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RESUMO 

 
 

 

Este trabalho discute a forma de ocupação de áreas destinadas à implantação de espaços 

públicos de recreação em conjuntos habitacionais populares. Tal preocupação surgiu a partir do 

conhecimento da quase inexistência de praças no Conjunto Mangabeira na cidade de João 

Pessoa, na Paraíba. Várias áreas para praças foram delimitadas no projeto desse conjunto de 

grandes dimensões que conta, atualmente, com cerca de 20 mil habitações, mas essas praças 

não foram contempladas com projetos específicos e, portanto, não foram construídas. As áreas 

abandonadas foram ocupadas com comércio e moradias informais. O objetivo do estudo é, 

então, compreender a forma de ocupação das áreas destinadas às praças do Conjunto 

Mangabeira, analisando o uso do solo que revela a falta de prioridade dada à implantação 

desses espaços públicos de recreação e à gestão do conjunto. A pesquisa foi realizada 

utilizando-se alguns dos procedimentos propostos pelo método de leitura da imagem de uma 

área urbana de Luz Valente (1996). Vários fatores contribuíram para a ocupação dessas áreas 

destinadas à implantação de praças com construções informais, como, o déficit habitacional, a 

situação financeira de grande parte da população e o descaso do poder público frente à 

implantação e à gestão das praças. A utilização do espaço livre público, para fins privados, 

caracteriza práticas excludentes que vêm se tornando comum em conjuntos habitacionais 

populares. Isso afeta a imagem do conjunto, provocando a desvalorização das casas 

localizadas no entorno dessas áreas e impedindo o usufruto de espaços de recreação e 

convívio social como item básico que compõe as condições de morar.  

 

  

Palavras-chave: espaços livres públicos; forma de ocupação; uso. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This project discusses how areas destined to be implemented as recreational public spaces in 

community housing programs are occupied. This concern started with the knowledge of the 

almost inexistence of public open spaces at Mangabeira Community at the city of Joao Pessoa, 

Paraiba. Several recreational public spaces were delimited when projecting this huge dimension 

community which, currently, has around 20,000 houses. However, these recreational public 

areas were not contemplated with specific design projects and, therefore, were not built. These 

abandoned areas were occupied by informal commercial properties and housings. The goal of 

this research project is, therefore, to understand how these areas at the Mangabeira community, 

which were first destined to be recreational open public spaces, were occupied, analyzing the 

land use. This reveals the lack of priority given to implementing recreational public open spaces 

and managing the community. This research was conducted utilizing some of the procedures 

proposed by the method of reading the image of an urban area by Luz Valente (1996). Several 

factors contributed to the occupation of these areas destined to the implementation of public 

open spaces with informal constructions, such as: the housing shortage, the financial situation of 

the majority of the population and the public authorities’ lack of interest in implementing and 

managing public open spaces. The utilization of public open areas for private purposes 

characterizes exclusionist practices that are becoming more common in public community 

developments. This affects the development image provoking the devaluation of the houses 

located around these areas, and preventing the use of these recreational and social spaces as 

basic needs that complement the living conditions.  

 

 
Key words: public open spaces; ocupation form; use. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os espaços livres públicos estão sendo bastante discutidos como espaços importantes 

na qualificação da vida urbana e de muito significado no planejamento das cidades. No 

entanto, é inquietante perceber a situação em que se encontram esses espaços, 

sobretudo nos conjuntos habitacionais populares, onde estão sendo, progressivamente, 

objetos de processos que os desfiguram. 

As praças destacam-se, dentre os espaços livres públicos, como lugares vitais para a 

interação social e a recreação, servindo também de palco para manifestações, festas, 

encontros e outros usos, permitindo o livre acesso, para onde convergem e se 

concentram os habitantes, seja da cidade ou do bairro. Segundo Gomes (2002:177), o 

livre acesso pressupõe a não exclusividade de ninguém ou de nenhum uso diferente 

daqueles que são os de interesse comum. Sabendo-se que as diferentes classes 

sociais não têm as mesmas condições de deslocamento, esses espaços se tornam 

ainda mais imprescindíveis à vida das classes populares, enquanto áreas de recreação 

e interação social. As práticas de lazer possíveis nesses espaços não requerem  poder 

aquisitivo e, portanto, os seus usuários majoritários são oriundos das camadas 

populares. 

