaram-se

agentes
financeiros*.

construtor. Isso 
decorre das 

altas taxas de 
juros cobradas 
pelos agentes 
financeiros.

8. Preço 

médio do 

aluguel de 

imóveis
residenciai

s

- Em 
condomínio
fechado: R$ 
600,00; no 
Altiplano, entre 
R$ 350 e

 R$ 400,00.

- No Altiplano, 
variam de R$ 
300,00 a R$ 
2.500,00.
- Nos 
condomínios,
ficam em torno 
de R$ 650,00.

No Altiplano, 
entre R$ 

300,00 e R$
500,00.

Não trabalha 
com locações.

Não respondeu.

Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.
* O entrevistado, na verdade, refere-se ao zoneamento estabelecido pelo Código de Urbanismo, que é de 
1975 e, portanto, entrou em vigor posteriormente ao loteamento Cidade Recreio, lançado em 1957. 

No tocante à primeira questão, referente aos atrativos que o Litoral Sul de João 

Pessoa apresenta para o mercado imobiliário, verificamos que todas as empresas

apontaram as amenidades naturais dessa área, a exemplo de ser uma área litorânea

possuidora de beleza cênica, com muitas áreas disponíveis para a realização de novos

negócios e de grande potencial turístico.

É importante destacar algumas implicações resultantes da inserção da natureza 

na produção socioespacial do Litoral Sul pessoense. Nesse sentido, consoante ao

contexto de crescente raridade que discutimos anteriormente, os aspectos da natureza

referidos pelos agentes produtores do espaço urbano são cada vez menos desprovidos de 

substância real e cada vez mais permeados de simbolismo e representação. Como bem 

argumenta Corrêa (1997), o espaço urbano também se apresenta como um campo

simbólico. Há, nesse caso, uma construção cultural da natureza.

Contraditoriamente, à medida que o capital imobiliário se apropria cada vez

mais da idéia de que morar nessa área representa viver ao lado do verde, mais este tende 

a se tornar uma raridade. Outrossim, o verde se traduz ainda em outros “elementos da 

natureza”, são as amenidades naturais: o silêncio, a tranqüilidade ou a relativa

proximidade do mar, que se colocam como fatores de valorização dos terrenos. Dessa

forma, “todo um mundo de objetos passa a ser produzido seguindo os ditames de uma 

ideologia, mais ou menos perceptíveis aos olhos incautos, como o uso da idéia de

natureza pelos empreendimentos imobiliários urbanos” (HENRIQUE, 2003, p. 3).

Nessas condições, aumentam as possibilidades de obtenção de sobrelucros de 

localização a partir da maior extração de algum tipo de renda fundiária urbana. Morar
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supostamente em harmonia com a natureza, passa a ser símbolo de bem-estar, de

conforto e de status. Portanto, interpondo-se como uma crescente raridade, a natureza

não passa do nível do discurso ou de simulacro, tal como o santuário ecológico

localizado no interior do condomínio fechado (Fig. 3.6).

O bloco formado pelas questões dois a cinco evidencia as expectativas do setor 

imobiliário para essa área. Nesse sentido, tal segmento empresarial espera e pressiona o 

poder público para que ele promova a implantação do Pólo Turístico Cabo Branco e

flexibilize o zoneamento de uso do solo no Litoral Sul. Há, inclusive, a expectativa de 

que o Estado procure atrair empresas de grande capital, se for necessário até de origem 

estrangeira, com vistas à dinamização do turismo em João Pessoa.

Figura 3.6 – Placa contendo informações para uso das trilhas de
área verde no interior do condomínio. A natureza é tratada como
algo raro e valorativo do lugar. Fonte: Adauto Gomes, 2003.

Os empresários questionados defendem e almejam o incremento do turismo

como uma atividade geradora de novos negócios no setor imobiliário e, sob este

aspecto, a área de estudo assume importância crucial, recebendo grande parte dos

investimentos.

A presença das amenidades naturais e de um grande estoque de terras não

ocupadas são, sem dúvida, fatores considerados pelas empresas do setor imobiliário.

Quando perguntamos que segmentos deste setor apresentam maiores potencialidades no 
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Litoral Sul, as empresas foram praticamente unânimes em apontar equipamentos de

grande monta voltados para o turismo, como hotéis, restaurantes, resorts e complexos

de lazer. Mencionaram ainda os condomínios fechados horizontais e os equipamentos

públicos voltados para a realização de eventos (centro de convenções). Mais uma vez se 

referiram ao zoneamento, alegando que se houvesse uma alteração, a verticalização

também tenderia a ocorrer em larga medida na área.

Desse modo, os empresários do setor imobiliário entendem que o estímulo ao 

turismo a partir da implantação do Pólo Turístico Cabo Branco representaria um fator

de valorização das áreas adjacentes, como bem ressaltou uma das empresas. O Governo 

do Estado e a Prefeitura Municipal têm se colocado favoravelmente à implantação

efetiva desse empreendimento.

Tal postura nos chama a atenção para a importância estratégica que o Litoral

Sul de João Pessoa apresenta para o segmento imobiliário. É interessante frisar que à

proporção que o Litoral Norte se torna cada vez mais ocupado e com preços do solo

muito elevados, as empresas passam a ter os bairros sul-litorâneos como foco de suas

estratégias (Fig. 3.7).

Figura 3.7 – O cartaz evidencia a importância estratégica do Altiplano do Cabo 
Branco para os interesses do capital imobiliário. Fonte: Adauto Gomes, 2004.

A carência de infra-estrutura foi apontada pelas empresas questionadas como 

um dos obstáculos para o crescimento do setor imobiliário na porção sul-litorânea de

João Pessoa. Via de regra, as benfeitorias realizadas pelo poder público propiciam a

valorização das distintas localizações que compõem a cidade. As empresas que atuam

no setor imobiliário e da construção civil são agentes diretamente interessados em que o 
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incorporação terem se convertido em agentes financeiros, suprindo a redução drástica

dos financiamentos estatais.

Segundo uma das empresas questionadas, tal modalidade de financiamento

passou a ocorrer em João Pessoa desde o lançamento do Plano Real. Sem essa

iniciativa, boa parte do setor da construção civil e de corretagem de imóveis estaria

parada. Por outro lado, é inegável que a estabilidade da moeda alcançada com o referido 

plano constituiu elemento fundamental para estimular os financiamentos de médio e

longo prazos pela iniciativa privada.

No que se refere ao preço médio praticado em relação aos aluguéis de imóveis 

residenciais no recorte territorial da pesquisa, basicamente verificamos a existência de

três patamares: nas residências de alto padrão construtivo, situadas nos loteamentos

Visão Panorâmica e Jardim Bela Vista, o aluguel pode alcançar dois mil e quinhentos

reais, segundo nos informou a Organização Bomfim; nos condomínios fechados, custa

acima de seiscentos reais, podendo, inclusive, chegar ao triplo deste valor; e, no

conjunto Altiplano, o aluguel custa cerca de trezentos e cinqüenta reais.

Acreditamos que essas diferenças têm a ver não apenas com o padrão

construtivo de cada imóvel em particular, mas também com o fator localização e os

aspectos simbólicos que conferem maior ou menor valorização a um fragmento do

espaço urbano, conforme discutimos no tópico anterior.

No questionário que aplicamos nas incorporadoras, solicitamos dados relativos 

aos preços praticados sobre a venda de lotes residenciais nos quatro loteamentos

analisados. Para procedermos a análise, consideremos o quadro que se segue.

Quadro 3.4 - Evolução dos preços dos lotes residenciais no Litoral Sul

Preço declarado de venda de lotes residenciais (R$)*
No período de lançamento No período atual Valorização (%)Localização
Ano Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimos Máximos

Cabo Branco 
Residence

Privê
1999 9.000 12.000 50.000 70.000 555,5 583,3

Residencial
Alphavillage 2000 25.000 25.000 60.000 90.000 240 360
Quadramares

II 1997 7.000 16.000 12.000 21.000 171,4 76,2

Mirante do 
Cabo Branco 1999 7.000 10.000 13.000 23.000 185,7 230

Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.
* Os valores citados foram declarados pelas empresas.
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O quadro 3.4 exibe, de forma geral, uma acentuada valorização dos preços de 

venda dos lotes nos quatro loteamentos examinados. O destaque inicial fica para os

loteamentos fechados que apresentam as maiores taxas de valorização entre os lotes

mais baratos (mínimo) e os mais caros (máximo), no intervalo de tempo decorrido entre 

o lançamento e o período atual. Neste caso, o pico de valorização ocorreu no Cabo

Branco Residence Privê, onde em ambas as situações houve um sobrelucro de mais de 

550 %, tanto entre máximos quanto entre mínimos. 

No Residencial Alphavillage, por sua vez, todos os lotes eram vendidos pelo

mesmo preço, no período de lançamento. Neste caso, cada lote valia vinte e cinco mil

reais. É importante destacar que, em ambos os loteamentos fechados, as incorporadoras 

já venderam todos os lotes.

Sendo assim, os que ainda estão disponíveis pertencem a proprietários que os 

adquiriram no intuito de aguardar o momento de maior valorização para vendê-los e

obter um sobrelucro. Constatamos que, no Residencial Alphavillage, a valorização entre 

o lançamento e o período atual varia entre 240 % (mínimos) e 370 % (máximos).

Nos loteamentos Quadramares II e Mirante do Cabo Branco, também

constatamos uma valorização dos lotes, porém em nível menos acentuado que nos

condomínios fechados horizontais, tanto em termos absolutos quanto relativamente.

Dessa maneira, a menor valorização ocorre no loteamento Quadramares II, tanto entre

os lotes mais baratos (171 %), quanto nos lotes mais caros (apenas 76 %).

Na comparação entre as realidades ensejadas pelos loteamentos fechados e os 

abertos em exame, depreendemos que pelo fato de a clientela-alvo dos loteamentos

fechados apresentar melhores condições de solvabilidade, permitiu uma maior

valorização decorrente da evolução mais acentuada dos preços.

Por outro lado, a menor solvabilidade dos compradores dos outros dois

empreendimentos resultou numa valorização bem menos acentuada no período de

lançamento para o período atual. Exemplo disso é que, na questão doze do quadro 3.2 

referente às incorporadoras, a Mares Incorporação de Imóveis Ltda., responsável pelo

loteamento Quadramares II, cita o aumento da inadimplência nos últimos dez anos,

evidenciando a menor solvabilidade dos seus clientes.

É preciso dizer também que, no que tange aos loteamentos fechados, trata-se

de um produto imobiliário novo no mercado de João Pessoa. Por conta disto, as

empresas vendem não apenas o lote e a acessibilidade que ele desfruta em relação à

cidade como um todo. Ou seja, vendem um novo estilo de morar, que se pauta na
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pretensa homogeneidade social no interior dos condomínios e na idéia de maior

segurança para os condôminos, além dos aspectos vinculados às amenidades naturais

que ocorrem no Litoral Sul, conferindo maior tranqüilidade como o silêncio e a

proximidade do mar.

Por esses aspectos, avaliamos que a extração de renda diferencial se torna um 

componente importante nas transações de venda de lotes nos condomínios considerados. 

O solo se torna uma mercadoria em toda sua expressão.

Sobre a difusão dos condomínios fechados horizontais em Natal (RN), Silva

(2004b) assinala que, na referida cidade, a localização desses empreendimentos segue a 

tendência de buscar áreas menos valorizadas dentro da malha urbana, onde os preços do 

solo urbano são mais baratos e a sua transformação viabiliza a obtenção de elevados

lucros. Nesse sentido, devemos considerar que fato semelhante também ocorre em João 

Pessoa, em relação à localização dos dois condomínios horizontais aqui analisados.

Ao longo deste tópico sobre os agentes que produzem o espaço urbano do

Litoral Sul de João Pessoa, temos ressaltado o papel proeminente do Estado na dotação 

de infra-estrutura e serviços urbanos. Não por acaso, ele se torna alvo das pressões dos 

distintos segmentos sociais que reivindicam ações volvidas para seus interesses e

iniciativas.

Neste caso, a produção capitalista da cidade se torna expressão das

benfeitorias promovidas pelo Estado, no provimento das condições técnicas e jurídicas, 

bem como através da implantação dos meios de consumo coletivos e atuando como

agente financeiro. Para Sposito (1991, p. 163), é preciso ter claro que 

[...] o Estado exprime o conjunto das relações sociais de uma dada
formação econômico-social, num dado momento histórico, e
considerando-se que o poder político é exercido por classes ou
frações de classes sociais dominantes naquele contexto histórico,
temos que a ação do Estado responde aos interesses destas classes ou 
frações [...] estando contudo sujeito às pressões exercidas por outras 
classes, efetivando, ao atendê-las parcialmente, seu papel de
descompressor / regulador social.

Nesse sentido, a atuação do Estado só pode ser compreendida a partir das

relações sociais que o intermedeiam. Via de regra, a intervenção estatal no espaço

urbano erigido sob a lógica capitalista não está dissociada dos interesses, iniciativas e

estratégias de frações de classe que buscam realizar seus projetos a partir da ação
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devidamente orientada do Estado. A cidade, nesse contexto, coloca-se, ao mesmo

tempo, como condição geral de realização da sociedade e da acumulação capitalista.

É preciso termos em conta que os preços dos terrenos variam em função dos

serviços executados no seu entorno e pelas limitações legais relativas ao zoneamento

urbano-ambiental. Apesar de providos pelo poder público, em última análise, os

serviços são pagos indistintamente por todos os moradores da cidade. Malgrado os

custos sejam socializados, o mesmo não podemos afirmar dos benefícios produzidos

pela ação estatal. Dessa maneira, como as benfeitorias não se distribuem de forma

eqüitativa na cidade capitalista, temos que o Estado acaba funcionando como agente

proeminente de valorização desigual do espaço urbano.

No que concerne à produção do espaço urbano do Litoral Sul pessoense,

constatamos uma crescente intervenção do Estado, a despeito da carência de infra-

estrutura e de serviços urbanos, conforme destacaram as empresas questionadas e as

reivindicações e demandas dos moradores da área de estudo.

A propósito, estas últimas serão apresentadas no próximo capítulo. Neste

momento, é preciso mencionar que, principalmente, a partir do final da década de 1980 

tem aumentado a atuação do Estado na área de estudo desta pesquisa. Assim, a abertura 

e asfaltamento de vias de acesso, são ações de grande relevo no sentido da valorização 

crescente do espaço urbano em estudo, uma vez que favorecem a sua acessibilidade

(Fig. 3.8).

Figura 3.8 – Prolongamento da avenida Hilton Souto Maior, que se 
comunica com a rodovia PB 008, favorece o acesso ao Litoral Sul. 
Fonte: Adauto Gomes, 2003.

A construção do prolongamento da avenida Hilton Souto Maior, pela

administração estadual, até o Litoral Sul, criou finalmente um acesso asfaltado entre
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esta parte da cidade e os bairros da porção sudeste como Mangabeira e Jardim Cidade 

Universitária. Esta avenida se comunica com a rodovia BR 230 e com o aeroporto

Castro Pinto e, ao mesmo tempo, facilita o acesso a Recife, Natal e interior do Estado. 

Já a rodovia PB 008, por sua vez, foi inaugurada no final da década passada e liga João 

Pessoa a todo o litoral meridional do Estado. Por fim, a rua João Crisóstomo Ribeiro

Coutinho foi construída em 2003, pela Prefeitura Municipal, e interliga o Altiplano do 

Cabo Branco, onde se localizam os bairros Altiplano Cabo Branco e Portal do Sol, ao 

bairro dos Bancários, encurtando o acesso deste bairro e adjacências ao Litoral Sul e à 

orla marítima.

É importante ressaltar que algumas dessas vias constituíam antigos caminhos

que entrecortavam a área de estudo. Exemplos disto são a avenida Hilton Souto Maior, 

que substituiu o antigo caminho da Penha, e a rua João Crisóstomo Ribeiro Coutinho, 

que foi construída no antigo caminho do Timbó. A acessibilidade materializada pela

instalação de modernas vias coloca-se como fator fundamental no processo de

estruturação do espaço urbano e gera implicações diretas na valorização das distintas

localizações. Em função disto, constitui uma das principais reivindicações dos agentes

capitalistas produtores da cidade.

Tendo em vista que a maior parte da extensão do Litoral Sul aqui analisada se 

localiza na área de tabuleiro, onde a carência de infra-estrutura urbana não acarreta

sérios problemas de drenagem urbana, a principal reivindicação da iniciativa privada, no 

que toca à sua atuação, é quanto ao controle que o poder público faz por meio do

zoneamento do uso do solo28.

Do ponto de vista dos moradores, muito ainda precisa ser feito no intuito de

dotar os bairros analisados de condições mínimas de infra-estrutura urbana. A

abordagem sobre tais demandas dos moradores do recorte territorial da pesquisa será

feita no capítulo quatro. No subcapítulo que se segue, faremos uma abordagem da ação 

do poder público na produção socioespacial ligada à instalação do Pólo Turístico Cabo 

Branco.

28 A discussão sobre o zoneamento será feita no subcapítulo 3.3.4, relativo ao ordenamento jurídico do 
uso do solo urbano.
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Estado implante a infra-estrutura, para que eles possam potencializar a obtenção de

renda fundiária urbana.

Na questão seis, em que perguntamos como as empresas avaliam os efeitos da 

legislação que limita o gabarito das construções na faixa litorânea, mais uma vez,

notamos um posicionamento muito nítido pelo progresso em detrimento de uma

preocupação maior com a qualidade de vida na cidade. Contudo, é preciso ressalvar que 

embora a Execut considere que a legislação não favorece o setor imobiliário, ela é

benéfica para o conjunto da sociedade local e que, deste modo, deve ser mantida.

Por outro lado, contrários a esta posição, um dos argumentos defendidos pelas 

demais empresas é que, ao menos da forma como está posta atualmente, proibir a

construção de espigões na faixa até quinhentos metros não resolve o problema da

circulação dos ventos, pois logo em seguida a presença de grandes edifícios acaba

funcionando como barreira para os mesmos. Diante dessa realidade, elas advogam que 

seria mais interessante que fosse permitida a construção de espigões na orla e fora dela, 

porém com maior espaçamento entre eles.

Esta observação é importante, pois na medida em que as discussões têm como 

foco apenas a faixa de quinhentos metros, a verticalização intensiva que ocorre fora

dessa faixa não tem sido alvo de maiores debates. Porém, é preciso considerar que as

limitações legais à verticalização na orla marítima de João Pessoa são importantes não 

só do ponto de vista da circulação dos ventos, mas também sob o aspecto estético e

paisagístico.

A visualização do cordão de vegetação que acompanha a Falésia do Cabo

Branco constitui elemento ímpar para a paisagem da orla marítima pessoense. Como

vemos, é preciso que a realização da cidade econômica não inviabilize a realização da

cidade social.

Na questão sete, que pede uma avaliação do comportamento do mercado

imobiliário desde o início da década de 1990 aos nossos dias, de forma geral, as

empresas consideram que houve um crescimento nesse período, principalmente na

produção de unidades multifamiliares no Litoral Norte.

Porém, houve uma queda relativa do preço de venda das unidades residenciais 

e, para compensá-la foi reduzido o tamanho dessas unidades sem a diminuição da

quantidade de cômodos. Um ponto em comum com a avaliação dos incorporadores em 

relação a essa mesma questão é referência ao fato de o capital de construção e de
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3.3.3 O Estado e a viabilização do Pólo Turístico Cabo Branco

Inicialmente, achamos oportuno esclarecer que o papel assumido pelo poder

público, procurando viabilizar a implantação de um megaprojeto turístico, deve ser

analisado à luz da concepção esboçada no subcapítulo anterior, sobre a produção da

cidade capitalista. Ou seja, de que a ação do Estado está imbricada nas relações sociais 

de um dado contexto histórico e, por conta disto, exprime os interesses das frações de

classe dominantes do período determinado.

Ademais, procurando não perder de vista a natureza desta pesquisa, que

trabalha com a escala intra-urbana, achamos por bem fazer uma abordagem, ainda que 

breve, do contexto das políticas públicas em que se enquadra o Pólo Turístico Cabo

Branco, enquanto projeto que tenderá a alterar de forma substantiva a produção

socioespacial do Litoral Sul de João Pessoa.

Ressaltado este procedimento adotado, abordaremos como a ação do Estado,

por meio da produção socioespacial referente a esse empreendimento, coloca a área de 

estudo como localização estratégica para a reprodução do capital. É preciso frisar que, 

apesar de o pólo turístico não estar efetivamente implantado, muito já foi investido em 

termos de dotação de infra-estrutura e do parcelamento do solo para o encaminhamento 

de tal projeto.

Nesses termos, o crescimento da atividade turística no Nordeste brasileiro é

responsável por intensas mudanças na produção e consumo do espaço regional, em

especial nas áreas litorâneas. Assim, ao apropriar-se do litoral, por meio da construção 

de novos objetos espaciais, a exemplo de pousadas, hotéis, bares, restaurantes, centros

de lazer e até residências de alto padrão construtivo, o turismo tem se tornado um dos 

principais vetores da produção do espaço litorâneo regional. É justamente com esta

perspectiva que o poder público procura criar as condições institucionais e de infra-

estrutura para a instalação do pólo turístico.

É importante ressaltar que, nos últimos anos, o apoio financeiro institucional

para a implementação das políticas de turismo no Nordeste brasileiro advém do

Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR –

NE). O Banco do Nordeste constitui o órgão mutuário e agente financeiro do programa, 

o qual viabiliza o aporte de recursos financeiros junto ao Banco Interamericano de
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Desenvolvimento (BID) para a implantação de infra-estrutura de saneamento básico e

serviços públicos das áreas de expansão turística29.

Os megaprojetos de turismo constituem uma estratégia de modernização

planejada pelo Estado, buscando disponibilizar à iniciativa privada terrenos de alto valor

para a exploração desta atividade econômica e, com isso, obter sobrelucros de

localização. Nesse caso, o poder público, estadual e federal, entra como um importante 

empreendedor. Além disso, esses megaprojetos criam estruturas territorialmente

concentradas, com o objetivo de reduzir os custos de implantação da infra-estrutura

básica e favorecer a atuação da iniciativa privada.

Nesta situação, as políticas públicas estão fundamentalmente voltadas para os 

interesses hegemônicos do capital, procurando viabilizar as condições para a sua

reprodução. Mais do que nunca, no que tange à área do pólo turístico, o solo urbano se 

insere como mercadoria de grande valor.

O Pólo Turístico Cabo Branco foi concebido em 1988, ainda com o nome de 

Complexo Turístico Costa do Sol30. No loteamento do pólo está prevista a instalação de 

hotéis, além dos setores comercial, de serviços, institucional, esportivo, de eventos e de 

animação turística. Há também a destinação de três setores para instalação de

residências de veraneio e de outros três considerados áreas especiais de preservação

permanente, localizados na desembocadura dos rios Aratu, Jacarapé e Cuiá31 (Fig. 3.9). 