 

Registra-se o tratamento desigual dado às áreas da população urbana pobre, pois 

quase todos os investimentos públicos, relativos ao lazer, concentram-se nas seções 

mais ricas e valorizadas das cidades. 

 

O que tem se verificado é um real descaso por parte dos poderes públicos com os 

espaços livres públicos dos conjuntos habitacionais, mais especificamente com as 

praças que, quando existem, permanecem sem cuidados, depredadas, não oferecendo 

segurança. Muitas não chegam a ser construídas e têm logo as suas áreas invadidas 

para fins particulares. O desemprego, aliado ao crescimento da economia informal, 

propicia a ocupação dos espaços públicos por atividades econômicas informais e pela 
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população sem teto para morar. Pode-se dizer que isso nada mais é do que uma 

privatização indevida, que não contribui para elevar o nível social de vida dessa 

população. 

 

Apoiado nesse contexto, serão desenvolvidas neste trabalho algumas reflexões em 

torno da forma de ocupação dos espaços livres públicos em conjuntos habitacionais, 

notadamente das praças, por construções informais, onde serão focalizadas as áreas 

destinadas às praças do Conjunto Habitacional Mangabeira, na cidade de João Pessoa. 

Devido à ocupação, criando novas hierarquias e redefinindo as relações 

público/privado, esses espaços já não são mais nem livres e nem públicos. No entanto, 

como foram planejados com a finalidade de serem locais abertos, sem edificação, sem 

restrição de acesso e onde deveriam ser desenvolvidas atividades sociais e recreativas 

dos moradores do conjunto, são aqui denominados de espaços livres públicos. O 

problema é que esses espaços livres públicos do conjunto foram apenas delimitados, 

mas não tiveram os seus projetos paisagísticos elaborados. 

A cidade de João Pessoa teve o crescimento da sua malha urbana impulsionado pela 

construção dos conjuntos habitacionais. Foi a partir da construção do Conjunto 

Mangabeira, inaugurado em 1983, que se consolidou a ocupação na região Sudeste da 

cidade. Sob este aspecto, o Conjunto Mangabeira foi o conjunto popular que mais se 

destacou, expandindo-se e se tornando um grande pólo educacional, comercial e semi-

industrial, adquirindo quase que total autonomia. Atingiu, assim, um crescimento jamais 

imaginado por seus idealizadores e pelos próprios moradores. 

Não obstante, o Conjunto Mangabeira pode ser entendido como objeto representativo 

da realidade aqui abordada, uma vez que todos os seus espaços livres públicos, 

definidos como áreas destinadas a praças, que deveriam atender aos moradores em 

suas necessidades sociais e recreativas, passaram a ser depósitos de lixo, ou usados 

como estacionamento. Face ao abandono, visto que as praças nunca foram 
construídas, algumas pessoas se apropriaram das suas áreas, como se fosse um bem 

privado, consolidando a invasão e proliferação de barracas para atividades de comércio 

informal e de moradias.  



 

 

19

Com isso, em 1990, alguns anos após a ocupação do Conjunto Mangabeira, já se 

observava um distanciamento significativo das intenções do projeto. A forma de 

ocupação desses espaços transgrediu a própria ordem impressa no projeto, moldando-

se à dinâmica de evolução do conjunto.  

Todas as áreas de praça do conjunto foram dispostas ao longo das duas vias coletoras 

principais que, por serem vias de acesso que cruzam todo o conjunto, já se constituíam 

em potenciais zonas de uso intensivo de comércio, como de fato ocorreu com o 

desenvolvimento do conjunto. Percorrendo-se atualmente essas vias, é óbvia, mesmo 

para o olhar do não especialista, a inexistência desses espaços, pois já estão habitados 

por uma grande quantidade de famílias. Fato interessante é que todos se referem aos 

moradores dessas áreas, utilizando a expressão “comunidades” acrescida do nome de 

alguma edificação próxima, servindo como ponto de referência para quem chega ao 

conjunto. Assim, existem a Comunidade Balcão, Comunidade Pedro Lins, Comunidade 

Chapéu de Couro, Comunidade Luís Ramalho, dentre muitas outras comunidades. Para 

Gomes (2002:182), tais referências a esses moradores, enquanto comunidades, são 

feitas como se esse espaço fosse realmente ocupado por uma comunidade com regras 

e valores diferentes do resto da sociedade urbana. Para ele, isso significa que a noção 

de identidade comunitária (...) passa a ser utilizada como uma forma de exclusão social. 