Trata-se de um megaprojeto que poderá alterar de forma substantiva a produção do

espaço de todo o Litoral Sul pessoense e dos municípios vizinhos.

29 O PRODETUR - NE subdivide-se em cinco subprogramas: político-institucional; gestão; infra-
estrutura, equipamentos e serviços, promoção e divulgação; pólos e corredores turísticos. 
30 A partir de 1992 passa a se chamar Pólo Turístico Cabo Branco.
31 O Governo do Estado já criou legalmente o Parque Estadual do Jacarapé e o Parque Estadual do Aratu, 
por meio dos decretos de números 23.836 e 23.838, respectivamente, ambos em 27 de dezembro de 2002. 
Até o momento presente, porém, ainda não ocorreu a implantação efetiva desses parques. Há, inclusive, 
problemas relativos a ocupações irregulares em grande parte da área reservada ao pólo turístico, que ainda 
não foram resolvidos. Na abordagem da comunidade de Jacarapé esclarecemos tal problema.
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Figura 3.9 - Zoneamento do uso do solo na área de implantação do Pólo Turístico Cabo Branco 
(modificado de PARAÍBA, Governo do Estado, 1996).

Pedrosa (1999) afirma que, no que se refere às obras já executadas no pólo,

noventa por cento da malha viária foram concluídos. Apesar da infra-estrutura

implantada  e da comercialização dos lotes, até o momento presente tal empreendimento 

não deslanchou.

Como forma de tentar fazer deslanchar o projeto em discussão, o Governo do 

Estado tem sinalizado com a construção de um centro de convenções, com recursos

financeiros advindos da segunda etapa do PRODETUR – NE, anunciada em 2004.

Desta feita, a imprensa local tem noticiado a disposição oficial em retomar o referido

empreendimento32.

Como vemos, o poder público trata o Litoral Sul como uma localização

estratégica do ponto de vista da gestão do território. Nesse caso,  esta porção do espaço 

urbano de João Pessoa torna-se uma importante mercadoria não somente pela beleza

cênica da paisagem, mas também diante do controle dessa área por agentes econômicos, 

32 “Entre os projetos prioritários para a capital, destacam-se a construção do Centro de Convenções para 
incrementar o turismo de eventos, que vai funcionar no Pólo Turístico Cabo Branco; a conclusão do
Jardim Botânico, a estruturação do Vale do Rio Jaguaribe e do Porto do Capim” (In: JORNAL DA
PARAÍBA. Cássio finaliza entendimento com investidores para Pólo Cabo Branco. Caderno Política. 
João Pessoa, 21 de março de 2004).
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pertencentes à iniciativa privada, que, em parceria com o Estado, desejam imprimir

profundas transformações a partir da instalação do pólo turístico e do aproveitamento do 

potencial para a expansão dessa atividade.

Porém, é preciso que na nova etapa do projeto, não perca de vista que “a

viabilidade econômica do Pólo Turístico Cabo Branco passa, no entanto,

obrigatoriamente, por uma satisfatória gestão ambiental” (PEDROSA, 1999, p. 16). Esta 

preocupação é fundamental porque durante a fase inicial de construção das vias de

acesso, no final da década de 1980 e início da década de 1990, foram realizadas obras 

de impacto ambiental bastante degradante, tais como: desmate de resquícios da Mata

Atlântica, localizados no tabuleiro costeiro, desmonte de falésias, aterro de mangues,

dentre outros desmandos, os quais resultaram no embargo da obra até 1996. Este fato

contribuiu decisivamente para a interrupção da implantação do pólo.

A questão socioambiental relativa a esses empreendimentos torna-se crucial,

uma vez que, conforme aponta Cruz (1997, p. 125), 

Deficiências no planejamento turístico associadas à ausência ou
falhas no planejamento ambiental da atividade e visão imediatista de 
empreendedores (incluindo o setor público) têm tornado tais projetos 
extremamente impactantes, não somente no que se refere ao meio
físico mas, também, ao ambiente sociocultural. Utilizando-se do
argumento econômico como justificativa, os Megaprojetos, com o
auxílio da mídia, ganham rapidamente o respaldo das populações
locais, atraídas pelo desenvolvimento material proporcionado pelo
turismo.

Diante dessa ordem de problema, referente ao Pólo Turístico Cabo Branco,

achamos muito oportuno trazer à baila a discussão que realizamos no capítulo dois,

referente ao desenvolvimento socioespacial urbano. Ou seja, enquanto prevalecer a idéia 

de que o crescimento econômico, por si só, parece suficiente, o real desenvolvimento

socioespacial urbano não passará de um meta distante de ser alcançada. Como bem

ressaltamos anteriormente, tal modelo de desenvolvimento só será possível se

perseguirmos a qualidade de vida e a justiça social como condições indispensáveis para 

sua viabilização.

De acordo com Pedrosa (1999), no referido ano acima (dezembro de 96), foi 

apresentado um Plano de Recuperação Ambiental, com vistas à recuperação das áreas

degradadas, viabilizando-se, dessa maneira, a retomada do projeto.

Do que aqui expomos e dada a natureza desse empreendimento, depreendemos 

que a efetiva implantação do Pólo Turístico Cabo Branco implicará não só na produção, 
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mas também no consumo do espaço urbano do Litoral Sul de João Pessoa, ou melhor, 

dos aspectos que compõem a beleza cênica da paisagem, com uma tendência de

fomentar uma nova demanda representada pelos estratos sociais mais abastados que

freqüentarão ou até se fixarão no local, sendo que, muitos deles deverão ser exógenos ao 

lugar.

Na área de estudo, a inserção do Estado como agente produtor do espaço

urbano vai além da dotação de benfeitorias ou do ordenamento jurídico do solo urbano. 

É preciso enxergar que as ações do poder público no intuito de implantar o Pólo

Turístico Cabo Branco, não só ultrapassam a escala intra-urbana como exprimem

interesses exógenos ao lugar.

Na verdade, como bem afirma Santos (1997b, p. 65), nos dias atuais, mais do 

que nunca, é necessário ter clareza de que “muitas das ações que se exercem num lugar 

são o produto de necessidades alheias, de funções cuja geração é distante e das quais

apenas a resposta é localizada naquele ponto preciso da superfície da Terra”.

Ademais, torna-se necessário esclarecer o fato de que, em função das

transformações em curso e de outras que estão por vir, a composição social e econômica 

do recorte espacial formado pela área de estudo deverá ser profundamente alterada.

Assim, no momento em que o Pólo Turístico Cabo Branco for efetivamente

implantado e o processo de valorização do solo urbano se acentuar ainda mais (pois já 

está acontecendo em vista da instalação de condomínios fechados horizontais), o espaço 

urbano do Litoral Sul de João Pessoa apresentará uma maior estratificação social. Eis,

portanto, o cerne da contradição na ação do Estado enquanto agente produtor do espaço 

urbano.

3.4 O marco jurídico do zoneamento e o uso do solo

A localização periurbana da área de estudo acarreta a conformação de várias

tipologias de uso do solo: residencial, principalmente nos loteamentos; uso agrícola

residual ou ainda de lazer e recreação, nos setores periurbanos; uso institucional, para

fins de pesquisa (área onde está instalada a Estação Agrícola Experimental da EMEPA-

PB); e uso especulativo imobiliário, ocupando partes dos bairros Altiplano Cabo

Branco, Portal do Sol e Costa do Sol. Contudo, neste momento, a nossa análise recairá 

sobre o zoneamento do solo urbano.
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A fiscalização e o disciplinamento do uso e ocupação do solo urbano são

atributos do município. Neste sentido, o parcelamento e grande parte das intervenções

urbanísticas precisam estar em consonância com as diretrizes estabelecidas no

planejamento urbano municipal. O parcelamento constitui uma função pública, “que o 

particular promove em caráter subsidiário” (PINTO, 1999, p. 250).

Em função disso, todo o parcelamento precisa estar em consonância com as

normas urbanísticas e o plano viário municipal e, como aponta o autor acima, “o

parcelamento precisa submeter-se aos interesses do conjunto dos moradores da cidade, 

já que serão eles, e não apenas os futuros adquirentes de lotes, que terão o direito de

usufruir o novo bairro e arcar com sua manutenção” (PINTO, 1999, p. 245).

Tendo como pano de fundo essas questões, o presente subcapítulo faz uma

apreciação dos principais aspectos do marco jurídico referente ao ordenamento do uso e 

ocupação do solo urbano no Litoral Sul de João Pessoa, enquanto recorte territorial da 

pesquisa. Para tanto, faremos menção à legislação de âmbito federal como também

estadual e, sobretudo, municipal, como forma de destacar as implicações concernentes

ao uso do solo urbano do citado recorte espacial.

A análise do zoneamento urbano-ambiental da área de estudo constitui um

elemento indispensável não só para analisarmos a configuração atual da produção

socioespacial do Litoral Sul, mas, inclusive, indicar alternativas para a gestão urbana

local. De antemão, é preciso ressaltar que um aspecto essencial para o zoneamento é o 

fato de esta porção ser considerada patrimônio ambiental e paisagístico da cidade de

João Pessoa e do Estado da Paraíba. 

Com efeito, o zoneamento urbano-ambiental impõe restrições  adicionais ao

uso do solo para a faixa litorânea, compreendendo a orla marítima, a Falésia do Cabo

Branco e o Altiplano do Cabo Branco. Daí porque a sua preservação é respaldada por 

instrumentos jurídicos das esferas estadual e municipal. A Constituição do Estado da

Paraíba (1989), no Artigo 229, estabelece que em toda faixa de quinhentos metros a

partir da maré de sizígia para o continente, a altura máxima permitida das edificações é 

de doze metros e noventa centímetros, impedindo dessa maneira a construção de

espigões na orla33.

33 Artigo 229 – A zona costeira, no território do Estado da Paraíba, é patrimônio ambiental, cultural,
paisagístico, histórico e ecológico, na faixa de quinhentos metros de largura, a partir da preamar de sizígia 
para o interior do continente, cabendo ao órgão estadual de proteção ao meio ambiente sua defesa e
preservação, na forma da lei (Constituição do Estado da Paraíba, 1989).
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A mesma restrição está expressa no Artigo 175 da Lei Orgânica do Município 

de João Pessoa (1990), conforme determinação da constituição estadual. Por sua vez,

em relação à área de estudo desta pesquisa, o Plano Diretor (1994) considera a orla

marítima, a Falésia do Cabo Branco e o Altiplano do Cabo Branco como sendo zonas de 

restrições adicionais34.

Em contrapartida, por ser uma localização privilegiada do ponto de vista da

acessibilidade aos bairros litorâneos e da existência de amenidades naturais, segmentos 

empresariais da construção civil e do setor imobiliário têm pressionado o poder público 

estadual e municipal, no sentido de alterar o marco regulatório que disciplina as

edificações nessa área. Para proprietários fundiários, construtores, incorporadores e

corretores imobiliários, as restrições inibem o crescimento e o progresso da cidade35.

Diante desse contexto, entendemos que a apreciação do marco jurídico sobre o 

uso e ocupação do solo constitui caminho necessário para compreendermos o processo 

de produção socioespacial urbana no Litoral Sul de João Pessoa. Não podemos perder

de vista que a legislação urbanística em vigor é o principal instrumento que baliza o tipo 

e o ritmo de expansão que o poder público pleiteia para a cidade como um todo e, em 

particular, para a área de estudo.

No entanto, desde já é preciso ter em vista que a legislação, por si só, não

constitui condição suficiente para sanar os problemas urbanos. É preciso, porém, que o 

planejamento urbano não esteja descolado da realidade concreta da cidade e que,

inclusive, enxergue as limitações da legislação urbanística.  Por mais bem intencionado 

que se apresente, o planejamento urbano não deve perder de vista o contexto

sociocultural local em que está inserido.

Foi a partir de meados da década de 1970 que a cidade de João Pessoa passou 

a ser dotada de um marco jurídico para o ordenamento da sua expansão urbana. Com

um crescimento bastante acelerado, a administração municipal passou a se preocupar

cada vez mais com o planejamento urbano. Daí se “deflagra o processo de planejamento 

municipal com a reforma administrativa, a estruturação do cadastro imobiliário urbano e 

a concepção do PDU (Plano de Desenvolvimento Urbano) que nortearia o crescimento 

34 Artigo 23 – As zonas de restrições adicionais são porções da Área Urbana, situadas em zonas
adensáveis ou não, nas quais o interesse social de preservação de características ambientais, paisagísticas, 
históricas e culturais, como patrimônio comum, impõe restrições adicionais ao uso e ocupação do solo
(Plano Diretor da Cidade de João Pessoa, 1994).
35 No próximo subcapítulo, no tópico 3.4.2 Litoral Sul: a atuação dos agentes sociais produtores, este 
aspecto será aprofundado a partir das respostas obtidas junto aos agentes que foram questionados na
pesquisa de campo.
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da cidade [...]” (Plano de Desenvolvimento Urbano e Comunitário de João Pessoa –

PDU – 1983-1986 apud MAIA, 2000, p. 88).

Contudo, o planejamento urbano carecia da existência de um marco jurídico

para nortear as suas ações e a criação do Código de Urbanismo municipal36, em 1975, 

assumindo esse papel fundamental. É válido registrar, também, que foi a partir desse

período que a cidade de João Pessoa atingiu a faixa litorânea, alcançando o distrito de

Tambaú. A elaboração do arcabouço jurídico para viabilizar o ordenamento do

crescimento da cidade que, conforme vimos no capítulo dois, ocorreu em ritmo

acelerado desde a década de 1960, era, portanto, uma necessidade premente para uma

cidade cujo tecido urbano se apresentava cada vez mais espraiado.

Para o município de João Pessoa, que não dispõe de uma lei específica sobre o 

parcelamento do solo urbano, tal como ocorre com outros inúmeros municípios

brasileiros, a lei federal de parcelamento do solo urbano37, sancionada em 1979, passou 

a constituir a principal referência legal para a realização do parcelamento do solo

urbano. Por sua vez, a definição e delimitação do zoneamento no âmbito do Código de 

Urbanismo municipal objetivaria disciplinar as novas direções e o tipo de crescimento

para os diversos fragmentos da cidade a partir desse momento.

Desse modo, desde 1975, quando entrou em vigor o Código de Urbanismo, o 

zoneamento urbano impôs restrições ao uso do solo no Litoral Sul de João Pessoa. O

Altiplano do Cabo Branco foi subdividido nos setores A, B e C (Mapa 3.2). No setor A, 

localizado nas proximidades do Farol do Cabo Branco e compreendendo parte do

loteamento Cidade Recreio Cabo Branco, a área mínima para edificações era de 20.000 

metros quadrados.

No setor B, que acompanhava a avenida João Cyrilo da Silva (avenida

Panorâmica) e a falésia, a área mínima era de 5.000 metros quadrados. E no setor C, a 

área mínima permitida era de 2.500 metros quadrados. Nos três casos, a taxa de

ocupação máxima era baixa (basicamente entre 20 % a 40 %). Como deduzimos, o

principal propósito era justamente buscar preservar os aspectos estéticos, paisagísticos e 

ambientais da faixa litorânea pessoense, compreendendo o Altiplano do Cabo Branco.

É oportuno registrar que, as limitações impostas pelo zoneamento asseguraram

uma baixa densidade urbana nessa área, o que, colocando-se como um aspecto

36 Foi a Lei Municipal nº 2.102, de 31 de dezembro de 1975, que instituiu o Código de Urbanismo.
37 Trata-se da Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, também chamada de Lei de Urbanização, 
que dispõe sobre o parcelamento do solo para fins urbanos.
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importante do ponto de vista urbano-ambiental.  Mas, por outro lado, as mesmas

limitações resultaram numa incongruência em relação ao uso do solo do loteamento

Cidade Recreio Cabo Branco. Como vimos no subcapítulo 3.2, relativo à base fundiária, 

este loteamento foi aprovado pela Prefeitura Municipal em 1957, com um total de 3.267 

lotes, sendo bem anterior ao Código de Urbanismo municipal, que data de 1975.

Mapa 3.2 – Zoneamento do uso do solo urbano ambiental do Altiplano do Cabo Branco (1975-
2005).
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A incongruência reside no fato de que não havia um marco jurídico

determinando que os loteadores dotassem os loteamentos de uma infra-estrutura

mínima. Logo, quando do seu lançamento, o Cidade Recreio Cabo Branco não recebeu 

nenhuma inversão. A maior parte dos adquirentes dos lotes ficou à espera de o poder

público instalar a infra-estrutura e os serviços urbanos para edificarem nos lotes.

Com a sanção do Código de Urbanismo, em 1975, grande parte do citado

loteamento passou a sofrer as mencionadas restrições para uso e ocupação do solo.

Como os lotes já existentes têm tamanho bem inferior às dimensões mínimas exigidas

para a edificação nos setores A, B e C, do Altiplano do Cabo Branco, na prática,

resultou no “engessamento” da parte do loteamento Cidade Recreio Cabo Branco,

formada pelos setores supramencionados.

Além disso, estava prevista a criação de um parque na faixa do Altiplano do

Cabo Branco, considerada patrimônio paisagístico e ambiental e que, por isto,

provavelmente, o poder público não se preocupou em implantar a infra-estrutura urbana.

Diante de tal situação, o poder público, tanto em nível municipal quanto

estadual, não promoveu as devidas benfeitorias urbanas, uma vez que a alegação dada é 

que as terras deveriam ser desapropriadas para a instalação do parque, com vistas à

preservação das características ambientais e paisagísticas da área. Exemplo disto é que, 

até o momento presente, persistem as carências de infra-estrutura e serviços urbanos

básicos, nesse loteamento, como coleta de lixo, abastecimento d’água e equipamentos

comunitários (Fig. 3.10).

Figura 3.10 – Aspectos do Loteamento Cidade Recreio Cabo Branco. Observamos a baixa
densidade e a carência de infra-estrutura urbanas. Fonte: Adauto Gomes, 2004.

A realidade ensejada por essa situação se traduz num quadro ímpar na cidade de 

João Pessoa. A despeito de pertencerem a proprietários particulares e terem sido objeto 

de parcelamento devidamente regularizado junto à Prefeitura Municipal e ao cartório de 
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registro de imóveis, lotes com localização privilegiada, considerando a proximidade da 

orla e do bairro Cabo Branco (um dos mais nobres e caros da cidade) e que desfrutam 

de amenidades naturais, foram abandonados pelos seus donos, diante da impossibilidade 

legal de construir.

Dessa maneira, a indefinição do uso do solo resultou no abandono de muitos

lotes, por parte de seus donos, tendo como desfecho a proliferação de ocupações

irregulares por moradores sem-teto.

Em razão desse quadro, há, no loteamento Cidade Recreio Cabo Branco,

seiscentas famílias que habitam em condições precárias, e, grande parte ocupa os lotes 

de forma irregular, conforme constatamos em pesquisa de campo. Desse modo,

persistem as carências de infra-estrutura e serviços urbanos básicos, como coleta de

lixo, abastecimento d’água e equipamentos comunitários. Ainda que precariamente e

sem serem proprietários legais dos lotes, alguns moradores estão instalados nessa área

há mais de quatro décadas.

Além das restrições que passaram a vigorar com o zoneamento estabelecido no 

Código de Urbanismo, os prováveis motivos para o abandono dos lotes por parte de

seus proprietários legais, eram a total ausência de infra-estrutura urbana e o relativo

isolamento que, durante muito tempo, caracterizaram o loteamento. Segundo

informação fornecida pelo próprio loteador, na fase inicial, o loteamento contava apenas 

com a demarcação dos lotes com marcos divisores, sendo que o arruamento até hoje é 

desprovido de marcação por meio-fio.

A propósito dessa situação do loteamento Cidade Recreio Cabo Branco, é

preciso ressaltar que somente com o Código de Urbanismo, a partir de 1975, e,

principalmente, com a Lei Federal 6.766/79, é que passou a vigorar a exigência de

dotação de uma infra-estrutura mínima para a aprovação de loteamento pelo poder

público38. Essa infra-estrutura mínima é composta por meio-fio, rede elétrica,

abastecimento d’água potável. Nenhum destes três elementos constava no loteamento

Cidade Recreio Cabo Branco, na época de seu lançamento no mercado.

Como sabemos, o parcelamento do solo gera uma sobrevalorização da gleba

loteada, ou seja, o conjunto dos lotes vale bem mais que a gleba bruta. Neste caso, a

38 De acordo com o § 5º da Lei Federal 9.785, de 29 de janeiro de 1999, que altera a Lei Federal 6.766/79, 
“Consideram-se (sic) infra-estrutura básica os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, 
iluminação pública, redes de esgoto sanitário e abastecimento de água potável, e de energia elétrica
pública e domiciliar e as vias de circulação pavimentadas ou não” (Presidência da República, Subchefia 
para Assuntos Jurídicos. In: www.planalto.gov.br. Acesso em 20/08/2004).
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busca de obtenção de sobrelucros advindos do parcelamento do solo, por parte do

loteador, e, somada a isto, a ausência de uma legislação exigindo a dotação de um

mínimo de infra-estrutura, estão na raiz dos problemas atuais do referido loteamento.

Neste caso, nem preservação, por conta das ocupações irregulares e da não

instalação do parque, nem crescimento urbano ordenado. Entre a cidade ideal e a cidade 

real há uma grande distância.

Contudo, o que há de mais recente sobre o ordenamento do uso do solo urbano 

no Altiplano do Cabo Branco é que a Prefeitura Municipal sancionou um novo

zoneamento urbano-ambiental para esta área, por meio do Decreto Municipal nº 5.343, 

de 28 de junho de 2005. De forma semelhante ao zoneamento anterior, os índices

urbanísticos impõem fortes restrições ao uso do solo. Para os bairros da Penha e Ponta 

do Seixas, permanece o zoneamento anterior (Mapa 3.3).

Observando mapa do novo zoneamento, uma primeira observação a ser feita se 

refere à delimitação da área onde será criado o Parque do Cabo Branco39, que deverá ter 

como núcleo principal a área situada nas proximidades do Farol do Cabo Branco,

intitulada Bosque dos Sonhos40, com 680 mil metros quadrados. Também merece

destaque a criação de um setor de amenização ambiental, o qual compreende as

primeiras quadras localizadas ao longo da avenida João Cyrilo da Silva, em função da

proximidade da Falésia do Cabo Branco.

Nas faixas correspondentes ao setor de amenização ambiental e aos setores A, 

B e C do Altiplano do Cabo Branco, o zoneamento estabelece uma baixa densidade

urbana. No que concerne ao setor de amenização ambiental, em particular, a área

mínima para a instalação de equipamentos como hotéis e resorts é de 5.000 metros

quadrados e para condomínio horizontal é de 10.000 metros quadrados.

39 Na verdade, o Decreto Estadual nº 9.482, de 13 de maio de 1982, criou o Parque Estadual do Cabo 
Branco. Por sua vez, o Decreto Estadual nº 11.204, de 22 de janeiro de 1986, revogou o decreto anterior, 
pondo fim ao parque que sequer saiu do papel. O referido parque teria uma extensão de 379,3 hectares e 
se estenderia da porção extremo norte do Altiplano até a Penha. A principal alegação do governo estadual 
para a não implantação do parque era sua grande extensão e o fato de que incorporava terras de
propriedade privada, exigindo elevadas indenizações que tornariam muito custosa sua implantação. A
bem da verdade, além de o parque ter sido mal planejado, o Estado não resistiu a pressões do capital
imobiliário. Para este segmento, sua instalação implicaria no impedimento do progresso dessa parte da 
cidade.
40 De acordo com § 1º do Art. 1º, “A área inicial e referencial do parque, em torno do Farol, na ponta do 
Cabo Branco, área conhecida por “Bosque dos Sonhos”, será o núcleo principal do parque, e definido 
como um setor destinado à implantação de equipamentos de apoio à difusão cultural, à pesquisa e
estudos científicos, ao turismo, ao lazer e à educação ambiental.”  O texto refere-se, portanto, à Estação 
Ciência, que deverá ser construída nesta porção do parque.
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Mapa 3.3 – Novo zoneamento urbano-ambiental do Altiplano do Cabo Branco.

Para a construção de unidades habitacionais unifamiliares, a área mínima nesse

setor é de 1.250 metros quadrados. Já a taxa de ocupação permitida é de 40 % (exceto 

condomínio fechado) e o índice de aproveitamento para todos os tipos de usos

permitidos é igual a 1 (um). Não é permitido um número acima de três pavimentos para 
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as edificações em geral. Para condomínio horizontal, em particular, o número máximo

admitido são dois pavimentos.

No que se refere aos setores B, C e a Zona Residencial 3, as exigências são

menos restritivas do que no setor de amenização ambiental. Porém, fica estabelecido

que as unidades multifamiliares verticais edificadas nesses setores não podem

ultrapassar cinco pavimentos e, além disso, a taxa de impermeabilização do solo não

pode ser superior a 50 %, devendo-se utilizar espécies nativas para o ajardinamento das 

demais áreas.

Do exposto, depreendemos que as exigências contidas no novo zoneamento

têm por objetivo disciplinar a expansão urbana no Altiplano do Cabo Branco,

procurando evitar um processo de verticalização semelhante ao que observamos nos

bairros do Litoral Norte. Dessa forma, ao menos em parte, procura resguardar as

características ambientais e paisagísticas dessa área reconhecida no âmbito da legislação 

urbanística e não-urbanística como importante para a preservação da história da cidade 

de João Pessoa.

Como efeito do novo zoneamento, já observamos um processo de valorização 

de lotes pertencentes ao Cidade Recreio Cabo Branco que, como vimos, durante trinta

anos, ficaram praticamente à margem do mercado imobiliário formal. É muito cedo para 

fazermos uma avaliação dos desdobramentos do novo zoneamento. De qualquer forma, 

como já afirmamos anteriormente (em nota de rodapé), acabou de ser lançado (outubro 

de 2005) um quarto condomínio fechado horizontal nessa área, o Boungainville

Residence Privé.

Concomitantemente, matéria publicitária do jornal Correio da Paraíba

(09/10/2005), anunciava um novo conceito de morar em condomínio fechado horizontal 

em João Pessoa, ao divulgar o lançamento de um quinto empreendimento deste nível no 

Altiplano do Cabo Branco41. Desse modo, constatamos que um dos efeitos do novo

zoneamento está relacionado com a consolidação do condomínio fechado horizontal

como produto imobiliário que mais se sobressairá, nessa área, fato que já se evidencia 

pelo aumento da concorrência no mercado imobiliário local.

Por sua vez, este fato só corrobora as considerações que temos feito em

relação à tendência de haver uma grande alteração do conteúdo social e econômico do 

Litoral Sul de João Pessoa. Por outro lado, há, inclusive, denúncia de moradores locais 

41 O nome anunciado na matéria para esse novo produto imobiliário foi “Condomínio Extremo Oriental”,
numa área contígua ao Cabo Branco Residence Privê. 
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de que a valorização do solo urbano descortinada pelo novo zoneamento estariam

fomentando o aumento das disputas fundiárias no loteamento Cidade Recreio Cabo

Branco, tendo, inclusive, a ação de grileiros.

No que tange ao bairro da Penha, conforme discutimos no subcapítulo 3.2,

relativo à base fundiária, trata-se de um bairro predominantemente formado por

ocupações irregulares. Apenas a área do loteamento Jardim Nossa Senhora da Penha é 

que foi objeto de parcelamento formal. Em todo caso, conforme vemos no mapa 3.3, as 

áreas que não são ocupadas configuram zonas especiais de preservação permanente,

identificadas pelo código ZEP2.

Também não houve alteração no zoneamento do bairro de Ponta do Seixas.

Em face da localização em porção singular da orla pessoense42, há restrições à

edificação nesse bairro. De acordo com o zoneamento, nas quadras que constituem o

setor D – Ponta do Seixas, situado à beira-mar, a área mínima das edificações é de 1.400

metros quadrados. Contudo, a precariedade de infra-estrutura urbana e as ocupações

irregulares ao longo da orla marítima são reveladoras dos problemas do planejamento

urbano. Mais uma vez, a cidade legal e a cidade real compõem realidades dissonantes.

Outra parte da discussão atinente ao marco jurídico do uso do solo refere-se à 

instalação dos condomínios fechados horizontais. Achamos mais pertinente fazer essa

discussão no próximo capítulo, de vez que, na verdade, não existe um marco jurídico

que trate especificamente esta questão, nem no âmbito federal e menos ainda nas esferas 

estadual e municipal. Neste caso, não se trata de uma especificidade do Litoral Sul de 

João Pessoa e, em face desta realidade, apreciaremos tal problemática no subcapítulo

4.1, em que abordaremos a emergência desses condomínios como nova forma de

moradia em João Pessoa e as suas implicações socioespaciais.

A discussão aqui realizada a propósito do zoneamento do solo urbano indica

que há uma clara orientação do zoneamento no sentido de resguardar os aspectos

estéticos, paisagísticos e ambientais do Altiplano do Cabo Branco e da orla marítima.

Por outro lado, é preciso enxergar que os vários interesses que estão em jogo, 

tanto dos segmentos sociais menos favorecidos que ocupam irregularmente o solo

urbano, quanto dos segmentos capitalistas que almejam ampliar a reprodução do capital, 

representam forte desafio à consecução desse objetivo. Não há dúvidas de que muitos

problemas urbanos resvalam na questão fundiária. Este também precisa ser o foco das 

42 O bairro Ponta do Seixas tem um aspecto peculiar, com forte apelo turístico, pois é aí onde  se situa o 
ponto mais oriental da América do Sul.
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ações do poder público para que atinja os propósitos do novo zoneamento urbano-

ambiental.

Afinal de contas, o que está subjacente a toda a discussão travada ao longo

deste capítulo é que o solo urbano configura uma mercadoria muito disputada pelos

agentes produtores da cidade, tendo suma importância para os interesses, iniciativas e

estratégias desses agentes.
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CAPÍTULO IV –LITORAL SUL: TRÊS REALIDADES 
SOCIOESPACIAIS, MÚLTIPLOS DESAFIOS 

É a luta por moradia. Não somos
agressivos com ninguém. Não
estamos aqui para brigar. Então, 
estamos lutando só pelo direito à 
moradia. Um cantinho para a
gente morar (Depoimento de um
líder comunitário da Vila São
Domingos, Altiplano Cabo
Branco)

Este capítulo toma por base as demandas e expectativas dos sujeitos da

pesquisa que moram na área de estudo. Os agentes sociais aos quais nos referimos são 

os moradores dos distintos habitats pesquisados, bem como os líderes comunitários que 

foram entrevistados. Destacamos três realidades socioespaciais distintas para a

aplicação de questionários e realização de entrevistas junto aos moradores da área de

estudo: os condomínios fechados horizontais, as ocupações irregulares e as unidades

rurais. Embora uma parte destas últimas constitua espaços de residência temporária e de 

lazer de seus proprietários, também são reveladoras do quadro relativo à produção do

espaço do Litoral Sul de João Pessoa.

Os dados analisados neste capítulo são primários, derivados da pesquisa de

campo que foi aplicada junto aos moradores. A partir deles, tornou-se possível analisar 

as demandas e expectativas dos sujeitos pesquisados, bem como as transformações

socioespaciais em curso no Litoral Sul de João Pessoa. 

É importante destacar que este percurso da investigação também considera o

quadro teórico e prático analisado no capítulo anterior. Entendemos que tanto as

expectativas e demandas dos agentes capitalistas produtores do espaço urbano, quanto

as dos agentes não capitalistas, no caso, os moradores e líderes comunitários, se

influenciam mutuamente. Este aspecto não pode ser perdido de vista, até porque a

cidade é tanto espaço de realização econômica, como também de realização e

reprodução social.

Desde já, é preciso deixar claro que as transformações socioespaciais em

curso, no que se refere à instalação de condomínios fechados horizontais, já estão

imprimindo uma mudança substantiva no conteúdo socioeconômico do Litoral Sul. Tal 

realidade deverá alcançar contornos ainda mais expressivos se o Pólo Turístico Cabo

Branco e os investimentos a ele atrelados forem efetivamente confirmados e
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implementados. Por outro lado, as ocupações irregulares compõem o outro pólo da

produção socioespacial desse fragmento da cidade de João Pessoa. As transformações

que aí ocorrem alteram sobremaneira a dinâmica dessa área periurbana, exigindo-nos a 

apreciação de um aporte conceitual para a inserção dessa área enquanto periferia.

É importante ter clareza de que a expansão urbana que verificamos no recorte 

territorial da pesquisa apresenta-se como uma nova periferização da cidade de João

Pessoa. Também é necessário chamar a atenção para o fato de que esse processo possui, 

simultaneamente, duas vertentes, quais sejam: a formação de subespaços destinados às 

camadas de elevado poder aquisitivo e, por outro lado, a ocorrência das ocupações

irregulares, habitadas por camadas que compõem a base da pirâmide social. No caso dos 

primeiros subespaços, elegemos os condomínios fechados horizontais como o foco de

nossa análise. No outro caso, consideramos as cinco ocupações irregulares que se

localizam na área de estudo.

No que concerne aos moradores de alto poder aquisitivo, é preciso ressaltar

que, considerando os dados referentes à renda familiar declarada pelos moradores dos

condomínios fechados horizontais aqui analisados, certamente não é nesses espaços

onde residem os estratos de mais elevado rendimento. Tomando por base o padrão de

habitabilidade, constatamos que as famílias com maior poder aquisitivo, na área de

estudo, moram na porção extremo norte do Altiplano Cabo Branco, nos loteamentos

Visão Panorâmica e Jardim Bela Vista.

De qualquer forma, no presente capítulo, achamos mais pertinente tomar por

base os condomínios fechados horizontais, em vista do que eles representam em termos 

de novas transformações socioespaciais que eles estão imprimindo no Litoral Sul de

João Pessoa. A dinâmica urbana engendrada por esses condomínios altera de forma

substantiva a realidade da produção do espaço urbano no recorte territorial da pesquisa.

A apreciação dessa realidade social contraditória exige-nos que façamos

alguns esclarecimentos teóricos sobre o Litoral Sul, enquanto área periurbana da cidade 

de João Pessoa. Isso implica dizer que, longe de constituir uma realidade de subúrbio, a 

produção socioespacial dessa área pessoense é parte do processo de periferização, de

acordo com as elaborações teóricas propostas por Martins (2001; 2002). Tomando por 

base a cidade de São Paulo e seu entorno, esse autor sustenta que o subúrbio surge como 

conceito no século XIX. É pensado para explicar a cidade do século XIX e parte do

século XX.
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Surgiu nos núcleos de povoação situados em áreas descontínuas do tecido

urbano dessa cidade, geralmente comunicando-se com ela por meio das estradas de

ferro, sendo espaços onde a vida rural ainda se mostrava muito presente até as primeiras 

décadas do século passado. De acordo com Martins (2001, p. 78), “em termos atuais se 

poderia dizer que subúrbio é o lugar em que o passado rural de algum modo sobrevive 

no urbano.”

É preciso, portanto, diferenciar o processo de suburbanização do processo de 

periferização. O primeiro fenômeno socioespacial representa a expansão da cidade para 

fora dela, transformando áreas rurais paulatinamente em áreas urbanas. Nos Estados

Unidos e na Europa, tal processo surgiu a partir da construção de casas da elite na área 

rural próxima à urbana, gerando um pequeno assentamento no seu entorno. A propósito, 

o que Mumford (1998) chama de subúrbio, em relação aos “subúrbios” surgidos nos

Estados Unidos, a partir da década de 1930, pode ser concebida como áreas periurbanas.

No caso brasileiro, os subúrbios ocorreram principalmente no entorno das

maiores áreas urbanas, constituindo espaços de residência da classe trabalhadora que,

em função da sua descontinuidade com a cidade, mantinham muito presente a vida

rural. Ademais, “o subúrbio está proposto, entre nós, como o lugar da reprodução e não 

como lugar da produção; como lugar da repetição e não da criação, como lugar do

cotidiano e não da História, conforme distinguiu o mesmo Lefebvre. [...]” (MARTINS,

2002, p. 15).

No que concerne ao processo de periferização, este ocorre a partir da formação 

de loteamentos em glebas que passaram a ser áreas urbanas. Esses loteamentos podem 

ou não ser aprovados pelo poder estatal. Portanto, na periferização, o espaço urbano

chega antes, ao passo que na suburbanização o espaço urbano só chega depois. Na

formação das periferias, a realização econômica, a formação dos loteamentos e a

transformação da terra em mercadoria dão-se antes do uso, ao passo que na

suburbanização, o uso é anterior à realização econômica.

Ainda é preciso dizer que, na suburbanização, aparece a noção de

diferenciação, enquanto que, na periferização, emerge a noção de segregação. A

periferia é marcada pela noção de precariedade, ou seja, de cidade incompleta, de

carências sociais.

A periferia destacou-se da concepção de subúrbio como expressão do 
espaço urbano degradado e transformou-se numa concepção genérica 
do urbano, diferente do subúrbio que é uma concepção positiva.
Hoje, periferia é sinônimo de degradação, exclusão, pobreza,
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problemas. Indica o detestável e o indesejável. Periferia é também
sinônimo de demagogia, de esquerda e de direita. [...] (MARTINS,
2001, p. 83).

A noção de periferia está ligada a dois aspectos conjugados: em geral situa-se

longe, afastada, e não dispõe de serviços e infra-estrutura urbanos ou pelo menos

apresenta carência dos mesmos. Outra diferença é que a periferia é planejada,

organizada pelos promotores imobiliários, mesmo que, às vezes, ilegalmente e que nem 

sempre possuindo toda a infra-estrutura básica. Como a produção da cidade capitalista é 

marcada por contradições, esse planejamento nem sempre atende às exigências mínimas 

para uma boa qualidade de vida de seus moradores, ou seja, não segue as premissas do 

desenvolvimento socioespacial urbano discutidas no capítulo dois.

É-nos bastante claro que as ocupações irregulares, no Litoral Sul de João

Pessoa, configuram típicos espaços onde se manifesta o processo de periferização, nos 

termos aqui colocados. Torna-se necessário apenas ressaltar que a condição irregular

dessas ocupações não deriva da formação de loteamentos clandestinos, mas do caráter

espontâneo, ilegal e desordenado em que se deu a sua formação.

Por sua vez, no que toca aos condomínios fechados horizontais, como novo

padrão de configuração socioespacial na área de estudo, entendemos que são parte do

processo de periferização. Na formação desses condomínios, não constatamos a

densidade e nem coincidência históricas dos subúrbios que se formaram nos arredores

da cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, por isso não convém a aplicação do

conceito de subúrbio.

Em outros termos, os condomínios fechados horizontais e outros espaços que 

porventura se voltem para estratos de elevado poder aquisitivo (a exemplo do Pólo

Turístico Cabo Branco) constituem, nessa porção da cidade, áreas periurbanas de alto

padrão construtivo. Nos subcapítulos que se seguem, analisaremos as principais

contradições que emergem nessa área, como resultado das transformações em curso e

algumas permanências, que também serão abordadas por meio das unidades rurais aí

presentes.

4.1 Condomínios fechados horizontais no Litoral Sul

Conforme temos afirmado ao longo deste trabalho, em João Pessoa, a

introdução do condomínio fechado horizontal configura um produto imobiliário recente, 
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pois foi justamente a partir do lançamento do Cabo Branco Residence Privê, em 1998, 

que, de certo modo, os moradores e o mercado imobiliário local começaram a se voltar 

para essa tipologia de habitat urbano. E, como também já ressaltamos em momento

anterior, na própria área de estudo, existe um condomínio deste tipo, que data do ano de 

1980, o Village Atlântico Sul, localizado no bairro de Ponta do Seixas, mas que foge

totalmente à lógica atual que preside o mercado imobiliário, em relação a este tipo de

empreendimento.

Além do Cabo Branco Residence Privê, outro condomínio que também

constitui o foco de nossa análise é o Residencial Alphavillage, localizado no Altiplano 

Cabo Branco, cujo lançamento ocorreu em 2000. Nos últimos tempos, outros

empreendimentos dessa natureza estão sendo lançados, o que confirma o que estamos

defendendo de que este tipo de produto imobiliário tenderá a se difundir ainda mais na 

cidade de João Pessoa e nos municípios do entorno (Fig. 4.1).

É preciso considerar que esses condomínios constituem um novo padrão de

configuração espacial na cidade de João Pessoa. Eles traduzem, portanto, novos valores 

e práticas socioespaciais. Sua análise não deve se restringir apenas aos aspectos formais, 

mas também buscar entender como as práticas por eles ensejadas interferem na

produção socioespacial. No espaço urbano, a emergência dos condomínios fechados

horizontais tem grande repercussão nas práticas segregacionistas.

Figura 4.1 – Pórticos de entrada dos condomínios fechados Cabo Branco Residence Privê (A) e 
Residencial Alphavillage (B).  Fonte: Adauto Gomes, 2004.

É importante afirmar que a segregação socioespacial é um fenômeno cada vez 

mais presente nas cidades brasileiras e na cidade de João Pessoa em particular. A

propósito, os primeiros estudos sobre este fenômeno surgiram na Escola de Chicago, na 

década de 1920, tendo voltado à baila, na França, com a Escola de Sociologia Urbana, 
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nos fins dos anos 1950 e início dos anos 1960. Diferentemente da primeira, esta última 

escola faz uma abordagem marxista do fenômeno em contexto.

A segregação tem a ver com separação ou apartação e, conforme veremos a

seguir, pode ocorrer tanto como um processo voluntário, a auto-segregação das classes 

de alto poder aquisitivo dos condomínios exclusivos, por exemplo, ou ainda de forma

involuntária, como acontece nas ocupações irregulares habitadas pelas camadas de

baixo poder aquisitivo. Tal realidade nos permite dizer que o espaço social onde se

projetam e se processam tais tipologias de segregação não configura algo simplesmente 

“dado”. O espaço social é parte fundamental da construção social e histórica

(LEFEBVRE, 1974).

Podemos dizer também que a segregação socioespacial tem a ver, em última

análise, com as distintas condições de acessibilidade desfrutadas pelos diversos

segmentos sociais que compõem a cidade. Tal fato se deve fundamentalmente às

clivagens de classe e sua repercussão no plano espacial ocorre seja por intermédio da

localização da moradia, seja através do desigual acesso aos bens de consumo coletivos 

(VIEIRA, 2004). Não é demais reiterar que o princípio da eqüidade territorial, baseado 

numa distribuição eqüitativa das benfeitorias providas pelo poder público no espaço

urbano está muito distante de constituir regra nas cidades capitalistas e João Pessoa é

parte delas.

É preciso frisar que esse conceito não se aplica à cidade como um todo. A

segregação dá-se em partes da cidade e dos seus bairros, a exemplo dos dois casos que 

serão analisados à luz deste fenômeno, na área de estudo desta pesquisa. Por fim, tal

conceito é aplicável, sobretudo, em alusão a aspectos qualitativos, como os

comportamentos, práticas e posturas relacionadas com a vida nos condomínios ou nas

ocupações irregulares, que aqui serão analisados. No tópico que se segue,

apresentaremos as principais características dos condomínios analisados no que tange às 

suas especificações de estrutura e funcionamento.

Esta perspectiva teórica dá luz à análise dos dados obtidos no campo, sobre as 

práticas socioespaciais alusivas aos moradores dos condomínios fechados aqui

investigados. Faremos a apreciação desses dados no tópico 4.1.3, mais adiante.
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4.1.1 Da estrutura interna e funcionamento dos condomínios fechados horizontais

Os dois condomínios fechados horizontais aqui analisados estão longe de

apresentar uma estrutura diversificada em termos de funções e serviços internos,

conforme ocorre nos condomínios mais sofisticados das principais áreas metropolitanas 

brasileiras. Contudo, devemos ter em vista que, em parte, o lançamento desses produtos 

imobiliários na cidade de João Pessoa inspira-se nos empreendimentos de grande monta 

ou ao menos no que eles propõem no que se refere  a aspectos simbólicos como estilo 

de vida e status.

Antes de fazermos a análise desses aspectos, consideramos oportuno

apresentar as características da estrutura interna e do funcionamento do Cabo Branco

Residence Privê e do Residencial Alphavillage, conforme exibe o quadro 4.1, a seguir.

Quadro 4.1 - Quadro demonstrativo da estrutura e funcionamento dos condomínios
Condomínios fechados horizontais

Especificação
Cabo Branco Residence Privê Residencial Alphavillage

Área (m2)43 297.329,69 97.925
Construção das
residências

A cargo dos proprietários. 
Arquitetura individualizada, 
porém seguindo parâmetros 

estipulados.

A cargo dos proprietários. 
Arquitetura individualizada, 
porém seguindo parâmetros 

estipulados.

Parâmetros de 
edificação

? Fechamento do 
perímetro de cada lote 
só com cerca viva.

? É permitida a 
construção de, no 
máximo, dois 
pavimentos e um solar.

? É permitido o 
fechamento das laterais 
e dos fundos dos lotes 
com muro em alvenaria.

? É permitida a construção 
de, no máximo, dois 
pavimentos e um solar.

Equipamentos de 
lazer

? Trilha ecológica com 
iluminação

? Parque infantil
? Quadra de tênis
? Campo de futebol
? Quadra de voleibol
? Academia de ginástica

? Parque infantil
? Quadra poliesportiva
? Salão de festas

Administração
condominial

Terceirizada para empresa 
especializada

Pelos próprios condôminos

Abastecimento
d’água

Um poço artesiano Dois poços artesianos

Destino do esgoto Fossa séptica Fossa séptica
Iluminação das A cargo da administração A cargo da administração 

43 Estão excluídas as áreas que faziam parte dos loteamentos, mas que já foram desmembradas dos
loteamentos originais, as quais derivaram em novos loteamentos.
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áreas internas de 
uso coletivo

condominial. condominial.