Com isso, o que se percebe, hoje, é que o Conjunto Mangabeira se apresenta carente 

de áreas de recreação, necessitando de posicionamento do poder público frente à 

ocupação das áreas destinadas a praças por construções informais e à intenção em 

construir praças nas áreas remanescentes. Diante do exposto, surgem os seguintes 

questionamentos: de que forma se deu a ocupação das áreas destinadas a praças do 

Conjunto por construções informais? quais fatores contribuíram para essa ocupação? já 

existia uma relação de identificação dos moradores com praças, no local onde moravam 

antes? quais as práticas vivenciadas atualmente nas áreas remanescentes e que 

perspectivas se vislumbram para essas áreas? 
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O problema, assim exposto, implica uma resposta a um questionamento local, mas faz 

parte de um contexto maior, visto que esse processo ocorrido no Conjunto Mangabeira 

se manifesta de forma semelhante em outros conjuntos habitacionais. 

Assim, o objetivo principal da pesquisa é compreender a forma de ocupação das áreas 

destinadas às praças do Conjunto Mangabeira por construções informais, a partir da 

análise do uso do solo que revela a falta de prioridade dada à implantação de espaços 

públicos de recreação em conjuntos habitacionais.  

O estudo considerou a dinâmica social da população que invadiu essas áreas na busca 

do atendimento das suas necessidades básicas que se impôs sobre a intervenção 

institucional. O déficit habitacional da maioria das cidades brasileiras, bem como as 

condições financeiras de grande parte da população parecem estimular a ocupação 

dessas áreas por construções informais, pois essas pessoas praticam as invasões em 

busca de um lugar para morar ou desenvolver algum tipo de atividade comercial, 

aumentando os seus rendimentos. Assim, o registro da forma de ocupação por 

construções informais dos espaços potenciais para praças evidencia a luta pelo uso do 

espaço urbano e o descaso com a implantação dos espaços livres públicos, como 

indicador de melhores condições de moradia.  

Uma vez entendida essa forma de ocupação pela instalação de moradias e 

estabelecimentos comerciais será possível compreender o que aconteceu para que as 

áreas destinadas às praças não cumprissem a sua finalidade enquanto áreas de 

recreação e encontros sociais, bem como a relação social entre esses espaços e os 

moradores, já que eles costumavam freqüentar as praças existentes no local onde 

moravam anteriormente, estabelecendo, assim, uma relação afetiva com esses 

espaços. 

Supõe-se que o superdimensionamento dessas áreas também tenha influenciado as 

invasões, pois isso dificulta a elaboração de projetos paisagísticos, a apropriação dos 

moradores para fins sociais e recreativos, assim como a gestão por parte do poder 

público. Algumas tentativas foram feitas, para se evitar a proliferação das invasões, 

porém sem sucesso, como foi o caso da instalação de campos de futebol por parte das 
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lideranças comunitárias, das denúncias feitas por alguns moradores, logo derrubadas 

diante do apoio de políticos e da luta, também de alguns líderes comunitários, pela 

elaboração de projetos de praças nos espaços livres públicos potenciais. Apesar da 

maioria dos moradores reclamarem a falta de praças no conjunto, ainda existem 

aqueles que não consideram as invasões como um prejuízo para a comunidade, 

sensibilizados pela necessidade, da maioria dessas pessoas, de ter a sua casa própria.  

Para um melhor entendimento, o trabalho foi dividido em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo tece considerações sobre o conceito de espaço livre público, ressaltando a sua 

importância e função para a sociedade. Destacam-se, dentre o universo dos espaços 

livres públicos, as praças, também evidenciando a sua função urbana, a relação com as 

classes populares, a responsabilidade pela sua gestão, além dos problemas surgidos 

com a “privatização” indevida das suas áreas. Inclui também o esclarecimento de duas 

perspectivas de interpretação do urbano: uma que assinala o declínio dos espaços 

públicos frente ao domínio do setor privado, e a outra que aposta no ressurgimento dos 

espaços públicos para transformar áreas decadentes em áreas que apresentem uma 

nova imagem urbana atraente. 