Segurança interna
Terceirizada: a serviço de 
empresa especializada (20 

profissionais de segurança).
Perímetro fechado por muro de 
alvenaria com cerca elétrica e 4 

guaritas.

A cargo da administração 
condominial (contrata 

diretamente os funcionários).
Perímetro fechado por muro de 
alvenaria e com cerca elétrica.

Limpeza interna e 
recolhimento dos 
resíduos sólidos

Recolhimento interno e 
deposição a cargo da 

administração condominial, em 
área reservada para coleta pelo 

serviço de limpeza pública.

Recolhimento interno e 
deposição a cargo da 

administração condominial, em 
área reservada para coleta pelo 

serviço de limpeza pública.
Número de 
funcionários

Vinte e dois Dez

Área verde44

intramuros (m2)
94.655,71

28,04 % do condomínio
17.312,00

17,62 % do condomínio
Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

A observação do quadro acima nos permite constatar que se trata de

condomínios relativamente pequenos, tanto em área, quanto em relação aos aspectos da 

estrutura interna e dos serviços disponibilizados aos seus moradores. O Cabo Branco

Residence Privê possui maior estrutura e dispõe de alguns equipamentos de pequeno

comércio e serviços, ao passo que o Residencial Alphavillage é totalmente concebido

para a função residencial. Todavia, por constituírem os primeiros exemplares dessa

modalidade de produto imobiliário em João Pessoa, é importante ressaltar que se tornam 

referenciais para os novos empreendimentos dessa categoria na cidade.

No que se refere ao regime de construção das casas, verificamos que os dois

condomínios acompanham os parâmetros da expressiva maioria dos condomínios

fechados horizontais no Brasil, na medida em que cada proprietário constrói sua casa

com arquitetura individualizada, desde que respeitem os parâmetros de edificação

estipulados por cada condomínio. Tal fato leva a uma diferenciação interna do ponto de 

vista dos aspectos arquitetônicos ou até do padrão construtivo das residências, sendo

que só abordaremos estes aspectos mais adiante.

A ausência de saneamento básico na área onde estão instalados os dois

condomínios pode se configurar como aspecto preocupante, uma vez que o aumento da 

densidade urbana poderá trazer problemas para o lençol freático gerados pelo uso de

fossa séptica. A implantação da rede coletora de esgoto no bairro Altiplano Cabo

Branco, cuja obra se encontra em execução, coloca-se como a solução para tal problema 

no que concerne ao Residencial Alphavillage, que será beneficiado por tal inversão do 

44 Refere-se às áreas localizadas no interior dos condomínios onde foram deixados resquícios da cobertura 
vegetal.
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poder público. Contudo, semelhante ao que acontece com outras áreas de João Pessoa, a 

expansão urbana antecipa-se à dotação do saneamento básico.

Conforme está demonstrado no quadro, o funcionamento do serviço de

limpeza, de segurança e de iluminação das áreas internas fica a cargo da administração 

condominial. Assim, no que concerne à limpeza, os funcionários recolhem os resíduos e 

depositam num local, onde são recolhidos pela empresa do serviço de limpeza urbana, 

concessionária da Prefeitura Municipal, que dá a destinação final. Os serviços de

iluminação e de segurança são totalmente custeados pelos condôminos.

Os equipamentos internos de lazer e recreação disponibilizados aos

condôminos estão no mesmo patamar dos que são oferecidos nos condomínios verticais 

de alto padrão de habitabilidade, a exemplo de parque infantil, salão de festas e quadras 

para a prática de esportes. O diferencial fica com o Cabo Branco Residence Privê que

disponibiliza uma academia de ginástica, trilha ecológica e um pequeno centro

comercial (com mercadinho, padaria, lanchonete, salão de beleza, videolocadora, dentre 

outros).

Adiante veremos que um dos principais motivos apontados pelos moradores

para se residir em condomínio fechado é o fator segurança que pretensamente ele

propicia. Mas, examinando os dois casos aqui considerados, constatamos que este

aspecto do discurso dos sujeitos pesquisados perde um pouco de sentido em relação ao 

Residencial Alphavillage, que não conta com serviço de empresa especializada nesse

quesito. Tal fato certamente se justifica pelos baixos índices de roubo em residências na 

cidade de João Pessoa.

Portanto, vemos que há outras variáveis que devem ser levadas em

consideração quanto ao que leva uma parte da população pessoense a buscar esse novo 

tipo de moradia. Esse aspecto será discutido oportunamente mais à frente. A seguir,

analisaremos a inserção dos condomínios fechados horizontais sob o ponto de vista

jurídico.

4.1.2 Da apreciação dos aspectos legais

De modo semelhante à situação de muitas cidades brasileiras que se defrontam 

com a difusão dos condomínios fechados horizontais como novos produtos lançados

pelo mercado imobiliário, o município de João Pessoa não conta, até o momento, com 

uma legislação que discipline a instalação desse tipo de empreendimento. O Plano
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Diretor, que está em vigor desde 1994 e ainda não passou pela revisão, prevista para

ocorrer a cada cinco anos, também não estabelece qualquer ordenamento nesse sentido.

À ausência de legislação no plano municipal se soma a falta de uma lei

específica sobre o assunto no plano federal. A propósito, as leis federais que se referem 

às intervenções para fins urbanos são a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e a Lei 

nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. A primeira dispõe sobre o parcelamento do solo 

para fins urbanos e a segunda trata de condomínio em edificações e das incorporações 

imobiliárias. Há ainda a Lei nº 9.785, de 29 de janeiro de 1999, que altera alguns

aspectos da primeira lei mencionada.

A ausência de suporte jurídico para a instalação de condomínio fechado

horizontal justifica-se pelo fato de a Lei Federal nº 6.766/79 ou a Lei Federal nº

9.785/99, que a altera e a complementa, não serem aplicáveis a este tipo de

empreendimento. Tais leis só se referem a loteamentos abertos, que não é o caso dos

condomínios em contexto. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.591/64 só se reporta aos

condomínios do tipo blocos de apartamentos, separados por vias internas que não

constituem ruas e que, portanto, não envolvem o fechamento de logradouros públicos

como praças, ruas e jardins, para o conjunto da coletividade urbana, tal como acontece 

nos condomínios fechados horizontais.

Diante deste fato, fazemos a seguinte indagação: até que ponto é legalmente

permitido erguer muros fechando um loteamento inteiro na cidade de João Pessoa,

impedindo assim a fruição das pessoas em áreas que malgrado sejam tratadas como

privadas, na verdade pertencem ao espaço público? Este fato nos chama a atenção para 

a questionável legalidade da aprovação desses empreendimentos por parte da Prefeitura 

Municipal. É preciso ter clareza de que tal problemática está permeada pelo par

dialético necessidades e interesses individuais versus necessidades e interesses

coletivos. Mais do que nunca se torna necessário buscar a síntese desta contradição.

Acreditamos se tratar de um debate necessário na medida em que for

propositivo em relação não só ao caso dos dois condomínios aqui analisados, mas a

outros que já estão sendo projetados e os que estão por vir.

Em face da ausência de suporte jurídico e embora sejam fechados, o Cabo

Branco Residence Privê e o Residencial Alphavillage foram aprovados como

loteamentos abertos, resultando disto um componente de ilegalidade. Como bem

afirmamos acima, trata-se de um problema comum a várias municipalidades brasileiras.
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Silva (2004b) atesta tal componente de ilegalidade também em relação a esse 

tipo de empreendimento na cidade de Natal (RN), onde os condomínios fechados

horizontais já se apresentam bem consolidados no mercado imobiliário local45. A capital 

norte-riograndense também não dispõe de uma lei municipal regulamentando a

aprovação dos condomínios fechados horizontais.

Um dos artifícios adotados pela Prefeitura Municipal para a aprovação de

loteamentos fechados tem sido o instrumento jurídico intitulado concessão ou permissão 

do direito real de uso. Ou seja, 

el poder público municipal concede un permiso de uso especial para 
los residentes de un loteo específico sobre las áreas que se encuentran 
bajo su dominio (calles, plazas y otras áreas para equipamientos), con 
lo cual se possibilita y legaliza el cierre de estas urbanizaciones”
(MIÑO & SPOSITO, 2003, p. 39).

A concessão ou permissão do direito real de uso é um instrumento jurídico

aplicável a terrenos públicos ou particulares, por um tempo determinado, daí que

constitui um ato contratual. Sua aplicação volta-se para fins de edificação, urbanização 

ou outra destinação de interesse social. Alguns municípios brasileiros “resolveram” a

questão da legalidade dos condomínios fechados horizontais aprovando leis que criam e 

disciplinam a concessão do direito real de uso.

Porém, este instrumento jurídico, que foi criado pelo artigo 7º do Decreto

Federal nº 271, de 28 de fevereiro de 1967, praticamente ficou “engessado” a partir da 

sanção da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que trata das licitações. O

artigo 7º, § 3º estabelece que “a concessão de direito real de uso, tal como ocorre na

concessão de uso, depende de  aprovação legal e concorrência prévia, admitindo-se a

dispensa desta quando o beneficiário for órgão ou entidade de da administração pública 

[...]” (Presidência da República, acesso eletrônico).

Um aspecto que merece ser questionado é o seguinte: sob que prisma a

concessão do direito real de uso para condomínios fechados horizontais preenche o

quesito relativo ao atendimento do interesse social? Desse modo, ainda que a Prefeitura 

45 Segundo Silva (2004b), na cidade de Natal (RN), num dos condomínios de alto padrão construtivo, o 
preço inicial de um lote era de R$ 25.000,00 e, atualmente, há lotes que são vendidos por até R$
240.000,00. A autora também afirma que esses empreendimentos são muito viáveis no mercado
imobiliário local. Um exemplo disso é que, entre 1999 e 2003, foram lançadas mais de duas mil unidades 
residenciais em condomínios fechados horizontais, ainda que uma grande parte esteja direcionada para as 
camadas de menor poder aquisitivo, lançada em condomínios populares, que também é muito comum na 
capital norte-riograndense. Considerando-se as semelhanças de porte entre as duas cidades, é plausível
afirmar que, em João Pessoa, tal tipo de empreendimento parece estar apenas na fase inicial.
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Municipal procurasse adotar esse caminho, os autores Miño e Sposito, citados

anteriormente, ressaltam a sua questionável legalidade, pois toda concessão de uso é um 

ato contratual que deve se pautar no interesse da coletividade, o que não seria o caso dos 

condomínios fechados horizontais.

No entanto, divergindo deste ponto de vista, André Brawerman (2001, p. 15) 

afirma que, na adoção desse instrumento jurídico, o interesse social seria resguardado,

na medida em que “as pessoas que se organizam em loteamento fechado estão dispostas 

a custear os serviços públicos e equipamentos urbanos que, a princípio, deveriam ser

prestados pela Administração Pública”.

Embora, este aspecto se apresente como favorável para o poder público

municipal, entendemos que ele não resolve o principal problema constituído por essas 

“cidadelas fortificadas”. Ou seja, ao impedir a fruição da coletividade urbana no espaço 

público, os condomínios fechados horizontais tornam alguns fragmentos da cidade

impermeáveis ao livre acesso da maior parte dos cidadãos. Este fato apresenta

implicações no que concerne às práticas socioespaciais que se desenrolam na cidade e é 

a partir delas que enfocaremos os dois condomínios estudados no tópico seguinte.

Desse modo, os problemas aqui colocados devem merecer a  devida atenção

do poder público municipal no intuito de buscar uma saída para tal ausência de

ordenamento jurídico. É preciso que a cidade não se torne impermeável aos citadinos no 

que concerne ao seu direito de ir e vir, bem como ao usufruto do espaço público. Desse

modo, o interesse coletivo deve se sobrepor aos interesses particulares de frações

constituídas pelos grupos hegemônicos do capital. Afinal de contas, mais do que buscar 

um caminho jurídico viável para os condomínios, não devemos perder de vista que o

foco da discussão é justamente o exercício pleno do direito à cidade por parte da

coletividade urbana.

4.1.3 Dos espaços exclusivos e das práticas socioespaciais

A construção deste tópico tem por base analisar as transformações que

ocorrem na área de estudo, engendradas pelas práticas socioespaciais relacionadas ao

novo padrão espacial de moradia materializado pelos condomínios fechados horizontais 

localizados no Litoral Sul de João Pessoa. Nesse sentido, tomaremos por base tanto os 

aspectos atinentes às alterações na morfologia da cidade alimentadas por esses novos
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produtos imobiliários, quanto as mudanças suscitadas pelas relações de sociabilidade

travadas no interior desses condomínios.

Além disso, analisaremos as características dos dois condomínios que são

abarcados por esta pesquisa, o Cabo Branco Residence Privê e o Residencial

Alphavillage, tendo por referência os dados quantitativos e qualitativos coletados na

pesquisa de campo. Conforme já destacamos, no período da realização do último censo 

pelo IBGE, em 2000, ambos os condomínios ainda não tinham moradores, os dados

aqui trabalhados foram produzidos a partir da pesquisa direta no campo.

Se de um lado enfrentamos inúmeras dificuldades para ter acesso aos

moradores dos condomínios, de outro, é preciso ressaltar que o trabalho de campo é

uma etapa de suma importância para compreendermos a realidade concreta investigada.

Os condomínios fechados erguidos no Brasil não constituem invenções

originais, pois derivam de modelos residenciais similares adotados nos Estados Unidos, 

a exemplo dos  common interest developments (CIDs), as incorporações por interesse

comum, e dos subúrbios daquele país. Fazendo uma diferenciação entre os condomínios 

brasileiros e os produtos imobiliários similares estadunidenses, Caldeira (2000) tece

importantes considerações. Os condomínios brasileiros são fechados e o acesso é

controlado, enquanto que, naquele país, os gated communities (empreendimentos

fechados) são apenas 20 % dos CIDs.

Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, nossos condomínios não são 

chamados de comunidades, pois este termo designa as áreas pobres como é o caso das 

favelas. “Na verdade, os moradores brasileiros parecem desprezar bastante essa idéia de 

comunidade” (Caldeira, 2000, p. 262). Outra clara diferença dos nossos condomínios

fechados horizontais em relação aos estadunidenses é que, por aqui, as casas não são

construídas com o mesmo padrão arquitetônico (Fig. 4.2). De acordo com a autora em 

contexto, “o alto valor ligado à ‘personalidade’ da casa, compartilhado por todas as

classes sociais, provavelmente explica por que casas padronizadas não são comuns entre 

a elite” (2000, p. 262).

A propósito, quando questionamos os moradores dos dois condomínios

fechados sobre que maneira a casa onde mora lhe proporciona satisfação, para uns,

ficou evidenciado que não se trata apenas de um objeto para fim de moradia, mas o

resultado de um longo investimento ou uma conquista, que foi construído seguindo

gostos e certos desejos de seus donos.
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Figura 4.2 – O padrão arquitetônico heterogêneo das casas são uma característica marcante de 
ambos os condomínios fechados horizontais.  Fonte: Adauto Gomes, 2005.

O discurso de um morador é muito ilustrativo do poder simbólico da casa:

“Foi amplamente idealizada por nossa família e por isto constitui como peça importante 

para nós. Obviamente reflete nossa condição social”. Desta forma, vemos que, em

condomínio fechado, a casa é uma espécie de out door (cartaz) que anuncia a condição 

social de seu proprietário. Em outros termos,

A moradia e o status social são obviamente associados e em várias
sociedades a residência é uma forma de as pessoas se afirmarem
publicamente. Em conseqüência, a construção ou aquisição de uma
casa é um dos projetos mais importantes que as pessoas irão realizar. 
A casa faz declarações tanto públicas quanto pessoais, já que
relaciona o público e o doméstico. [...] Através de suas casas, os
moradores desenvolvem um discurso mediante o qual falam
simultaneamente sobre a sociedade e sobre si mesmos (CALDEIRA,
2000, p. 264).

Se de um lado morar em condomínio representa a busca ou valorização da

homogeneidade social entre os moradores desses espaços, o mesmo não se pode dizer

da homogeneidade do projeto da construção da casa. É preciso considerar que numa

sociedade que tem como uma das marcas históricas o patrimonialismo, há uma

necessidade muito grande da parte dos estratos de maior poder aquisitivo de exibir

ostentação e de se diferenciar dos outros. A casa, então, cumpre parte deste papel46.

A propósito do patrimonialismo, Sorj (2001) afirma que este traço está

presente, ainda que em graus variados, em todas as sociedades que apresentam grandes 

desníveis sociais. Ademais, “uma das particularidades do moderno patrimonialismo

brasileiro está na sua associação com uma extrema desigualdade social, a impunidade

de suas elites e o abandono dos setores mais pobres da população” (SORJ, 2001, p. 13). 

46 Entre as classes trabalhadoras de baixo poder aquisitivo, a casa também assume esse papel simbólico, 
mas, neste trabalho, tal aspecto não constitui o foco da nossa análise.
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Apesar das profundas transformações que se processam na sociedade e no território

brasileiros, a modernidade que aqui se instala tem por marca a permanência ou não

ruptura com o atraso, como já dissemos anteriormente.

É preciso dizer também que um traço da produção socioespacial urbana que

ocorre no recorte territorial da pesquisa é representado pelo crivo da desigualdade

socioespacial. A presença não apenas dos condomínios fechados horizontais, mas,

sobretudo, de mansões localizadas em loteamentos abertos, onde residem camadas de

mais alto poder aquisitivo, nos loteamentos Visão Panorâmica e Jardim Bela Vista, na

porção extremo norte do Altiplano Cabo Branco, formam uma realidade bastante

contrastante com as ocupações irregulares que analisamos adiante, marcadas pela

pobreza urbana.

A partir deste momento, teceremos algumas considerações sobre outros

aspectos conceituais da problemática subjacente aos condomínios fechados horizontais. 

Assim, qual o tratamento teórico deve ser dado ao Cabo Branco Residence Privê e ao 

Residencial Alphavillage, que compõem nosso referencial empírico? Nesse sentido,

tomando por base as palavras de Marcuse (2004), ao discutir sobre as várias nuances em 

que se define o processo de segregação socioespacial, entendemos que estes

condomínios fechados configuram um padrão espacial de enclave excludente.  De vez

que,

Um enclave excludente (exclusionary enclave) é uma área de
concentração espacial na qual os membros de um determinado grupo 
populacional, definido por sua posição de superioridade em termos de 
poder, riqueza ou status em relação a seus vizinhos, aglomeram-se de 
modo a proteger essa posição (MARCUSE, 2004, p. 25).

Na visão do autor acima, a formação de um enclave excludente deriva do

processo de amuralhamento, que é o mecanismo de auto-proteção adotado de forma

voluntária por um grupo populacional com vistas à exclusão dos outros. Nesse sentido,

podemos afirmar que a produção da cidade e as práticas socioespaciais excludentes a ela 

vinculadas também produzem a anticidade. 

Observamos elementos comuns na discussão feita por Caldeira (2000) a

respeito dos enclaves fortificados e na referência conceitual citada acima. A propósito, a 

discussão desta autora é fundamental para uma abordagem da problemática das práticas 

socioespaciais referentes aos condomínios fechados horizontais. Assim, os enclaves
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fortificados (horizontais ou verticais) configuram o padrão espacial da segregação social 

dominante nas grandes cidades brasileiras.

A despeito das enormes diferenças entre a realidade das metrópoles

consolidadas como São Paulo e uma cidade média como João Pessoa, consideramos

pertinente fazer uso do conceito de enclaves fortificados ou ainda de enclaves

excludentes para discutir o quadro concreto do Cabo Branco Residence Privê e do

Residencial Alphavillage. A constituição desses enclaves, no Litoral Sul de João Pessoa, 

dá um novo significado à periferia, alterando-lhe o conteúdo social e econômico.

Dessa forma, a auto-segregação tem como padrão espacial os enclaves

fortificados ou excludentes. Nestes, os moradores separam-se de muitas pessoas que

compõem a coletividade urbana, consideradas indesejadas.

Um exemplo disto é que, ao ser questionado sobre os motivos de morar em

condomínio fechado horizontal, um dos moradores do Cabo Branco Residence Privê

mencionou como aspectos positivos: “[...] ausência na [...] porta de carros com som alto, 

carros de propaganda, pedintes, vendedores, carro de lixo e crentes vendendo religião: a 

recepção [no caso, a portaria do condomínio] é um filtro” (morador do Cabo Branco

Residence Privê, dezembro de 2004). Estas palavras deixam evidente o processo de

auto-segregação que ocorre nesses espaços exclusivos.

O discurso do morador deixa muito nítido que a opção de morar em

condomínio fechado é parte da busca da convivência entre os iguais e simultaneamente 

a negação do diferente e do desigual. Trata-se, pois, da alusão à homogeneidade social 

interna como um componente valorativo do condomínio fechado enquanto espaço de

moradia. Por outro lado, parte dos moradores reclama da ocorrência de certos atritos e 

da pouca privacidade, em função da proximidade entre as casas47, que, segundo eles,

contribui para a existência dos atritos entre alguns deles.

Neste momento, é  muito oportuno trazer novamente à baila a compreensão de 

Castells (2000) sobre o fenômeno da segregação socioespacial. Para esse autor, tal

processo ocorre fundamentalmente pela busca da homogeneidade social interna nos

distintos espaços que compõem a cidade, sobretudo naqueles onde residem as elites. Em 

outros termos, a segregação socioespacial assume uma clara dimensão residencial.

47 No Cabo Branco Residence Privê, a área mínima de construção é de 100 metros quadrados, o
afastamento frontal e de fundos é de 5 metros e os laterais de apenas 2 metros. No Residencial
Alphavillage, a área mínima de construção é de 120 metros quadrados, o afastamento frontal e de fundos 
é de 5 metros, ao passo que os laterais são também de apenas 2 metros, exceto nos lotes de esquina onde 
os recuos podem ser maiores em ambos os loteamentos.
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Dessa maneira, a segregação socioespacial constitui “[...] a tendência à

organização do espaço em zonas de forte homogeneidade social interna e com intensa

disparidade social entre elas [...]” (CASTELLS, 2000, p. 250). Como dissemos, a

segregação socioespacial tem uma configuração nitidamente residencial. Com essa

mesma linha de raciocínio, o autor reitera que

O princípio essencial que influencia a distribuição das residências no 
espaço é o prestígio social, cuja expressão positiva é a preferência
social (preferência por vizinhos semelhantes) e a expressão negativa, 
é a distância social (rejeição dos vizinhos diferentes) (CASTELLS,
2000, p. 251, grifos do autor).