 

No segundo capítulo, discorreu-se sobre a evolução urbana da cidade de João Pessoa, 

mostrando a função dos conjuntos habitacionais na expansão da sua malha urbana, até 

chegar na proposta do Conjunto Mangabeira, o maior conjunto habitacional popular e o 

de maior destaque no Estado. Serão apresentadas as idéias que nortearam a 

elaboração do projeto do conjunto, bem como um pouco da sua história e evolução, 

para facilitar a posterior compreensão acerca da concepção dos seus espaços livres 

públicos.  

O terceiro capítulo aborda a metodologia da pesquisa, fazendo-se uma descrição 

minuciosa dos procedimentos operacionais desenvolvidos ao longo de toda a pesquisa 

empírica. 

O quarto capítulo trata inicialmente do projeto dos espaços livres públicos do conjunto, 

mostrando as idéias e os parâmetros utilizados pela equipe que elaborou o projeto, na 
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concepção desses espaços. Em seguida, apresentam-se os resultados da pesquisa 

empírica, através da qual se procurou caracterizar a forma de ocupação dos espaços 

livres públicos do conjunto, analisando o uso dado pelos moradores. Foram estudadas 

três áreas destinadas a praças do conjunto que, hoje, constituem locais habitados por 

uma grande quantidade de famílias, denominados de Vila Cristo Rei, Comunidade 

Balcão e Comunidade Pedro Lins. Serão apresentados também os resultados das 

observações e das entrevistas com técnicos, moradores e líderes comunitários, 

realizadas na pesquisa. 

Por fim, serão feitas as considerações finais da pesquisa, que não têm a intenção de 

instituir uma cartilha de como construir espaços livres públicos em conjuntos 

habitacionais, mas de levantar questões para a discussão acerca da forma como os 

espaços públicos estão sendo ocupados e utilizados pela população de baixa renda, e 

conscientizar a população da necessidade de estudo sobre os espaços livres públicos, 

motivadores do contato entre as pessoas. 
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Capítulo 1 – O Debate sobre os Espaços Livres Públicos 
 
Este capítulo inicia-se com o conceito de espaço livre público, no sentido de conduzir o 

entendimento acerca da sua função na vida cotidiana das pessoas. Destacam-se  as praças, no 

conjunto dos espaços livres públicos e sua função, além dos problemas enfrentados com a sua 

utilização para fins privados, sobretudo em conjuntos habitacionais populares. Em seguida, 

apresenta-se o papel dos espaços públicos na atualidade, evidenciando a discussão de duas 

perspectivas: uma que indica o declínio dos espaços públicos, e a outra, o seu ressurgimento, 

como elementos importantes para a sociedade. 

 
1.1  O conceito  
 
O conceito de espaço público é bastante abrangente, envolvendo vários significados de 

acordo com a ciência que se estuda. O termo “público” aparece no século XIV, do latim 

´publicus`, o que diz respeito a todos (WOLTON). No caso da Filosofia, o conceito de 

espaço público está associado ao direito à palavra, à discussão de idéias. Na 

Sociologia, o espaço público é caracterizado como um espaço de encontros e trocas 

entre diferentes pessoas. Já no Urbanismo, que surge como ciência há pouco mais de 

um século, o conceito de espaço público é, até hoje, objeto de muitas reflexões, 

adquirindo um peso significativo no debate sobre a cidade.  

 

Segundo Carrión (2004:2), o espaço público tem um conceito  indefinido e pouco claro 

que pode incluir a praça, o parque, a rua, o centro comercial, o café e o bar, assim 

como a opinião pública ou a cidade, daí a necessidade de um conceito mais específico, 

já que seu emprego atual é muito generalizado. Apesar da complexidade da sua 

conceituação, o espaço público sempre se destacou por ser fundamental à organização 

e representação da sociedade, como espaços de encontro e de contato social. Para 

Romero (1993), citado por Lima (2001:5), essa complexidade deve-se ao fato de 

envolver diversas variáveis como o status jurídico da terra, sua acessibilidade, as 

funções que lhe são atribuídas e a natureza da ocupação do solo. 
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Desde o final do século XIX, a distinção entre espaço público e espaço privado tem sido 

o centro teórico do pensamento urbanístico, uma vez que, ao longo da História, o 

homem utiliza os espaços de formas diferentes, existindo, assim, em todos os povos, as 

duas dimensões do viver, abordadas por Saldanha (1986:12) como a dimensão pública 

e a privada. Em algumas sociedades e em determinados momentos históricos, há uma 

valorização maior ora do viver em público, ora do viver privado. 