A busca pela homogeneidade social interna é uma das características mais

comuns. Paradoxalmente, enquanto o ideal da modernidade da busca de uma cidade

homogênea do ponto de vista socioeconômico vale para o interior desses condomínios, 

em relação ao restante da cidade ocorre justamente a negação deste princípio. Este

contexto complexo em que a cidade de João Pessoa começa se inserir, por intermédio 

dos novos padrões de sociabilidade demarcados no interior dos condomínios fechados

horizontais, é revelador de um aspecto bem marcante da formação social brasileira, qual 

seja, que a modernidade não rompe com o atraso.

Ao invés de procurar superar as contradições sociais pela ruptura com os

fatores estruturais da desigualdade social, as camadas de poder aquisitivo mais elevado 

procuram se “livrar” do problema, passando a morar em espaços homogêneos e sem os 

problemas referentes à gestão pública da cidade.

Diante dos problemas relativos à carência de infra-estrutura e serviços urbanos 

no Portal do Sol, a fala da presidente da associação de moradores do bairro nos relatou 

que a instalação desses condomínios na área não contribui para resolver esses

problemas, uma vez que os moradores desses espaços auto-segregados se fecham em si 

e negam as áreas extramuros. O relato seguinte é bem ilustrativo dessa problemática:

[...] os condomínios fechados não são bons para o bairro. É
interessante porque valoriza e tudo. Mas aquela população (dos
condomínios) fica isolada. Mais uma vez, é como se ela não fizesse
parte do bairro. Então vai chegando gente influente que poderia
melhorar o bairro, mas como ela está isolada dentro de um muro, ela 
não está nem aí para o restante da população que está ali em volta
(Lúcia França, líder comunitária, 2004).

A partir deste depoimento, vemos claramente o sentido da auto-segregação

vivida pelos moradores dos dois condomínios em estudo. Tomando por base as
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formulações propostas por Souza (2000), a difusão de espaços exclusivos, a exemplo

dos condomínios fechados horizontais,  resulta num processo marcado pela crescente

erosão da cidadania e, desse modo, constitui uma forma de escapismo das elites,

principalmente em cidades marcadas por uma acentuada fragmentação do seu tecido

sociopolítico e espacial.

Embora com uma realidade muito distante da problemática das áreas

metropolitanas consolidadas, cidades médias como João Pessoa começam a apresentar

um quadro cada vez mais complexo do ponto de vista dos problemas que emergem ou 

se fortalecem no seu espaço social.

A presença de fragmentos do espaço urbano do Litoral Sul de João Pessoa

constituídos por esses condomínios deriva numa significativa alteração na composição

social e econômica desta parte da cidade. Além disso, não há dúvidas de que esse

padrão de crescimento também contribui para a valorização dos terrenos vagos

localizados no entorno desses produtos imobiliários, estimulando sobremaneira as

práticas especulativas.

A instalação de condomínios fechados horizontais induz a algumas

importantes transformações na morfologia urbana. Portanto, de forma semelhante ao

que ocorre em outras cidades brasileiras, os dois condomínios aqui investigados se

situam em área periurbana, contribuindo assim para criar uma morfologia urbana

descontínua e espraiada48. Além disso, acentuam a fragmentação territorial e social do

espaço urbano e o processo de segregação socioespacial.

Ademais, embora os dois condomínios analisados localizem-se em área

periurbana e, que por isto, até o momento, não interfiram na acessibilidade, à medida

que outros empreendimentos desta modalidade forem instalados nessa área (o que já

está acontecendo), poderá ocorrer um fechamento de grande parte dos logradouros

públicos do Litoral Sul ao livre trânsito das pessoas. Se não bastasse este problema, os 

estudos sobre essa configuração socioespacial apontam profundas alterações nas

relações de sociabilidade no interior da cidade. Esses aspectos colocam-se como

48 O caso do condomínio fechado horizontal Green Ville Country, localizado em área rural  nas margens 
da rodovia BR 230, no vizinho município de Cruz do Espírito Santo, confirma ainda mais esta tendência. 
Este empreendimento é mais recente e está em fase de comercialização dos lotes. A sua incorporação
imobiliária está a cargo da mesma empresa responsável pelo empreendimento do Residencial
Alphavillage, ou seja, a Incorplan Incorporações Imobiliárias Ltda.
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importantes para tentarmos compreender as novas problemáticas e dinâmicas do espaço 

urbano.

Nesse sentido, Miño e Sposito (2003) assinalam que dentre os aspectos que

compõem essas problemáticas está a redefinição do público e do privado. Os

condomínios fechados horizontais apropriam-se de espaços públicos, tornando-os

privados, na medida em que criam fragmentos territoriais na cidade nos quais as normas 

de convivência social são auto-impostas e à revelia do restante da cidade. Mais do que 

nunca, as contradições entre as necessidades individuais e as necessidades coletivas

tendem a aflorar no espaço urbano de João Pessoa.

Para a execução da pesquisa de campo referente aos condomínios em estudo, 

aplicamos questionário a uma amostra correspondente a vinte por cento dos moradores.

A amostra do Cabo Branco Residence Privê é formada por trinta e um domicílios e a do 

Residencial Alphavillage compreende dez domicílios. Isto implica dizer que, na ocasião 

da aplicação do questionário, havia cerca de cento e cinqüenta domicílios efetivamente

ocupados no primeiro condomínio e cerca de cinqüenta no segundo. Atualmente (agosto 

de 2005), conforme informação obtida junto à administração dos condomínios, há cerca 

de duzentos e vinte domicílios ocupados no Cabo Branco Residence Privê e pouco mais 

de sessenta no Residencial Alphavillage.

É preciso frisar também que, num primeiro momento, procuramos entrevistar

os moradores, mas isto não foi possível, ao menos uma grande parte deles, pois muitos 

alegaram não dispor de tempo para nos receber. Nesse caso, deixamos os formulários

com eles e contamos com o apoio da administração condominial, que ficou encarregada 

de recolhê-los à medida que iam sendo respondidos.

Apesar de ter sido a forma possível e a mais exeqüível, tal procedimento

apresenta alguns problemas derivados do fato de o pesquisador não entrar em contato

direto com os sujeitos da pesquisa. De qualquer maneira, sempre que possível,

procuramos ouvi-los, até para termos mais clareza sobre algumas questões que foram

colocadas nas respostas do questionário.

As dificuldades foram enormes para que obtivéssemos os formulários

respondidos, daí que a aplicação dos mesmos se estendeu pelos meses de abril a agosto 

de 2004. Ainda assim, precisamos retornar outras vezes após esse período para tentar

fechar algumas pendências. Como vemos, a obtenção dos dados não foi tarefa fácil. 

Porém, diante de um problema relativo à omissão, por parte de alguns

moradores, no quesito renda familiar, achamos por bem distribuir uma carta
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justificando, mais uma vez, o propósito e a importância da pesquisa, para que eles

contribuíssem informando os rendimentos. Neste caso, distribuímos um novo

formulário para que eles informassem sobre esse aspecto. Ao final, recolhemos treze

formulários no Residencial Alphavillage e quarenta e cinco no Cabo Branco Residence 

Privê.

Nos próximos parágrafos, faremos uma análise do perfil de rendimento dos

moradores de ambos os condomínios fechados horizontais abarcados por esta pesquisa, 

tomando por base a faixa salarial dos seus moradores. Os dados aqui trabalhados foram 

obtidos por meio da aplicação de questionário  junto aos moradores (ver anexos), de

modo que se baseiam nos valores por eles declarados. Porém, em alguns casos

identificamos alguma incompatibilidade entre a renda familiar declarada e o padrão de 

habitabilidade que ocorre nesses espaços. Os dados dos gráficos 4.1 e 4.2 evidenciam

esta questão.

Inicialmente, é preciso ressaltar que a faixa salarial apresentada para ambos os 

condomínios toma por base o salário mínimo de R$ 260,00 que vigorava durante o

período da aplicação dos questionários nos condomínios (agosto e setembro de 2004).

Distribuímos os valores em classes de rendimento de cinco salários mínimos, sendo que 

a primeira classe compreende o valor até cinco salários e a última corresponde aos

rendimentos acima de trinta salários mínimos.

Observando o gráfico 4.1, referente ao Cabo Branco Residence Privê, vemos 

que a faixa de rendimento de maior freqüência corresponde ao patamar de vinte a vinte 

e cinco salários mínimos (de R$ 5.200,00 a R$ 6.500,00), perfazendo 26,1 % dos

moradores. A segunda classe de maior freqüência corresponde ao patamar de cinco até 

dez salários mínimos (R$ 1.300,00 a R$ 2.600,00), abarcando 23,9 % dos pesquisados.

  Gráfico 4.1 - Faixa salarial do Cabo Branco Residence Privê
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Constatamos também que as duas últimas classes, compreendendo os maiores 

rendimentos, equivalem a 17,4 % dos moradores. A principal incongruência apresentada 

pelos dados do gráfico refere-se ao patamar de 4,3 % dos moradores que percebem até 

cinco salários mínimos que, apesar de ser um percentual baixo, mesmo assim,

consideramos incompatível com a realidade observada no condomínio. Os dados  do

gráfico 4.2 reportam-se ao Residencial Alphavillage. Vejamos.

      Gráfico 4.2 - Faixa salarial do Residencial Alphavillage
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No Residencial Alphavillage, o patamar que ocorre com maior freqüência

equivale à renda familiar acima de trinta salários mínimos (mais de R$ 7.800,00), que

compreende 38,4 % dos moradores. Contudo, verificamos que há uma menor freqüência 

dos rendimentos acima de vinte até vinte e cinco salários mínimos e acima de vinte e

cinco até trinta salários mínimos (acima de R$ 5.200,00 até R$ 6.500,00 e acima deste 

valor até R$ 7.800,00). Estas duas classes de rendimento somam 23,1 % dos moradores 

do condomínio.

Comparando-se com o Cabo Branco Residence Privê, observamos que os

moradores do Residencial Alphavillage exibem um maior poder aquisitivo. Isto fica

evidenciado pelo fato de a classe de menor rendimento neste último condomínio

corresponder ao patamar de até quinze salários mínimos. Além disso, se tomarmos por 

base a freqüência nas duas últimas classes de ambos os condomínios, notamos que, no 

primeiro condomínio citado, 17,4 % dos moradores percebem mais de vinte e cinco

salários mínimos, ao passo que no segundo, esta faixa salarial é abarcada por 46,1 %

dos moradores.

Os gráficos 4.3 e 4.4, apresentados a seguir, tratam do número de filhos por

família em cada condomínio analisado. Com base nesses dados, traçamos um perfil

desses condomínios no que concerne às suas características sociodemográficas.
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         Gráfico 4.3 – Número de filhos no Cabo Branco Residence Privê
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

É preciso ter clareza de que a realidade verificada na população dos

condomínios aqui em análise constituem uma importante expressão das transformações

sociodemográficas que ocorrem no conjunto da sociedade brasileira, em particular, no

que se refere às classes de alto poder aquisitivo. Em outras palavras, as famílias que

compõem os estratos mais abastados tendem a ter poucos filhos. Isso será melhor

apontado a partir da análise dos dados de ambos os gráficos acima.

                          Gráfico 4.4 – Número de filhos no Residencial Alphavillage
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

Os dois condomínios apresentam realidade bastante semelhante quanto ao

número de filhos. No Residencial Alphavillage, é expressivo o percentual de famílias

que não têm filhos (20 %). Contudo, em ambos os casos, a faixa de maior freqüência é 

justamente entre um ou dois filhos, sendo 50 % no Residencial Alphavillage e pouco

menos de 70 % no Cabo Branco Residence Privê. Outro aspecto significativo é que em 

nenhum dos casos analisados observamos a ocorrência de mais de quatro filhos, o que 
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confirma a tendência de famílias de elevado poder aquisitivo, em geral, terem pequeno 

número de filhos.

Para buscarmos apreender a realidade que caracteriza esse novo padrão de

moradia em João Pessoa, questionamos os moradores dos dois condomínios em relação 

a alguns aspectos qualitativos. Assim, um primeiro ponto questionado se refere aos

motivos que os teriam levado a optar por morar nesses condomínios. Os gráficos 4.5 e 

4.6 apontam os principais motivos mencionados para cada condomínio analisado.

Gráfico 4.5 – Motivos para morar no Cabo Branco Residence Privê
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

De acordo com os dados do gráfico 4.5 o fator segurança é o principal motivo 

destacado pelos moradores para residirem em condomínio fechado, tendo uma

freqüência de 44,1 % das respostas apontadas pelos sujeitos pesquisados. De acordo

com os dados acima, outros fatores que também representam fortes motivos são a

qualidade de vida, com 17,6 %, e a tranqüilidade, com 13,2 %, dos motivos

apresentados. Verificamos que os outros aspectos que são mencionados com menor

freqüência também são recorrentes no discurso dos moradores, no entanto acabam

sendo submergidos pelo fator segurança. O gráfico 4.6 remete-se à tal realidade no

Residencial Alphavillage.

Em relação ao Residencial Alphavillage, constatamos que o fator segurança

também consta como o principal motivo apontado pelos moradores para lá residirem.

Ao menos 29 % deles apontaram esse fator. Por sua vez, a tranqüilidade associada à

área, que representa 22,6 % dos motivos citados, também constitui outra semelhança

entre ambos os condomínios em contexto. Porém, há uma percepção dos moradores do 

Residencial Alphavillage quanto à presença de amenidades naturais na área (13 % de

freqüência) e se somarmos ao aspecto qualidade de vida (6,5 % da freqüência), nada
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menos do que 19,5 % dos moradores reconhecem que o esse condomínio propicia boas 

condições para se morar.

Gráfico 4.6 – Motivos para morar no Residencial Alphavillage
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Observamos que de forma semelhante ao que acontece em outras cidades

brasileiras, há uma certa obsessão dos moradores pesquisados pelo aspecto segurança,

ao justificarem sua opção por residir nesses espaços. Contudo, concordamos com

Sposito, quando afirma que 

[...] o aumento da demanda por imóveis em loteamentos fechados tem 
sido justificado pelo aumento da violência, fato inconteste nas
cidades metropolitanas, mas passível de questionamento, em termos
da magnitude desse fenômeno urbano contemporâneo, em cidades de 
outros portes [...] (SPOSITO, 2004, p. 380).

Desse modo, muito embora não devamos descartar o fator segurança como um 

bom motivo para se morar em condomínio fechado horizontal. Até o momento presente, 

sabemos que a cidade de João Pessoa não apresenta gravíssimos problemas de

segurança pública, para justificar tamanho destaque dado ao fator segurança.

Acreditamos que há outros elementos que também explicam, tais como a preferência

por casa e até o aspecto status, que apesar de não ter sido colocado abertamente, o

identificamos no subtexto do discurso de muitos moradores.

Em momento anterior deste trabalho, fazemos referência às necessidades

míticas que são engendradas pelos corretores imobiliários, como forma de formar novas 

demandas. Nesse sentido, é preciso reconhecer que o aspecto status ou prestígio social 

está amplamente relacionado com determinados fragmentos da cidade destinados à
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moradia das elites. Nos últimos tempos, os condomínios fechados horizontais passaram 

a compor nexo causal do status ou prestígio social de quem neles reside.

Outro aspecto que consideramos importante para captarmos a realidade dos

dois condomínios fechados horizontais analisados diz respeito ao ponto de vista dos

moradores sobre as vantagens e as desvantagens associadas ao residir nesses espaços.

Os dois gráficos 4.7 e 4.8 se remetem a tal questão.

  Gráfico 4.7 – Vantagens em morar no Cabo Branco Residence Privê
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

Gráfico 4.8 – Vantagens em morar no Residencial Alphavillage
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

Pelo que está exposto nos gráficos 4.7 e 4.8, o aspecto segurança é o mais

citado pelos moradores, com 24,3 %, colocando-se, portanto, como a principal

vantagem propiciada pelos condomínios fechados horizontais. De forma semelhante ao

que constatamos na questão anterior, a tranqüilidade (com freqüência de 16,2 %)

também aparece como um importante aspecto para os sujeitos pesquisados. É preciso
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destacar que, no Residencial Alphavillage, novamente este último fator é suplantado por 

um aspecto associado às amenidades naturais. Ou seja, as amenidades naturais são

percebidas, pelos moradores, como um aspecto positivo dessa localização.

Conforme vemos nos gráficos 4.9 e 4.10, a principal desvantagem apontada

pelos moradores em relação ao residir neste local é a carência da área em relação à

disponibilidade de comércio, serviços e infra-estrutura urbana, no entorno dos dois

condomínios. No caso do Cabo Branco Residence Privê, a grande distância das áreas de 

comércio e serviços perfaz 39 % dos aspectos mencionados. Já no Residencial

Alphavillage, a carência de infra-estrutura da área é ressaltada por 25 % dos moradores 

questionados.

Além desses aspectos, que são explicados pela baixa densidade urbana do

Litoral Sul pessoense, vários moradores consideram que o relativo isolamento torna o

acesso aos condomínios um tanto quanto problemático durante o período noturno, em

função da iluminação insuficiente. Porém, é importante frisar que 17,1 % dos moradores 

do Cabo Branco Residence Privê não vêem desvantagem alguma em relação ao residir 

neste local.

           Gráfico 4.9 – Desvantagens em morar no Cabo Branco Residence Privê
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.
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Gráfico 4.10 – Desvantagens em morar no Residencial Alphavillage
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

Constatamos que, nos dois casos, os moradores priorizam residir em

condomínio, mas não gostariam de abrir mão de certas facilidades propiciadas pelas

localizações que contam com serviços especializados, a exemplo dos que são

disponibilizados nos bairros do Litoral Norte. A nosso ver, tal fato apresenta um

componente contraditório, afinal, a tranqüilidade e a qualidade de vida, aspectos

associados à localização dos dois condomínios em análise, são fatores considerados

positivos, tanto pelos próprios moradores quanto pelos promotores imobiliários que

foram questionados na pesquisa de campo. 

Como ressaltamos em momentos anteriores deste trabalho, O Litoral Sul

configura uma área de expansão urbana de João Pessoa. Diante deste fato, procuramos 

ouvir como os moradores dos dois condomínios em análise encaram o adensamento da 

cidade nessa direção. Consideramos esta questão importante porque um aumento

significativo da ocupação urbana traria forçosamente grandes transformações para  essa 

área que, conforme bem apontaram os próprios moradores, atualmente, oferece

amenidades naturais e ao mesmo tempo se traduz num ambiente de tranqüilidade para

se morar. O gráfico 4.11 exibe os pontos levantados pelos moradores.

Os moradores do Cabo Branco Residence Privê encaram a tendência de

expansão urbana como um aspecto positivo para o Litoral Sul e, por conseguinte, para 

eles. Exemplo disto é que, neste condomínio, 36,4 % preferem que haja maior ocupação 

urbana. Outros 25 % entendem que uma expansão urbana propiciaria valorização do

Litoral Sul de João Pessoa, ou ainda poderia trazer melhorias para a infra-estrutura

urbana local (6,8 %). Em contrapartida, há aqueles que vêem com ressalvas tal

crescimento, pois implicaria em problemas relacionados à segurança e para que
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problemas em geral não ocorram, é preciso que haja um planejamento adequado da

expansão urbana.

  Gráfico 4.11 – O que acha da expansão urbana no entorno do Cabo Branco Residence Privê
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

  Gráfico 4.12 – O que acha da expansão urbana no entorno do Residencial Alphavillage
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2004.

Situação um pouco distinta é verificada no caso do Residencial Alphavillage

(Gráfico 4.12). Cerca de 16 % dos moradores deste último condomínio que foram alvo 

dos questionamentos desta pesquisa entendem que a expansão urbana dessa área

constituiria um fato negativo para eles. Outros moradores demonstram uma certa cautela 

frente a essa questão, pois o crescimento da cidade, no Litoral Sul, traria como efeitos 

desmatamento, diminuição da tranqüilidade e aumento da poluição do ar. Por outro
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lado, outros moradores deixam-nos entender que, se for bem planejado, será positivo.

Assim, há tanto o desejo de que novos condomínios sejam instalados na área e que a

expansão não se paute na verticalização.

Diante do exposto em relação ao Cabo Branco Residence Privê e ao

Residencial Alphavillage, depreendemos que, de forma geral, as expectativas

alimentadas pelos moradores são de que o Litoral Sul de João Pessoa vivencie um

processo de crescimento urbano que, de um lado, resultaria em melhores condições de 

infra-estrutura e serviços urbanos, de outro, acarretaria uma maior valorização dessa

localização no mercado imobiliário da cidade de João Pessoa. Mas, os riscos de

aumento de determinados problemas que até o momento não afligem os moradores

desta parte da cidade também se colocam como uma questão a ser devidamente pensada 

e repensada.

Por fim, é preciso dizer que a implantação de condomínios fechados

horizontais representa, até o momento presente, o principal movimento de

transformação do tecido urbano do Litoral Sul de João Pessoa. Como se bastassem as

mudanças que acontecem no plano da configuração espacial da área de estudo,

verificamos que tal movimento é acompanhado por significativas alterações no seu

conteúdo social e econômico. Este aspecto ganha força à medida que camadas de maior 

poder aquisitivo escolhem esses condomínios para morar.

Ao mesmo tempo, observamos que as contradições socioespaciais tendem a

recrudescer, na área de estudo, em vista dos grandes desníveis socioeconômicos

existentes nessa parte da cidade. Para entendermos a contento essa realidade e suas

contradições, analisaremos no próximo tópico a inserção das ocupações irregulares no

recorte territorial pesquisado.

4.2 Ocupações irregulares: demandas, expectativas e contradições socioespaciais

Como temos afirmado, a produção da cidade sob a égide do capitalismo

revela-se um processo bastante contraditório, onde interesses privados muitas vezes se

sobrepõem aos  interesses coletivos. Enquanto certos fragmentos da cidade configuram 

espaços reservados às residências das camadas de poder aquisitivo mais elevado, outros 

passam a se constituir em áreas destinadas aos estratos mais carentes. Desse modo, os

sítios sociais representados pelos condomínios fechados horizontais, de um lado, e as
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ocupações irregulares, de outro, configuram aspecto central da contradição da produção 

socioespacial do Litoral Sul de João Pessoa.

A propósito, neste subcapítulo, analisaremos também as ocupações irregulares 

localizadas na área de estudo, tendo por base as principais carências e demandas dos

seus moradores. Para o levantamento desses aspectos, a aplicação de questionário junto 

a tais agentes produtores do espaço urbano foi tarefa fundamental.

Não podemos perder de vista que a formulação das questões exigiu a

realização de visitas ao campo como forma de reconhecer in loco a realidade, tanto pela 

observação da paisagem, quanto através de conversas informais com os moradores das 

referidas ocupações. Entendemos que a adoção deste procedimento é necessária, uma

vez que o aporte teórico por si só não nos permite analisar uma dada realidade concreta.

Para apreendermos a realidade concernente a essas ocupações irregulares,

consideramos uma amostra de vinte por cento dos domicílios efetivamente ocupados.

Nesse caso, aplicamos o questionário (ver anexos) a cada cinco casas e, tentando evitar 

possíveis equívocos, achamos por bem fazer o percurso sempre no sentido horário.

Quando, no momento da coleta dos dados, os moradores não se encontravam 

em casa, aplicamos o questionário no domicílio imediatamente anterior. E quando

também encontramos o domicílio anterior fechado, recorremos ao domicílio

imediatamente posterior. E, por fim, quando o domicílio posterior também se

encontrava fechado, retornamos num outro horário para a aplicação do questionário no 

respectivo domicílio da amostra.

A aplicação dos questionários nas ocupações irregulares da área de estudo

constituiu-se num procedimento fundamental para apreendermos a sua realidade

concreta, tanto em termos quantitativos como qualitativos. Para o IBGE somente a Vila 

São Domingos, no Altiplano Cabo Branco, é que constitui um “aglomerado subnormal”.

Mesmo assim, achamos pertinente considerar dentro dessa categoria as demais

ocupações irregulares e, portanto, tornou-se indispensável aplicar o questionário, não

apenas para coletarmos dados quantitativos, como também qualitativos.

Identificamos cinco ocupações irregulares, na área de estudo, quais sejam:

Vila São Domingos, no Altiplano Cabo Branco; a ocupação irregular do Cidade Recreio 

Cabo Branco e a Comunidade Santa Bárbara, ambas no Portal do Sol; a ocupação

irregular da Penha, no bairro homônimo; e a Comunidade de Jacarapé, no Costa do Sol.

Para analisarmos tais ocupações irregulares, consideramos oportuno fazer uma 

apreciação do quadro teórico concernente à sua realidade concreta. Desta feita, é preciso 
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ter em conta que, de modo distinto do que ocorre com os condomínios fechados

analisados, a segregação socioespacial que observamos nessas ocupações é um processo 

involuntário, na medida em que configura um processo imposto de fora, motivado pela 

condição socioeconômica dos seus moradores.

Torna-se necessário também esclarecer sobre o conceito de exclusão social

que tem sido largamente aplicado para as áreas pobres das cidades que configuram

ocupações irregulares. No entanto, é preciso questionar até que ponto os moradores

desses fragmentos da cidade estão realmente excluídos dos processos econômicos e

políticos da sociedade em que se inserem. A esse respeito, parece-nos muito pertinente a 

discussão feita por Martins (1997 e 2003) sobre essa problemática.

De acordo com este autor, mais que uma exclusão social total, há uma inclusão 

precária ou marginal daqueles que, não conseguindo se inserir de forma digna na

sociedade, participam e usufruem dela, ainda que de forma precária. Nesse aspecto,

advoga que a realidade atual é bastante complexa e que a idéia de uma exclusão total de 

determinados agentes sociais se mostra inverossímil. Dessa maneira, 

[...] chamam de exclusão aquilo que constitui o conjunto das
dificuldades, dos modos e dos problemas de uma inclusão precária e

instável, marginal. A inclusão daqueles que estão sendo alcançados
pela nova desigualdade social produzida pelas grandes
transformações econômicas e para os quais não há senão, na
sociedade, lugares residuais (MARTINS, 1997, p. 26, grifos do
autor).

Para o autor em contexto, é preciso ter clareza que o problema da exclusão

surge com a sociedade capitalista, que tem como fundamento desenraizar e submeter as 

leis do mercado a todos. Nesse sentido, o processo histórico do capitalismo é marcado 

por contínuos desenraizamentos com vistas a uma nova inclusão.

A migração de camponeses para a cidade, na Europa, constituiu um

desenraizamento promovido pelo capitalismo industrial. Só que essa exclusão do campo 

foi necessária para a reprodução da força de trabalho para a indústria, onde se deu a

nova inclusão. Ou seja, “a sociedade capitalista desenraíza, exclui, para incluir, incluir

de outro modo, segundo suas próprias regras, segundo sua própria lógica. O problema

está justamente nesta inclusão” (MARTINS, 1997, p. 32, grifos do autor).

Desse modo, o grande desafio atual é que a exclusão não tem sido

acompanhada de um conseqüente processo de inclusão, o que resulta numa população

sobrante.
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A sociedade moderna está criando uma grande massa de população
sobrante, que tem pouca chance de ser de fato reincluída nos padrões 
atuais de desenvolvimento econômico. Em outras palavras, o período

de passagem do momento da exclusão para o momento da inclusão
está se transformando num modo de vida, está se tornando mais do

que um período transitório (MARTINS, 1997, p. 33, grifos do autor).

Nesse sentido, a realidade atual é caracterizada pelo advento de uma nova

desigualdade, em que de um lado, estão aqueles plenamente incluídos e, de outro, os

que constituem uma “outra” humanidade, desprovida de condições dignas de

sobrevivência. Todavia, é preciso deixar claro que estes não estão totalmente excluídos. 

Eles também se inserem no circuito reprodutivo da economia, ainda que marginalmente 

e com amplas dificuldades de inserção de uma forma digna. É justamente aí em que

reside a nova desigualdade. Nessa nova realidade,

Há indícios de que está havendo uma certa reestamentalização da
sociedade, as camadas sociais estão se enrijecendo. Há aí dois grupos 
claros: um grupo de pessoas não necessariamente ricas, mas
incluídas, que tem, em graus variáveis, o privilégio de exercer
direitos e de ter acesso ao que de básico esta sociedade pode oferecer 
em termos materiais e culturais. Há outro grupo de pessoas a que
vocês chamam de excluídas, na verdade incluídas marginal e
residualmente nessa sociedade (MARTINS, 2003, p. 132).

Para Martins, no Brasil, está em franco crescimento uma sub-humanidade que 

se insere nos processos econômicos e sociais por meio do trabalho precário, no pequeno 

comércio e nos serviços mal pagos ou até mesmo excusos. A propósito, no que se refere 

ao Litoral Sul de João Pessoa, observamos que a modernização instala-se apenas

parcialmente, pois ao lado das transformações engendradas pela instalação de

condomínios fechados que tentam reproduzir, ao menos imaginariamente, a cidade

ideal, temos a manutenção ou até o agravamento dos problemas urbanos para um

número expressivo de citadinos, sobretudo os que residem nas ocupações irregulares.

É importante observar também que a formação de ocupações irregulares deriva 

de um complexo processo de crescimento da cidade que ultrapassa a sua capacidade de 

se expandir de forma ordenada. Ainda que a Constituição Federal de 1988, no capítulo 

sobre a política urbana, faça referência à noção de “função social da propriedade” e a 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), também se remeta a 

essa questão, o fato é que enquanto uma parte da cidade de João Pessoa cresce pela via 

meramente especulativa alimentada pelo mercado imobiliário formal, a parte formada
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pelas ocupações irregulares cresce sob o manto da ilegalidade e da carência de

condições básicas de infra-estrutura.

Os parágrafos que se seguem analisam aspectos importantes que compõem a

realidade das ocupações irregulares, na área de estudo. A discussão que fizemos acima 

tem justamente o intuito de auxiliar a compreensão da realidade concreta dos moradores 

dessas áreas, enquanto agentes sociais produtores do espaço urbano da área de estudo.

A tabela 4.1 contém dados estimados para as ocupações irregulares da área de 

estudo, conforme a amostra de vinte por cento que foi considerada para a aplicação dos 

questionários. A ocupação irregular de maior população é formada pela comunidade do 

Cidade Recreio, no Portal do Sol, com 2.190 habitantes, seguida da Vila São Domingos, 

no Altiplano Cabo Branco, com 1.325 habitantes. A ocupação menos populosa

corresponde à comunidade Santa Bárbara, no Portal do Sol, com 365 habitantes. A

população total estimada desses assentamentos espontâneos é de 5.055 habitantes.

Tabela 4.1 - Número de domicílios particulares permanentes e população residente estimada das 
ocupações irregulares na área de estudo

Ocupações
irregulares

Nº de 
domicílios
da amostra

Nº estimado 
de domicílios

Hab. Hab./
domicílio

Localização
(bairro)

Vila São 
Domingos

63 315 1.325 4,20 Altiplano Cabo 
Branco

Cidade Recreio 120 600 2.190 3,65 Portal do Sol
Santa Bárbara 15 75 365 4,87 Portal do Sol
Penha 30 150 605 4,03 Penha
Jacarapé 28 140 570 4,07 Costa do Sol
Total/média 256 1.280 5.055 4,16 -

Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

A amostra é constituída de 256 domicílios particulares permanentes, o que

representa um número total estimado de 1.280 domicílios que compõem as cinco

ocupações pesquisadas. No que concerne à média de habitantes por domicílio,

verificamos que a comunidade do Cidade Recreio apresenta o menor número, com 3,65, 

ao passo que a comunidade Santa Bárbara é a que apresenta o maior número, com 4,87 

pessoas por domicílio. As cinco ocupações irregulares apresentam 4,16 habitantes por

domicílio. Nos parágrafos que se seguem, analisaremos outros dados referentes às

ocupações irregulares pesquisadas, para caracterizá-las do ponto de vista

socioeconômico.
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A tabela 4.2 evidencia o baixo poder aquisitivo dos moradores das ocupações 

irregulares em análise. Exemplo disso é que, na comunidade Santa Bárbara, um terço da 

população percebe menos de um salário mínimo. Esse dado revela uma realidade ainda 

pior em Jacarapé, onde essa faixa de rendimento atinge metade dos moradores.

Contudo, o quadro socioeconômico se mostra gritante se tomarmos por base o

rendimento de até dois salários mínimos.

Assim, se somarmos as faixas de rendimento de 1 salário mínimo e de 1 a 2

salários mínimos, verificamos que 85,71 % das famílias percebem até 2 salários

mínimos na Vila São Domingos; 91,67 % do Cidade Recreio; 93,33 % da Comunidade 

Santa Bárbara; 67,86 % da Penha; e 87,5 % das famílias residentes em Jacarapé. O

menor valor apresentado pela Penha explica-se pelo fato de ser a ocupação irregular em 

que um percentual considerável da população possui um rendimento na faixa maior que 

dois a quatro salários mínimos, ou seja, 28,57 %.

Vemos também que só uma parcela muito pequena dos moradores das cinco

ocupações tem renda acima de quatro salários mínimos, sendo que não constatamos

nenhuma família com rendimento acima de seis salários mínimos. Tal fato é bastante

ilustrativo do quadro socioeconômico dramático da população dessas ocupações.

Tabela 4.2 - Renda familiar nas ocupações irregulares da área de estudo
Ocupação irregular (%)Faixa

salarial* Vila São 
Domingos

Cidade
Recreio

Santa
Bárbara

Penha Jacarapé

< 1 SM 28,57 36,67 33,33 21,43 50,0

1 a 2 SM 57,14 55,0 60,0 46,43 37,50

> 2 a 4 SM 14,29 7,50 6,77 28,57 8,33

> 4 a 6 SM 0,0 0,80 0,0 3,57 4,17

> 6 SM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.
* O valor-base do salário mínimo é de R$ 260,00.

Só a título de comparação, as diferenças de rendimento entre as ocupações

irregulares e os dois condomínios fechados horizontais analisados no subcapítulo

anterior são realmente muito grandes. Enquanto no Cabo Branco Residence Privê, 41,3 

% das famílias percebem acima de vinte salários mínimos e no Residencial Alphavillage 

esse patamar sobe para 61,5 % das famílias residentes e ainda nenhuma família ganha

menos de quinze salários mínimos, como vimos, nos assentamentos espontâneos aqui
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analisados, a expressiva maioria das famílias sobrevive com um rendimento mensal de 

até dois salários mínimos.

Essas discrepâncias são reveladoras de um quadro de produção socioespacial 

urbana marcado pelo crivo da desigualdade socioeconômica. A tabela 4.3 trata de outro 

aspecto importante das ocupações irregulares em análise.

A tabela 4.3 mostra que a classe com maior freqüência de número de filho por 

cada ocupação em estudo é de um ou dois filhos. Nesse caso, o percentual não é inferior 

a pelo menos um terço do número de filho para cada assentamento. O destaque fica para 

a Penha, com 50 %, seguida da Vila São Domingos, com 49,2 %; Jacarapé, com 45,83 

%; Cidade Recreio, com 35,83 %; e Santa Bárbara, com 33,33 %. Nesta última

comunidade há o maior percentual referente a três ou quatro filhos, ou seja, 53,33 %.

Tabela 4.3 - Classes de número de filhos por ocupação irregular
Ocupação irregular (%)Número de 

filhos Vila São 
Domingos

Cidade
Recreio

Santa
Bárbara

Penha Jacarapé

Nenhum 20,63 30,0 6,67 21,40 12,50

1 ou 2 49,20 35,83 33,33 50,0 45,83

3 ou 4 20,63 27,50 53,33 25,0 29,17

> 4 9,52 6,67 6,77 3,60 12,50

Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Em Jacarapé, por sua vez, a classe de três ou quatro filhos é de 29,17 %, ao

passo que na Vila São Domingos, no Cidade Recreio e na Penha, o percentual referente 

a esta última faixa é de 20,63 % e 27,5 e 25,0 %, respectivamente. Nessa mesma classe,

a comunidade de Santa Bárbara apresenta o maior percentual, ou seja, 53,33 % dos

domicílios visitados possuem entre três ou quatro filhos.

No que tange à classe “maior que quatro filhos”, o destaque fica para Jacarapé, 

com 12,5 %. É preciso ainda ressaltar que a classe “nenhum filho” atinge cifras

relativamente altas na Vila São Domingos (20,63 %), Cidade Recreio (30 %) e Penha

(21,4 %). Como vemos, a situação socioeconômica revela-se muito precária nos cinco

assentamentos. As próximas tabelas apresentarão outros indicadores dessa realidade

social preocupante.

Conforme consta na tabela 4.4, toda a Vila São Domingos é servida por água 

proveniente da rede geral da CAGEPA. Porém, constatamos duas situações distintas

nessa comunidade, qual seja, dos 63 domicílios pesquisados na amostra, 44 deles (ou
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69,84 %) pertencem à parte mais antiga desse assentamento, instalados na área há cerca 

de quinze anos, possuem instalação regular feita pela CAGEPA. Os 19 domicílios

restantes (30,16 %), erguidos na área há pouco menos de quatro anos, têm acesso à rede 

geral de forma clandestina, o que, segundo os moradores, agrava a situação sanitária,

pois passam a maior parte do dia sem água nas torneiras.

Tabela 4.4 - Infra-estrutura e serviços urbanos básicos na Vila São Domingos
 Vila São Domingos - Infra-estrutura e serviços básicos (%)

Forma de abastecimento 
d’água

Destino do lixo Destino do esgoto Existência de 
calçamento

Rede
geral

Poço
artesiano

Outra Coletado Outro Rede
geral

Fossa
séptica

Outro Sim Não

100,0 0,0 0,0 68,75 31,25 0,0 54,46 45,54 11,11 88,89
Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Outro problema constatado na parte recente da Vila São Domingos refere-se à 

coleta do lixo. Basicamente, o valor de 31,25 % do destino do lixo identificado pelo

termo “outro” refere-se ao lixo dessa parte da comunidade que, não tendo uma via de

acesso adequada para o caminhão compactador, seus moradores acabam jogando em

terreno baldio. 

Observamos também que não há rede de coleta de esgoto em todo o bairro do 

Altiplano49, sendo que um alto percentual dos domicílios não conta sequer com uma

fossa séptica (45,54 %). No item calçamento das ruas, quase 90 % dos domicílios são 

desprovidos dessa infra-estrutura básica (Fig. 4.3). Mais adiante, veremos que se trata

de uma das principais reivindicações dos moradores.

Figura 4.3 – Aspecto da carência de infra-estrutura urbana na 
Vila São Domingos. Fonte: Adauto Gomes, 2005.

49 A rede de coleta de esgotos do bairro do Altiplano Cabo Branco está em fase de implantação e deverá 
atingir a localização da Vila São Domingos.
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A situação do Cidade Recreio quanto à infra-estrutura e aos serviços urbanos 

básicos é ainda mais grave do que a verificada na Vila São Domingos. Toda a área do 

Portal do Sol não conta com abastecimento d’água pela CAGEPA, o que torna a

situação dos moradores da ocupação irregular do Cidade Recreio extremamente

precária50. Quase 60 % dos domicílios são abastecidos com água coletada pelos próprios 

moradores numa torneira localizada na parte externa do muro da Associação do Pessoal 

da Caixa Econômica Federal (APCEF) (Fig. 4.4). Se não há rede de água, há menos

ainda rede de coleta de esgoto.

Dos domicílios pesquisados, 10 % possuem poço particular, ao passo que

cerca de 30 % que compõem a categoria “outra forma de abastecimento d’água”,

compra de quem dispõe de poço, geralmente pelo preço de R$ 15,00 mensais. Os dados 

da tabela 4.5 também evidenciam a precária situação do Cidade Recreio quanto ao

destino do lixo, que praticamente não é servido pela coleta da empresa concessionária

municipal. Desse modo, cerca de 95 % do lixo são queimados, enterrados ou jogados

em terreno baldio, conforme apontaram os moradores.

Tabela 4.5 - Infra-estrutura e serviços urbanos básicos no Cidade Recreio
Cidade Recreio – Infra-estrutura e serviços básicos (%)

Forma de abastecimento 
d’água

Destino do lixo Destino do esgoto Existência de 
calçamento

APCEF Poço
particular

Outra Coletado Outro Rede
geral

Fossa
séptica

Outro Sim Não

59,17 10,0 30,83 5,83 94,17 0,0 50,40 49,59 0,0 100,0
Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Vemos ainda que, no Cidade Recreio, praticamente só metade dos domicílios 

conta com fossa séptica, enquanto que o restante não dispõe de uma destinação

minimamente adequada para o esgoto. É importante ressaltar que esta última metade

dos domicílios não dispõe de bacia sanitária para o atendimento das necessidades

fisiológicas, evidenciando uma realidade típica de inclusão marginal, conforme o

exposto no início deste subcapítulo.

50 Nos últimos meses de 2004, a CAGEPA deu início à instalação da rede de água no loteamento Cidade 
Recreio, porém, poucos meses depois, as obras foram paralisadas e, até o momento, não há perspectiva de 
quando devem ser retomadas.



Dissertação de Mestrado – PPGe/URFN                                        BARBOSA, A. G. 160

Figura 4.4 – Aspecto das condições precárias, nos fundos da
APCEF, onde a maior parte dos moradores do Cidade Recreio
obtém água para o consumo doméstico. Fonte: Adauto Gomes,
2005.

Além disso, de acordo com Silva (2004a), que desenvolveu uma pesquisa de 

mestrado sobre as necessidades de saúde no Cidade Recreio, 46,5 % das famílias que

moram, nessa localidade, fixaram residência por lá entre 2 e 9 anos. Ressalta também

que, no intervalo de um ano, entre 2003 e 2004, houve um aumento do índice de

ocupação, considerando-se que 13,7 % têm 1 ano de tempo de domicílio, o que

configura um processo de alta mobilidade populacional. Isso se explica pela ausência de 

infra-estrutura urbana no local, em especial a falta de rede geral de abastecimento

d’água que, como veremos no gráfico referente às soluções apontadas para resolver os 

problemas da comunidade, constitui a principal reivindicação dos moradores.

Ao contrário do Cidade Recreio, a comunidade Santa Bárbara é totalmente

abastecida por água da rede geral da CAGEPA. O serviço público de coleta de resíduos 

também atinge a toda a comunidade, conforme aponta a tabela 4.6.

Tabela 4.6 - Infra-estrutura e serviços urbanos básicos na comunidade Santa Bárbara
Santa Bárbara – Infra-estrutura e serviços básicos (%)

Forma de abastecimento 
d’água

Destino do lixo Destino do esgoto Existência de 
calçamento

Rede
geral

Poço
particular

Outra Coletado Outro Rede
geral

Fossa
séptica

Outro Sim Não

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0
Fonte: pesquisa direta do autor, 2005. 

No entanto, o quadro mais problemático se revela nos dois últimos itens da

tabela acima, uma vez que não há rede coletora de esgoto e nem há calçamento (Fig.

4.5). Conforme apontaram os próprios moradores, parte do esgoto (50 %) vai
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diretamente para a nascente do rio Timbó, o que agrava ainda mais os problemas

socioambientais nessa comunidade.

Figura 4.5 – Vista da ausência de calçamento na comunidade Santa 
Bárbara. Fonte: Adauto Gomes, 2005.

No que tange à Penha, é necessário ressaltar que a tabela 4.7, a seguir, não se 

remete a todo o bairro, mas às áreas que configuram ocupações irregulares, quais sejam, 

a “Penha de Cima”, nas proximidades do santuário, a “Penha de Baixo”, localizada à

beira-mar, e a área chamada de Vila dos Pescadores. Conforme já afirmamos

anteriormente, quando criticamos a atual divisão de bairros de João Pessoa, incluímos

esta última como parte da Penha, e não do Costa do Sol, como propõe a divisão oficial, 

porque, de fato, seus moradores fazem parte e nutrem fortes laços de pertencimento com 

a Penha. Apenas a área do loteamento Nossa Senhora da Penha, que constitui uma

ocupação regular, é que não foi considerada.

Tabela 4.7 - Infra-estrutura e serviços urbanos básicos na Penha
Penha (ocupação irregular) – Infra-estrutura e serviços básicos (%)

Forma de abastecimento 
d’água

Destino do lixo Destino do esgoto Existência de 
calçamento

Poço da 
CAGEPA

Poço
particular

Outra Coletado Outro Rede
geral

Fossa
séptica

Outro Sim Não

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 55,10 44,90 3,60 96,40
Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Sob o aspecto da infra-estrutura e dos serviços urbanos básicos, o quadro de

maior carência da Penha ocorre nos itens destino do esgoto e existência de calçamento.

Pelo que constamos durante a aplicação dos questionários, praticamente a fossa séptica 

instada nos domicílios é usada para os esgotos provenientes do banheiro, ao passo que 
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as águas de lavagem de roupa e de uso na cozinha têm por destino a vala negra.

Praticamente em todos os domicílios visitados constatamos tal situação.

A tabela 4.8 apresenta dados referentes à realidade bastante precária de

Jacarapé. A forma de abastecimento d’água dessa comunidade difere das demais

ocupações irregulares analisadas. Constatamos que cerca de três quartos dos domicílios 

pesquisados nessa comunidade são abastecidos por água proveniente de dois poços

comunitários. Um atende os moradores e barraqueiros da beira-mar, tendo sido

instalado pela associação dos barraqueiros na faixa da praia. O outro poço atende a

população da parte situada nas imediações da Estação Agrícola Experimental da

EMEPA – PB, às margens da rodovia PB 008, e foi instalado pela associação dos

moradores.