 

Saldanha (1986:11) distingue o público do privado, fazendo uma referência ao jardim e 

à praça. Para ele, o jardim é uma porção de espaço anexa a casa, é fechado e 

particular, concentrando a privacidade. Já a praça é um espaço aberto que corresponde 

à possibilidade de reunir muita gente, indicando, portanto, o espaço público. Assim 

como ele, Da Mata (1997) simplifica a compreensão dos domínios, público e privado, 

quando diz que a rua é pública, e a casa é privada.  

 

Procurar compreender o espaço público e a sua função na cidade através da oposição 

entre o público e o privado é uma forma largamente utilizada por muitos autores, no 

entanto não supre as necessidades conceituais, uma vez que o espaço público 

apresenta outras importantes características que o distinguem como tal. Segundo 

Panerai (1994:79), o espaço público se define primeiramente como espaço do público. 

Aberto e acessível a todos, a todo momento, o espaço público pertence à coletividade, 

é coisa pública. Assim, o autor o define pela condição de acessibilidade a todos os 

grupos sociais de uma determinada comunidade.  

 

Não se pode esquecer que, apesar do espaço público permitir o livre acesso e a livre 

participação de todos, regras de convívio e de diálogo devem ser absolutamente 

respeitadas, levando-se em consideração o direito do outro ao mesmo espaço. 

Constitui-se sobre esses espaços um certo código de conduta que se baseia na co-

presença e na coabitação.  
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Em relação ao termo “espaços livres” , a legislação brasileira destaca-os como sendo 

todas as áreas públicas ou privadas em que o termo non aedificandi possa ser usado, 

tais como: as ruas, praças, largos, pátios, quintais, jardins, terrenos baldios, corredores 

externos, vilas e outros mais. Rigatti (1998:207) identifica dois tipos de espaços livres 

de edificação: os espaços livres de edificação de uso público, sem restrição de acesso, 

permitindo o uso a qualquer pessoa, como é o caso das praças, ruas, largos, parques, 

etc., e os espaços livres de edificação de uso privado, submetidos a alguma limitação 

de uso, como é o caso dos quintais residenciais, jardins, clubes sociais, etc. Porém, 

estes últimos não serão objeto de estudo neste trabalho que se restringirá apenas aos 

espaços livres públicos. 

 

Diante do exposto, pode-se considerar, então, que o espaço livre público se define por 

ser o espaço físico, exterior, aberto e livre de edificação e que, pela acessibilidade livre 

que viabiliza, torna-se um espaço comum a todos, utilizados irrestritamente por toda a 

população em suas atividades cotidianas, respeitando-se sempre o direito do outro ao 

mesmo espaço. 

 

No caso do presente trabalho, os espaços livres públicos, objeto de estudo, passaram 

por um processo de ocupação, para fins privados, que os descaracterizaram, de forma 

que eles nunca atenderam à função social e recreativa à qual se destinavam. No 

entanto, são aqui classificados como espaços livres públicos, por terem sido projetados, 

pela equipe responsável, adotando-se o conceito aqui abordado e objetivando cumprir 

as verdadeiras funções de um espaço livre público, conforme mostrado a seguir. 

 

1.2  As funções  
 
Ao longo da história, os espaços livres públicos assumiram diversas formas de 

expressão, porém sempre produtos de uma significativa necessidade funcional, como 

locais de encontro, convívio social, intercâmbios e cultura. Cidades como as da Grécia 

Clássica, as medievais européias, as renascentistas ou coloniais brasileiras tiveram 

como traço comum, em diversos momentos históricos e com diferentes sociedades, o 
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uso intenso de seus espaços livres públicos. O espaço livre  público foi descoberto e 

definido por quase todas as culturas que conformam, desde os mais remotos tempos, a 

experiência histórica da vida humana em nosso Planeta (ALONSO, 2003).  

 

O uso dos espaços livres públicos foi evoluindo até os dias de hoje, ora sendo 

privilegiados, ora subutilizados, alterando a sua morfologia, seu papel na paisagem 

urbana e sua concepção, produto das diferentes posturas do urbanismo e do 

paisagismo. No entanto, os encontros e contatos sociais nesses espaços sempre se 

fizeram presentes.  