Tabela 4.8 - Infra-estrutura e serviços urbanos básicos em Jacarapé
Jacarapé – Infra-estrutura e serviços básicos (%)

Forma de abastecimento 
d’água

Destino do lixo Destino do esgoto Existência
de

calçamento
Poço

comunitário
Poço

particular
Outra Coletado Outro Rede

geral
Fossa
séptica

Outro Sim Não

72,0 28,0 0,0 70,83 29,17 0,0 33,33 66,67 0,0 100,0
 Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Diante da precariedade do poço (Fig. 4.6), os moradores só podem ter acesso à 

água durante algumas horas por dia. Um dos problemas apontados é de que o aumento 

da população tem resultado no conseqüente aumento do consumo, comprometendo

ainda mais o fornecimento d’água nessa comunidade. Outro ponto problemático se

refere às precárias condições sanitárias que observamos na maior parte dos domicílios.

Figura 4.6 – Aspecto do poço comunitário que abastece a maior
parte da comunidade de Jacarapé. Fonte: Adauto Gomes, 2004.
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Jacarapé é a ocupação irregular mais periurbana da área de estudo, pois sua

paisagem mantém forte característica rural. Uma parte dessa comunidade é habitada

desde a década de 1940, conforme relatos de moradores mais antigos51. A outra parte é 

constituída por moradias extremamente precárias instaladas, em grande número, há

cerca de cinco anos.

Constatamos sérios problemas socioambientais nessa área. As terras públicas

ocupadas irregularmente pela população possuem resquícios de Mata Atlântica que, nos 

últimos anos, estão sofrendo um acelerado processo de desmatamento, como efeito da 

expansão dessa ocupação. Tem havido extração de madeira para a construção de casas 

de taipa. Além disso, a devastação da mata está ocorrendo também para a extração da 

lenha e a produção de carvão e ainda a formação de pequenos cultivos de subsistência 

(Fig. 4.7).

Figura 4.7 – A devastação da Mata Atlântica constitui um dos principais problemas
socioambientais em Jacarapé. Fonte: Adauto Gomes, 2005.

Nesse contexto, se não bastassem as condições precárias da população que aí 

vive, há o agravamento dos problemas ambientais. A nosso ver, é urgente a intervenção

do poder público no sentido de zelar pelo patrimônio ambiental e paisagístico e pelas

condições dignas daquela população. Como temos visto, o espaço urbano do Litoral Sul 

é bastante contraditório. A seguir, analisaremos as características da área de estudo sob 

o ponto de vista da condição de ocupação dos imóveis (Tabela 4.9).

Uma das características principais dos assentamentos espontâneos é a ausência 

de regularização fundiária. Em função disso, as transações imobiliárias que ocorrem nas 

ocupações em análise praticamente ficam fora do mercado formal, pois, em muitos

casos, ocorre a troca do bem imóvel casa por bens móveis como carros ou motocicletas, 

conforme alguns relatos que ouvimos dos moradores. Isso se explica pelo fato de a

51 Já fizemos menção a este aspecto no subcapítulo referente à base fundiária da área de estudo.
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transação se restringir à casa que, em geral, tem padrão construtivo muito precário, e

não poder incluir o terreno, que constitui posse.

Tabela 4.9 - Condição da ocupação do imóvel na área de estudo
Condição do imóvel (%)Ocupação

irregular Própria Alugada Cedida Outra

Vila São 
Domingos

79,37 14,29 6,35 0,0

Cidade
Recreio

89,20 2,50 8,30 0,0

Santa
Bárbara

86,67 0,0 13,33 0,0

Penha 89,30 0,0 10,70 0,0

Jacarapé 87,50 0,0 12,50 0,0

Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

De acordo com a tabela 4.9, a expressiva maioria dos imóveis pertence aos

próprios moradores. Como já dissemos no parágrafo anterior, a condição de propriedade 

só se restringe às casas, pois os terrenos configuram posse. Desse modo, a proporção de 

domicílios que se incluem na condição “própria”, em valores aproximados, corresponde 

a 80 % na Vila São Domingos e 87 % na comunidade Santa Bárbara e em Jacarapé; 89 

% no Cidade Recreio e na Penha. O submercado de aluguel só se sobressai na Vila São 

Domingos, com pouco mais de 14 % dos domicílios.

A condição “cedida” constitui a segunda mais importante condição de uso do 

imóvel nas ocupações irregulares em análise. Ela perfaz 13,33 % dos domicílios na

comunidade Santa Bárbara; 12,5 % em Jacarapé e 10,7 % na Penha. Os menores

percentuais ocorrem no Cidade Recreio, com 8,3 %, e na Vila São Domingos, com 6,35 

% dos domicílios. A seguir, analisaremos as características das ocupações irregulares

em apreço quanto ao tipo de material de construção utilizado na moradia, conforme

demonstram os dados da tabela 4.10.

Por sua vez, o tipo de material de construção utilizado para a edificação da

moradia é, sem dúvida, um dos principais indicadores que permitem identificar as

características do padrão construtivo que ocorre nas ocupações irregulares. Diante disso, 

observando a tabela 4.10, constatamos que a alvenaria é o principal tipo de material

utilizado na Vila São Domingos (79,37 %), na Penha (96,4 %) e em Jacarapé (73,92 %). 

O destaque fica para a comunidade Santa Bárbara, onde todas as moradias são erguidas 

em alvenaria.

Tabela 4.10 - Tipo de material de utilizado nas ocupações irregulares da área de estudo
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Tipo de material de construção da moradia (%)Ocupação
irregular Alvenaria Taipa Diversos materiais

Vila São 
Domingos

79,37 19,05 1,59

Cidade
Recreio

45,83 47,50 6,67

Santa Bárbara 100,0 0,0 0,0

Penha 96,40 0,0 3,60

Jacarapé 73,92 13,04 13,04

Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Por outro lado, a taipa é o material de construção mais utilizado na edificação 

das casas que compõem a ocupação irregular do Cidade Recreio (47,5 %), seguido de 

alvenaria (45,83 %). A categoria “diversos materiais” envolve plástico, pedaços de

tábuas de madeira, telhas de amianto, palhas de coqueiro, dentre outros materiais

extremamente precários, que são utilizados tanto para compor as paredes quanto o teto 

das moradias (Fig. 4.8).

Figura 4.8 – Um número significativo das casas das ocupações irregulares ainda apresenta
padrão construtivo muito precário, utilizando diversos materiais (A) ou taipa (B) na edificação. 
Fonte: Adauto Gomes, 2005.

Em Jacarapé, ocorre o maior percentual de casas construídas em taipa e em

diversos materiais, perfazendo 13,04 % para cada caso, o que evidencia o baixo padrão 

construtivo nessa comunidade.

Por fim, é preciso ressaltar que o grande o percentual das casas erguidas em

alvenaria não significa, necessariamente, um padrão construtivo adequado, pois, na

maior parte dos casos, nem as paredes e nem o piso das edificações são revestidos por 

cimento.

Os dados das tabelas analisadas acima apenas confirmam os inúmeros

problemas de ordem social, econômica e ambiental dos moradores das ocupações
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irregulares da área de estudo e, ao mesmo tempo, mostram a baixa solvabilidade desses 

moradores em relação ao mercado imobiliário formal. Ademais, vemos que eles

configuram uma típica condição de inclusão precária ou marginal, discutida no início

deste tópico e que nos serve de aporte teórico para a análise dessa realidade

socioespacial contraditória. 

A análise que faremos, nos parágrafos que seguem, toma por base os aspectos

qualitativos obtidos a partir da realização de entrevistas junto aos moradores das

ocupações irregulares do Litoral Sul. Para o levantamento das soluções, fizemos a

seguinte pergunta aos sujeitos pesquisados: se fosse prefeito, que problema mais urgente

da comunidade procuraria resolvê-lo? As respostas estão tabuladas nas figuras

constituídas pelos gráficos 4.13 e 4.14.

Os moradores da Vila São Domingos que foram entrevistados apontaram uma 

relação de treze aspectos como melhorias para a qualidade de vida na comunidade

(Gráfico 4.13). Nesse sentido, a melhoria da segurança pública, com 18,58 %, e a

construção de uma creche, com 17,69 %, são as duas soluções mais destacadas. No

primeiro caso, a principal reivindicação é no sentido de que seja construído um posto

policial, pois, segundo os moradores, o bairro do Altiplano é muito precário em

policiamento. Outros aspectos, como calçamento, programas assistenciais, e emprego

alcançaram, cada um, 9,73 % de freqüência entre as respostas apontadas. Os demais

aspectos juntos somam 22,07 %.

        Gráfico 4.13 - Soluções para a melhoria da qualidade de vida na Vila São Domingos
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         Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

No entanto, no que diz respeito à parte mais recente dessa comunidade, um

dos aspectos mais problemáticos tem a ver com os conflitos fundiários entre os
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moradores e os proprietários fundiários. Os moradores estão resistindo às pressões sob a 

alegação de não disporem de outro lugar para morar. As palavras do líder comunitário, 

sob este problema, são bastante elucidativas:

Temos o apoio do pessoal do movimento dos sem-teto, né, União
Nacional por Moradia, que está nos apoiando aqui. [...] É a luta por
moradia. Não somos agressivos com ninguém. Não estamos aqui para 
brigar. Então, estamos lutando só pelo direito à moradia. Um
cantinho para a gente morar (Antônio Pinto, líder comunitário, 2004).

Problemas fundiários semelhantes, ainda que com nuances distintas, ocorrem

nas ocupações do Cidade Recreio, da Penha e de Jacarapé. Em todos os casos, o que

está colocado é o grande problema da moradia e de uma inserção social digna daqueles 

que apresentam uma inserção social precária ou marginal ou que vivem sob o manto da 

segregação involuntária.

Por sua vez, as soluções apontadas pelos moradores do Cidade Recreio

(Gráfico 4.14) deixam muito evidentes os problemas vividos nessa ocupação irregular. 

Diante do grave problema da ausência de rede geral de abastecimento d’água nessa

comunidade, 30,55 % das respostas apresentadas referem-se justamente a esse ponto.

Outras três soluções apontadas pelos moradores se remetem à instalação de uma escola 

(16,71 %), à regularização fundiária (15,56 %) e à creche (13,26 %). Outros aspectos

não menos importantes para a melhoria da qualidade de vida e maior justiça social na

comunidade também são destacados, ainda que em menor proporção.

   Gráfico 4.14 - Soluções para a melhoria da qualidade de vida no Cidade Recreio
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                 Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Verificamos que os moradores tendem a apontar soluções para os problemas

que eles mais vivem no dia-a-dia e, neste caso, a falta de água é um aspecto
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fundamental a ser lembrado. No entanto, é preciso considerar que grande parte dos

problemas vividos nessa comunidade tem a ver diretamente com o problema relativo ao 

zoneamento, que tratamos no subcapítulo referente ao marco jurídico do zoneamento do 

uso do solo urbano e, dessa maneira, a regularização fundiária coloca-se como um

aspecto crucial para a comunidade.

A propósito, no que tange a esse aspecto, devemos ter por base que a

Regularização fundiária é o processo de intervenção pública, sob os
aspectos jurídico, físico e social, que objetiva legalizar a permanência 
de populações moradoras de áreas urbanas ocupadas em
desconformidade com a lei para fins de habitação, implicando
acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no
resgate da cidadania e da qualidade de vida da população beneficiária 
(ALFONSIN apud SOUZA, 2004).

Isso implica considerar que a regularização não se restringe apenas à

concessão, pelo poder público, do título de propriedade dos terrenos onde os moradores 

fixaram moradia, mas, promover melhorias no ambiente urbano, muitas delas, inclusive, 

são largamente sugeridas aqui pelos próprios moradores. Ademais, em caso de

transferência dos moradores para uma outra área, é preciso ter em conta os princípios

ressaltados na definição acima.

Tomando novamente por base dados da pesquisa de Silva (2004a), das

famílias que ergueram suas casas em terrenos com situação irregular, nada menos que

40 % delas declararam temer que o proprietário apareça e acione a justiça no intuito de 

requerer a reintegração de posse. Esse dado revela o quanto o sentimento de incerteza se 

apresenta forte nessas famílias em relação a uma questão básica para o exercício da

cidadania, que é o direito à moradia decente.

Constatamos, além disso, que a tomada de decisão no sentido de resolver os

problemas que se apresentam na produção socioespacial do Cidade Recreio constitui

tarefa muito difícil, em função dos distintos interesses envolvendo os segmentos sociais 

que residem nesse loteamento. De acordo com a presidente da associação de moradores, 

há ao menos três distintas situações:

Nós temos aqui três situações conflituosas. Uma é a dos granjeiros,
né. Têm grandes proprietários que têm uma granja e não quer que
isso cresça. Outros têm situação financeira melhor, têm seu carro,
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têm seu poço (artesiano). Então, eles acham que não precisam mais
de nada, porque eles estão numa situação adequada. Mas a gente vê
também que têm muitas famílias que precisam de infra-estrutura, não 
têm água, não têm acesso, as crianças sem escola, né, têm que buscar 
tudo em outros bairros. E também têm algumas pessoas que estão
aqui mais recentes, que elas têm medo que esse bairro cresça, porque 
o proprietário pode voltar e elas perderiam o local de moradia. (Lúcia 
França, líder comunitária, 2004).

Portanto, a situação do Cidade Recreio revela-se muito contraditória na

medida em que, muitas vezes, interesses privados se sobrepõem aos interesses coletivos, 

o que exige, sobretudo do poder público, uma tomada de decisão em benefício da

coletividade. Sob tais circunstâncias se torna muito difícil pensar em desenvolvimento

socioespacial urbano, nos termos discutidos no capítulo dois.

O principal aspecto apontado pela população entrevistada da comunidade

Santa Bárbara para a melhoria da qualidade de vida (Gráfico 4.15) foi o calçamento,

com 37,5 % das respostas. Saneamento básico e emprego representam, cada um, 12,5

%. Os programas assistenciais foram ressaltados por 9,38 %, ao passo que os demais

aspectos totalizam 28,15 % das respostas.

Gráfico 4.15 - Soluções para a melhoria da qualidade de vida na comunidade Santa Bárbara
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Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Quanto ao bairro da Penha, os dados do gráfico 4.16 nos indicam que as

principais demandas e expectativas dos moradores das ocupações irregulares da Penha, 

referem-se à provisão do calçamento e melhoria do serviço de saúde pública, com 18,52 

% cada uma; padronização das barracas, com 12,96 %; e implantação do saneamento

básico, com 11,11 % das respostas apontadas. Diante da existência de alguns conflitos 
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fundiários, 5,56 % também ressaltaram a necessidade de regularização fundiária. Igual 

percentual de moradores reivindica emprego e melhorias para o turismo.

Gráfico 4.16 - Soluções para a melhoria da qualidade de vida na Penha
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              Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Outro aspecto crucial que foi apontado a partir de alguns depoimentos colhidos 

junto aos moradores está relacionado com o fechamento da associação dos pescadores, 

dificultando sobremaneira a pesca artesanal que é praticada na comunidade há várias

décadas. Os pescadores alegam que não têm experiência para administrar a associação e 

que, por isso, precisam de uma assessoria para reativá-la.

Atualmente, a maioria dos barcos tá tudo em cima, né, não tá
operando. Então, por falta de financiamento, que não quiseram fazer 
mais, por conta desse déficit que a gente tem com o Banco do
Nordeste, então a gente tá numa situação que tem dez barcos e só têm 
três flutuando e sete tão em cima. [...] se não [houver] incentivo, a
tendência é ela [a associação] se acabar mesmo porque os pescadores 
não têm como botar os barcos pra funcionar [...] (“Seu” Chico
Lindolfo, pescador da Penha, 2004).

O depoimento acima atesta as dificuldades vividas pelos pescadores da Penha, 

comprometendo o meio de sobrevivência de uma parcela considerável da sua

população, principalmente dos moradores mais antigos, dos quais alguns deles se

dedicam a essa atividade há várias décadas.

A comunidade de Jacarapé é uma das mais carentes em termos de infra-

estrutura e serviços urbanos básicos (Gráfico 4.17). As soluções apontadas pelos

moradores por meio da entrevista chamam a atenção para certos aspectos cruciais.

Assim, 20,31 % das respostas apontam a implantação de uma escola na comunidade

como uma medida fundamental para a melhoria da qualidade de vida.
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Da mesma forma, outros aspectos que também foram mencionados são:

implantação de posto de saúde, com 18,75 %; abastecimento d’água, com 15,63 %;

melhoria da segurança pública (implantação de posto policial), com 12,5 %; e melhoria 

do transporte coletivo, com 10,94 %.

Gráfico 4.17 - Soluções para a melhoria da qualidade de vida na comunidade de Jacarapé
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                    Fonte: pesquisa direta do autor, 2005.

Se não bastassem os variados problemas socioespaciais que ocorrem na área

do tabuleiro, próxima à estação agrícola da EMEPA – PB, a comunidade de Jacarapé

também enfrenta graves problemas na parte instalada ao longo da faixa de praia e

proximidades. Neste caso, moradores e barraqueiros ocupam, de forma irregular, terras 

que estão destinadas à implantação do Parque Estadual do Jacarapé, criado legalmente

em 2002 (Fig. 4.9).

Até o momento, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente

(SUDEMA) tem adotado uma postura que, a nosso ver, é bastante equivocada, ao cobrar 

pesadas multas junto aos posseiros que ocupam terras onde deverá ser instalado o

Parque Estadual do Jacarapé, em parte da área do Pólo Turístico Cabo Branco52. A

simples cobrança de multa não resolve o problema dos moradores e nem a devastação

do manguezal, onde os posseiros multados continuam instalados.

52 De acordo com informações de alguns moradores, algumas multas cobradas pela SUDEMA
ultrapassam quinze mil reais, cada uma, quantia que foge completamente à realidade do poder aquisitivo 
das famílias que lá vivem. Alegando não ter outra alternativa, a associação dos barraqueiros acionou a 
Justiça e os moradores continuam instalados por lá.
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Figura 4.9 – Faixa da praia de Jacarapé ocupada de forma
irregular por barracas e residências em área destinada à
instalação do Parque Estadual do Jacarapé. Fonte: Ricardo
Paulo O. Silva, 2002.

As principais características sob o ponto de vista social, as demandas e as

expectativas apontadas pelos moradores das ocupações irregulares da área de estudo

deixam bastante evidente a precariedade das condições de vida nessas comunidades.

Para finalizarmos este tópico, convém ressaltar que, como reflexo da produção da

cidade capitalista, o Litoral Sul de João Pessoa torna-se depositário de problemas

fundiários e socioambientais.

Conforme temos afirmado, a localização privilegiada dessa porção da cidade

torna-a, cada vez mais, alvo de disputas fundiárias. Tal situação envolve, em especial,

os moradores de baixa renda e os agentes capitalistas que buscam transformar o espaço 

em mercadoria.

A constituição das ocupações irregulares aqui analisadas é parte integrante da 

expansão urbana de João Pessoa e está relacionada ao processo de crescimento

acelerado ocorrido a partir dos fins da década de 1960 e início de 1970. Não por acaso, 

afirmamos no capítulo dois que foi a partir desse período que a cidade deixa de ser

singular e se torna cada vez mais plural. Essa pluralidade afeta a sua estrutura urbana,

tornando mais fortes as contradições socioespaciais que vão caracterizar a produção do 

espaço pessoense. 

Assim, não devemos perder de vista que a dinâmica da formação das

ocupações irregulares do Litoral Sul é parte da lógica da produção socioespacial da

cidade de João Pessoa como um todo. Nesse caso, à medida que o movimento de

modernização conservadora se consolida, mais do que nunca as discrepâncias relativas 
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ao princípio da eqüidade territorial, já mencionado neste trabalho, se tornam mais

evidentes. Finalmente, é preciso considerar que as ocupações irregulares revelam, acima 

de tudo, a ineficácia do Estado na implementação de políticas que garantam um quadro 

de inclusão social menos precária e muito mais cidadã.

4.3 Os subespaços rurais como resíduos de permanências no Litoral Sul

Conforme discutimos anteriormente, as transformações que estão em curso em 

João Pessoa, desde os fins da década de 1960, estão promovendo a formação de uma

cidade cada vez mais plural. Contudo, é preciso deixar claro que, a despeito das

mudanças, esse movimento também é caracterizado por algumas permanências. No que 

se refere ao Litoral Sul enquanto área de expansão urbana recente, a presença de

granjas, chácaras, pequenas áreas de cultivo, estábulos e vacarias são configurações

espaciais típicas desse fenômeno (Fig. 4.10).

Figura 4.10 – Presença de unidades rurais no vale dos rios Timbó (A) e Cuiá (B). Fonte:
Adauto Gomes, 2004.

É importante ressaltar que o IBGE considera o município de João Pessoa como 

sendo totalmente urbano, desde a realização do censo de 1991. No entanto, a porção sul 

do município e até mesmo as áreas constituídas pelos vales fluviais que entrecortam a

cidade, a exemplo dos rios Timbó, Cabelo,  Cuiá  e  Jacarapé,  que  atingem  a   área  de

estudo desta pesquisa, ainda que em declínio apresentam a persistência de atividades

rurais.

Portanto, esse fato e a ocorrência de uma baixa densidade urbana permitem-

nos dizer que o Litoral Sul de João Pessoa configura uma típica área periurbana ou de 

expansão urbana. É preciso ter em conta que o processo de modernização que se impõe 
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na esteira do crescimento urbano gera uma tendência à construção de chácaras e granjas 

nas áreas periurbanas, que passam a representar espaços de importantes amenidades

para serem desfrutadas por seus proprietários. Embora haja uma crescente dissolução da 

vida rural, ela também se coloca como permanência. Ou seja, 

[...] ao mesmo tempo em que o campo foi em grande parte engolido

pela cidade, este de alguma forma permanece em João Pessoa,
mesmo que encoberto pela indumentária urbana. Estes pedaços do
campo tanto são vestígios das antigas áreas de sítios e fazendas, como 
são espaços criados ou aproveitados com atividades agropecuárias ou 
aproveitados com atividades agropecuárias para subsistência (MAIA, 
1994, p. 30, grifos da autora).

Ante esse fato, a autora acima citada adverte-nos para o processo heterogêneo 

em que se desenrola a produção do espaço urbano pessoense. Dessa forma, o uso de

terminologias como campo versus cidade ou ainda rural versus urbano apresentam um 

caráter cada vez mais confuso, em função da presença de configurações espaciais que

até certo denotam o modo de vida rural, mas que também não se desvinculam da vida

urbana. Nesse caso, o par dialético ruralidade - urbanidade se impõe em toda sua

expressão.

Essa é uma característica comum das áreas localizadas nas franjas da cidade,

às quais são denominadas de periurbanas ou ainda de rurbanas. Essas áreas estão

situadas na intersecção do rural com o urbano, apresentando, dessa forma características

de ambos, embora cada vez mais a modernização desencadeada a partir da cidade leve a 

uma crescente dissolução do rural. Nesse processo dialético, o urbano impõe-se como

transformações e o rural ou o que dele resta configura as permanências. A discussão que

fizemos no início deste capítulo propõe que esses subespaços rurais que se inserem na 

paisagem do Litoral Sul pessoense sejam tratados como típicas áreas periurbanas.

Para levarmos a efeito esta parte da pesquisa, recorremos a alguns órgãos

públicos na tentativa de obtermos dados quantitativos sobre os imóveis rurais e as

atividades econômicas que lá são praticadas. Porém, os órgãos só dispõem de dados de 

todo o município e não de forma setorizada por bairros. Além disso, não é possível

identificarmos cada imóvel por seus respectivos nomes, porque o acesso aos dados dos 

mesmos no cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

se dá mediante o número de registro, que é de conhecimento apenas dos proprietários.

Ademais, só a partir do final da década de 1990 é que o georreferenciamento 

das propriedades rurais se tornou exigência legal para o seu cadastramento ou
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recadastramento junto ao INCRA, de modo que a quase totalidade dos dados cadastrais 

desse órgão ainda se baseia em dados declaratórios fornecidos pelos proprietários, o que 

não oferece uma grande margem de confiabilidade.

Diante da não obtenção dos dados sobre os imóveis rurais junto ao INCRA,

recorremos também à Receita Federal e ao Instituto de Terras e Planejamento Agrícola

do Estado da Paraíba (INTERPA). Contudo, em ambos os órgãos, também não

obtivemos êxito. A Receita Federal só dispõe de dados relativos ao imposto territorial

rural do município como um todo e, por questão de sigilo, não fornece dados sobre os 

nomes dos imóveis rurais. Quanto ao INTERPA, não há qualquer tipo de controle

interno relativo aos imóveis rurais no conjunto do município e menos ainda por cada

bairro.

Ante a toda essa dificuldade, tornou-se necessário, portanto, fazer o

levantamento direto no campo dos imóveis rurais que compõem a área de estudo.

Devido à exigüidade territorial, nos bairros de Ponta do Seixas e da Penha não ocorrem 

atividades rurais, salvo o caso da pesca artesanal neste último bairro citado.

Explicitados os obstáculos para a obtenção dos dados, adotamos a

terminologia unidades rurais para designar as chácaras, granjas, vacarias, currais e

outros estabelecimentos similares que existem na área de estudo. Essas configurações

espaciais estão localizadas nas franjas da área mais urbanizada, sendo que umas são

utilizadas para fins de moradia permanente e outras para fins de lazer e descanso,

sobretudo durante os finais de semana. Na maior parte dos casos, nas unidades rurais

não se evidencia a produção com finalidade econômica. Nos parágrafos seguintes,

analisaremos tais configurações espaciais.

Ante a tentativa frustrada de obtenção de dados documentais junto aos órgãos 

públicos, os dados que colhemos no campo são meramente declaratórios e foram

coletados junto aos moradores e funcionários das unidades rurais visitadas. Desse modo, 

identificamos um total de trinta e quatro unidades rurais, das quais nove (26,5 %) estão 

localizadas no Altiplano Cabo Branco, onze no Portal do Sol (32,4 %) e quatorze (41,2 

%) no Costa do Sol.

Em geral, elas possuem pequena extensão, sendo que e a sua área total

corresponde a 216,3 hectares, o que resulta numa média de 6,36 hectares por unidade

rural. Porém, constatamos que há unidades com menos de um hectare, ao passo que

outras têm mais de uma dezena de hectares. A unidade rural mais extensa possui 55

hectares. Também verificamos que do total de trinta e quatro unidades rurais, quatorze 
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(41,2 %) constituem residência permanente dos seus proprietários, ao passo que 17

(48,6 %) só são utilizadas para fins de descanso e lazer. Nas outras três unidades rurais 

há o funcionamento de um haras, uma escola de equitação e uma área de extração de

areia para construção civil.

Uma parte dessas unidades rurais é habitada por famílias de baixo poder

aquisitivo, muitas delas foram expulsas do campo e migraram nas últimas décadas para 

João Pessoa, sendo provenientes das áreas interioranas do Estado da Paraíba. Há

também as granjas e chácaras de alto padrão que são residência permanente de seus

proprietários ou ainda um terceiro caso em que os proprietários moram na área urbana 

propriamente, mas que procuram desfrutar das amenidades desses espaços para fins de 

descanso e lazer. Neste último caso, trata-se de famílias com poder aquisitivo bem mais 

elevado. É interessante notar que as clivagens de classe também se mostram nitidamente 

nessas unidades rurais do Litoral Sul de João Pessoa (Fig. 4.11).

Figura 4.11 – Duas situações bem distintas das unidades rurais no vale do rio Cabelo: uma
evidencia o alto padrão construtivo (A) e a outra é um típico sítio (B) pertencente a um lavrador, 
de baixo poder aquisitivo. Fonte: Adauto Gomes, 2004.

Muitos dos moradores destacam ao aspecto tranqüilidade como um importante 

fator para viver nessas áreas periurbanas. Alguns deles apontam as amenidades naturais, 

conforme as seguintes palavras:

É um lugar de muita paz, de muita tranqüilidade. O verde aqui
predomina, né. Além do mais, [a área] tem muito pássaro nativo. Tem 
animais como camaleão, tejuaçu, cotia [...] que aparecem bastante
aqui e que agente faz questão de preservar. É um aspecto bastante
positivo (Senhor Rômulo Fonseca Vieira, pequeno proprietário de
uma unidade rural, vale do Timbó, no Altiplano Cabo Branco, em
2004).
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Apesar de esta postura conservacionista não se constatar em todas as unidades 

rurais, notamos que o aspecto tranqüilidade é muito recorrente no discurso dos

moradores entrevistados. Alguns moradores, no entanto, ressaltam que buscaram essas

áreas periurbanas para fixarem residência em função de suas origens rurais. Esse fato é 

apontado por Maia (2000), que investiga como se mantêm os costumes rurais nesses

subespaços da cidade de João Pessoa.

Não foi possível obter dados sobre a condição jurídica da ocupação do terreno 

das unidades rurais, pelo fato de muitos caseiros não disporem dessa informação53. De 

qualquer forma, sobretudo nos vales dos rios Cabelo e Cuiá, no Costa do Sol,

encontramos pequenos sítios que foram ocupados irregularmente, nos quais os posseiros 

criam gado e fazem pequenos cultivos.

Nessa situação, estão algumas das unidades rurais que ocupam terras públicas 

da Estação Agrícola Experimental da EMEPA – PB, do Núcleo de Produção e

Processamento de Alimentos (NUPPA) da UFPB, de parte da área destinada à

instalação do Pólo Turístico Cabo Branco e da Secretaria de Justiça e Cidadania do

Governo do Estado.

Identificamos tipos de criação que, em geral, estão voltados para a

subsistência. Mas, em alguns poucos casos, há a prática de criação ou produção voltada 

para o mercado. Nessa situação, o principal destaque foi para uma unidade rural que

atua na produção de cocos, alcançando, anualmente, um milhão e novecentos mil frutos, 

trezentas mil sementes e duzentas mil mudas de coqueiro, de acordo com informação

fornecida por seu proprietário.

Os trabalhadores empregados nessas unidades rurais são em número pouco

expressivo por cada unidade (em geral, um, representado pela figura do caseiro), e, sob 

o aspecto do rendimento mensal, percebiam em média R$ 265,28, no mês de agosto de 

2004, ou seja, um salário mínimo54. A relação de trabalho assalariada é predominante

nessas unidades, sendo que do total de cinqüenta e nove trabalhadores, trinta e cinco

deles (59,3 %) eram registrados regularmente, ao passo que dezesseis (27,1 %) não

tinham registro em carteira. Em relação aos oito restantes (13,6 %), não obtivemos

informação precisa. Em muitos casos, os trabalhadores complementam sua renda

plantando ou fazendo pequenos cultivos na propriedade.

53 Nas unidades rurais em que o proprietário não reside, só conseguimos ter acesso ao caseiro, que é o 
trabalhador que efetivamente cuida da unidade rural no dia-a-dia.
54 O salário mínimo desse período era de R$ 260,00.
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Observamos também que a produção leiteira constitui uma atividade em

franco declínio nas unidades rurais pesquisadas. O principal argumento apontado pelos 

antigos criadores é que, com a chegada do leite pasteurizado no mercado e o aumento da 

fiscalização das condições sanitárias do rebanho e ainda a proibição legal de

comercialização do leite  in natura, praticamente ficou inviável criar o gado para vender 

o leite. As palavras que se seguem são bastante ilustrativa dessa realidade:

Eu deixei [de criar gado] porque a situação foi ficando mais difícil,
né, entende? Chegava a saúde pública e exigia muita coisa. O gado
aqui tinha que ser vacinado [...]. Por outro lado, caiu o comércio. O
pessoal [...] só queria o leite de supermercado, entende? (Senhor
Francisco Neto, proprietário de uma unidade rural no vale do Timbó, 
no Altiplano Cabo Branco, em 2004).

Situação semelhante é constatada pelas palavras de outro proprietário de uma 

unidade rural pesquisada, quando perguntado sobre quantos litros de leite obtinha por

dia:

Cento e vinte a cento e cinqüenta. Eu tinha dezessete vacas, não todas 
ativas, mas eu tirava nessa média aí. Eu fazia queijo e vendia leite
aqui no próprio conjunto [Altiplano]. Todo leite produzido a gente
vendia [...] de casa em casa [...]. Eu há onze anos tô morando aqui,
[...] quando eu comprei a granja, já tinham algumas vacas, eu
comprei outras vacas, substituí algumas e continuei durante seis anos 
[...]. E hoje eu crio só peixes ornamentais  e esses ovinos e caprinos 
[refere-se a algumas poucas reses] (Senhor Rômulo Vieira, pequeno
proprietário, no vale do Timbó, no Altiplano Cabo Branco, em 2004).

O pouco do gado bovino que ainda é criado, na área de estudo desta pesquisa,

está voltado para a produção leiteira familiar ou para o corte. Desse modo, observamos 

que a modernização que cada vez mais atinge distintos fragmentos da cidade de João

Pessoa e do Litoral Sul, em particular, impõe mudanças que implicam em dissolução

dos resíduos da vida tipicamente rural.

Assim, a despeito das crescentes e até intensas transformações derivadas, em

boa medida, da atuação do capital imobiliário e da implantação de algumas benfeitorias 

por parte do Estado, os subespaços rurais compostos pelas unidades como vacarias,

chácaras, granjas e pequenos sítios, significam claramente que as permanências de

costumes rurais ainda são uma marca fundamental da produção do espaço do Litoral

Sul. As áreas de pastagem do gado bovino vão ficando cada vez mais escassas. Este fato 

leva à prática do pastoreio nos logradouros públicos (Fig. 4.12).
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Figura 4.12 – Gado pastando no loteamento Quadramares II. Fonte:
Adauto Gomes, 2004.

Se de um lado, a expansão da cidade revela a decomposição das práticas

tradicionais em proveito das práticas modernizadas, de outro, é preciso reiterar que

esses subespaços rurais são típicas expressões do acontecer solidário marcado por

tempos lentos. A despeito da presença cada vez mais imperativa do urbano, não há

dúvidas de que o cotidiano dessas áreas é revelador de uma vida rural que ainda não está 

totalmente deteriorada pelos incrementos de modernização. Tal situação confirma que

os usos do tempo ocorrem de maneira diferenciada e desigual num mesmo espaço

urbano. Não é demais reafirmar que é no espaço onde se dá a empiricização do tempo.

Dessa forma, a expansão que ocorre nessa porção da cidade de João Pessoa,

alimentada por uma crescente valorização do solo urbano, deverá provocar

transformações substanciais na produção do espaço, em função dos interesses fundiários 

e imobiliários que, conforme assevera Sposito (2004), são os motores principais da

expansão da cidade. Logo, a instalação de novos objetos e produtos imobiliários

imprime profundas transformações socioespaciais e, como temos afirmado em outros

momentos deste trabalho, tal fenômeno altera sobremaneira o conteúdo econômico e

social da área que constitui nosso objeto de investigação.

Ante esse novo contexto da produção social do espaço urbano, é não apenas

possível, mas sobretudo real e concreto que os subespaços rurais sejam dissolvidos à

medida que se expande a mancha urbana. Por outro lado, é preciso termos em conta que 

a realidade não pode ser analisada apenas ao nível da morfologia da paisagem que,

embora constitua um aspecto importante, não é suficiente para romper com outros

elementos como valores, costumes e tradições que, mesmo residualmente persistem na 

produção socioespacial.



Dissertação de Mestrado – PPGe/URFN                                        BARBOSA, A. G. 180

Portanto, é necessário ter em vista que o par dialético urbanidade – ruralidade 

é parte essencial do movimento contraditório alimentado pelas transformações e

permanências no Litoral Sul da cidade de João Pessoa. As unidades rurais aqui

analisadas são parte importante da produção social do espaço urbano (ou periurbano) e, 

em função disso, não devem ser negligenciadas.
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CONSIDERAÇÕ ES FINAIS

Conforme vimos ao longo deste trabalho, a produção do espaço urbano do

Litoral Sul de João Pessoa revela as distintas estratégias e interesses dos vários

segmentos sociais envolvidos nesse processo. Tanto como condição para a reprodução 

social ou enquanto condição de reprodução capitalista, o espaço urbano configura uma 

dimensão fundamental da realidade. As contradições que aí emergem são parte essencial 

da produção da cidade erguida sob os ditames do modo de produção capitalista.

A crescente valorização do solo nessa porção da cidade gera como efeito um 

dinamismo e uma complexidade também maiores no tocante ao processo de produção

socioespacial. Assim, conforme afirmamos, grande parte dos processos que compõem a 

problemática urbana na atualidade são de natureza espacial. A luta pela moradia e

muitos obstáculos que se verificam no plano da gestão urbana são exemplos de desafios 

de âmbito espacial. É mister ter clareza desse movimento sob pena de não

reconhecermos a essência das transformações que ora se impõem na cidade de João

Pessoa e no Litoral Sul em particular.

Os problemas da área de estudo que aqui analisamos deixam evidente que o

espaço apresenta-se como uma importante arena onde se desenrolam as estratégias e

conflitos dos distintos agentes que o produzem. Como dissemos, a luta de classes, quer 

na Vila São Domingos, quer no Cidade Recreio, também possui dimensão espacial.

As transformações que estão em processo em João Pessoa expressam as

mudanças que atingem profundamente as cidades brasileiras, sobretudo as cidades

médias (a exemplo da capital paraibana) e as metrópoles. Tal processo está em grande 

parte vinculado ao novo contexto da revolução tecnocienífica e informacional em curso, 

caracterizado por um apelo cada vez maior ao consumo na condição de arena

preponderante da economia.

Tudo parece se tornar mercadoria. Novos signos e simbolismos de status e

qualidade de vida invadem o nosso dia-a-dia, influenciando os prazeres e necessidades e 

por vezes criando novos embates entre os pares dialéticos constituídos pelas

necessidades individuais e necessidades coletivas ou ainda entre os espaço públicos e os 

espaços privados. Portanto, a cidade de João Pessoa e o seu espaço urbano derivam do 

conflito estabelecido por esses pares dialéticos. O processo de produção do espaço

urbano é, portanto, a síntese desse conflito.
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Constatamos que os processos de segregação e inclusão precária, em grande

parte, tornam o espaço urbano sul-litorâneo cada vez mais fragmentado. Os fragmentos 

compõem distintas realidades sociais e econômicas, representadas pelos condomínios

fechados horizontais, pelas ocupações irregulares e pelos subespaços rurais. Tais

subespaços compõem realidades em grande medida desarticuladas entre si. As

virtualidades que são criadas para os moradores das ocupações irregulares não são as

mesmas que se voltam para os condomínios fechados horizontais. Nesse processo, os

subespaços rurais se decompõem em meio ao avanço da expansão urbana. Portanto, a

fragmentação que ocorre no Litoral Sul é essencialmente contraditória.

Os condomínios fechados horizontais representam o vetor principal das

transformações que estão em curso na produção socioespacial do Litoral Sul de João

Pessoa. Isto poderá sofrer algumas alterações na proporção em que a ação do Estado

promover a instalação do Parque do Cabo Branco e do Pólo Turístico Cabo Branco.

No que toca aos condomínios fechados horizontais, é fundamental que o

município de João Pessoa procure se munir de um marco jurídico para estabelecer as

condições exigidas para a sua instalação.

Propomos que para efeito de liberação de empreendimento como condomínio

fechado horizontal, o poder público municipal passe a exigir a realização de um Estudo 

de Impacto de Vizinhança (EIV), em conformidade com os artigos 36, 37 e 38 da Lei 

Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001(Estatuto da Cidade). Além disso, seria

bastante salutar, do ponto de vista dos interesses da coletividade urbana local, que o

amuralhamento gerado por esses produtos imobiliários implicasse numa tributação

diferenciada voltada para a melhoria de equipamentos públicos de lazer, abertos a livre 

acesso de todos os citadinos.

Tendo em vista a importância do Litoral Sul de João Pessoa sob o aspecto do 

patrimônio ambiental e paisagístico, é imprescindível que, além do EIV, o poder

público municipal passe a exigir a execução de todos os projetos de infra-estrutura

hidro-sanitária, drenagem, conservação de áreas verdes, dentre outros elementos, como 

forma de vislumbrar um crescimento urbano ordenado e, ao mesmo tempo, equilibrado 

social e ambientalmente. 

Quanto à questionável legalidade dos condomínios fechados horizontais em

João Pessoa (para não dizermos sua ilegalidade), entendemos que é bastante oportuna a 

realização de um debate propositivo sobre este assunto. No entanto, tal debate só levará 

a bom termo se, de forma democrática, os distintos segmentos da sociedade civil
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organizada e, sobretudo os diretamente envolvidos com essa questão, participarem

ativamente das discussões e encaminharem propostas no sentido de dotarmos o

município de um marco jurídico com vistas a disciplinar a instalação desses

condomínios. Dessa maneira, a instalação desse tipo de produto imobiliário traria algum 

tipo de compensação para a coletividade urbana. O debate é complexo, bastante

polêmico e fundamental.

É importante ressaltar que as recentes transformações que estão se

processando na área de estudo apontam para a tendência de contigüidade territorial das 

duas formas de segregação: a segregação voluntária nos condomínios fechados e a

segregação involuntária nas ocupações irregulares. A nosso ver, a proximidade física

deverá expor ainda mais as contradições entre tais habitats no espaço urbano pessoense.

 Conforme constatamos na pesquisa, muitos dos problemas urbanos atuais são 

de natureza espacial e alguns estão particularmente ligados à questão fundiária. Desse

modo, os conflitos envolvendo os moradores das ocupações irregulares e os

proprietários fundiários revelam parte importante das contradições da produção

socioespacial no Litoral Sul. Se não bastasse a luta pelo direito à moradia, ainda que

precária, essas ocupações são desprovidas de grande parte da infra-estrutura e serviços 

urbanos básicos, fundamentais para uma melhor qualidade de vida e uma maior justiça 

social.

Nesses termos, verificamos que a questão do desenvolvimento socioespacial

urbano passa ao largo da realidade concreta desses fragmentos do espaço urbano

constituídos pelas ocupações irregulares. No Cidade Recreio, em Jacarapé e na parte

mais recente da Vila São Domingos, as carências dos serviços mínimos são extremas. A 

cidadania também configura um horizonte longínquo. É preciso que sejam dirimidos os 

problemas fundiários dessas áreas e, mais que isso, que sejam propiciadas alternativas

para uma inserção social mais cidadã.

Ao que nos parece, as iniciativas tomadas no âmbito da Associação dos

Moradores e Amigos do Portal do Sol / Cidade Recreio, por meio de cursos de artes

plásticas, da criação de um jornal pela comunidade, a busca de integrar os jovens na

discussão dos problemas locais, por meio da criação de um jornal comunitário e da

participação efetiva nas decisões, são alternativas lúcidas que buscam promover o

enfrentamento dos problemas de forma autônoma, sem a tradicional prática clientelista 

que tanto tem caracterizado as associações de bairro.
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Por sua vez, a resistência dos moradores da parte recente da Vila São

Domingos em face do conflito fundiário, é no mínimo um chamado de atenção para esse 

grave problema espacial no Litoral Sul de João Pessoa.

Verificamos também que os incrementos de modernidade que se instalam no

Litoral Sul de João Pessoa não rompem com aspectos vinculados ao atraso que tão bem 

caracterizam a sociedade brasileira. Desse modo, observamos que a introdução do

condomínio fechado, o qual procura simular a cidade ideal, em termos práticos, não

representa mudança positiva para a realidade dos moradores das áreas extramuros. Ao

contrário, a presença desses objetos espaciais tende a acentuar ainda mais as

desigualdades socioespaciais no Litoral Sul pessoense. Nesse aspecto, mais do que

produzir a cidade, temos aí a produção da anticidade ou da não-cidade.

Como bem afirmou Ermínia Maricato, no momento atual, em que mais de

oitenta por cento dos brasileiros compõem a população urbana, a maior parte dos

problemas sociais passa a ser identificada e localizada nas cidades. Os problemas que

emergem no recorte territorial aqui pesquisado traduz apenas uma pequena parcela

desses problemas.

Retomando a argumentação da líder comunitária do Cidade Recreio, citada no 

corpo deste trabalho, não devemos enxergar nos condomínios fechados como a

superação dos problemas dessa parte da cidade que, a despeito da sua localização

privilegiada e das amenidades naturais de que desfruta, ficou durante muito tempo

esquecida pela esfera estatal e até mesmo pelo mercado imobiliário formal.

Os condomínios fechados horizontais representam, até certo ponto, a solução 

dos problemas circunscritos aos limites intramuros.  Essas novas configurações

espaciais fazem emergir a anticidade, por meio da auto-segregação socioespacial, na

medida em que atenuam ainda mais a possibilidade de convivência entre as diferenças.

É preciso que o princípio da eqüidade territorial seja, na medida do possível,

levado em conta no planejamento e na gestão urbanos. Para que isso seja efetivamente 

viabilizado, não devemos tratar o simples crescimento da área urbanizada ou a

modernização da cidade como se fosse um autêntico desenvolvimento socioespacial

urbano. Como vimos, este último se pauta na melhoria da qualidade de vida e no

aumento da justiça social em relação ao conjunto da coletividade urbana.

A modernidade que se instala em João Pessoa ou no Litoral Sul sob o ponto de 

vista econômico não se confirma no âmbito político. Enquanto a cidade se reveste de

novos produtos imobiliários, que mais representam um apelo ao consumo de moradia
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dos estratos de elevado poder aquisitivo, temos a permanência de problemas sociais que 

resvalam no conservadorismo político que tanto marca a sociedade brasileira. Diante

disso, fica muito claro que a produção social do espaço urbano constitui um contínuo

processo onde se confrontam transformações e permanências. Que as mudanças

ocorram para melhor.
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