 

Os espaços livres públicos estão incluídos entre os elementos mais importantes para 

elevar a qualidade de vida no meio urbano, devendo, portanto, interessar a todas as 

pessoas. Para Carrión (2004:5), uma boa cidade é aquela que otimiza e multiplica as 

possibilidades de contato da população, quer dizer, é aquela que tem bons espaços 

públicos. São lugares capazes de assegurar qualidade de vida, identidade ao local, 

além de atender às necessidades recreativas e de interação social da população, 

minimizando, assim, as disfunções do crescimento dos centros urbanos. Representam 

uma dimensão essencial para a cultura e a sociedade, devendo estar disponíveis para a 

prática das atividades cotidianas e não serem preteridos no planejamento urbano. 

De acordo com Brandão (2003:21), a importância que esses espaços têm na vida de 

uma pessoa  

depende fundamentalmente do uso que se faz deles, e estes, por sua vez, 
da acessibilidade, da qualidade de seus equipamentos e mobiliário 
urbano, assim como da capacidade de promover encontros não 
programados, o contato com a natureza e possibilitar a existência de 
relações sociais entre cidadãos que, por limitações de mobilidade, 
dependem dos espaços públicos próximos a sua residência. 

Enfatiza-se o potencial dos espaços livres públicos, sobretudo nos conjuntos 

habitacionais populares das cidades brasileiras, uma vez que a população tende a 

desenvolver suas atividades de recreação em espaços próximos à moradia que não 

demandem despesas. Isso porque, hoje, o lazer não é visto como mais uma atividade 

humana, mas sim como necessidade básica gerada pela divisão do trabalho e oriunda 
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da industrialização e da urbanização acelerada em meados do século XIX. Além disso, 

esses espaços, quando bem utilizados, contribuem na redução das taxas de violência, 

minimizando problemas sociais, entre eles, a criminalidade. Para Carrión (2004:5), isso 

acontece, pois a interação social nesses espaços cria um respeito mútuo entre as 

pessoas para que os diferentes se encontrem e não se eliminem.  

 

Nesse sentido, fica evidenciada a importância de espaços dessa natureza nas áreas 

residenciais ocupadas por população de baixa renda, enquanto espaços que podem 

suprir as necessidades sociais e recreativas dos seus moradores. São lugares 

dedicados aos encontros das pessoas em suas atividades coletivas ou individuais, de 

intercâmbio comercial, recreativo, desportivo, cultural, de reflexão ou consulta de 

opiniões, enfim, espaços que oferecem várias possibilidades de uso. 

 

Sá Carneiro e Mesquita (2000:26) classificam, em sua obra “Espaços Livres do Recife”, 

os espaços livres públicos segundo a função primordial que desempenham, podendo, 

portanto, serem espaços de equilíbrio ambiental, como é o caso das reservas 

ecológicas, jardins botânicos e parques nacionais, que cumprem a função de elevar a 

qualidade ambiental e visual das cidades, espaços de recreação, considerando-se a 

recreação como uma das funções do lazer, enquadrando-se aí as praças, largos, 

pátios, jardins, parques, faixas de praia e quadras polivalentes, e os espaços livres 

públicos de circulação, como as ruas, estacionamentos, viadutos, refúgios, etc.  

 

Dentro do universo dos espaços livres públicos, as praças destacam-se por serem os 

mais típicos de todo o meio urbano brasileiro. As praças dos conjuntos habitacionais 

populares, espaços públicos que fazem parte da vida cotidiana dos moradores, como 

uma das principais opções de recreação e convívio social, são notadamente os espaços 

livres públicos aqui ressaltados. 

 

1.2.1 A praça como espaço livre público 
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A praça é um tipo de espaço livre público. De acordo com Garcia Lamas (1992:101), a 

praça é um elemento morfológico das cidades ocidentais e distingue-se de outros 

espaços (...) pela organização espacial e intencionalidade de desenho. É uma criação 

mediterrânica, italiana e francesa – a ´piazza` ou ´place`. O autor afirma ainda que é só 

a partir do Renascimento que a praça se inscreve em definitivo na estrutura urbana e 

adquire o seu estatuto até fazer parte obrigatória do desenho urbano nos séculos XVIII 

e XIX. 

 

Segundo o estabelecido no art. 99, I, do Código Civil de 2002, as praças públicas são 

bens de uso comum do povo. Afonso da Silva (1994), citado por Arruda (2000), enfatiza 

que as praças se prestam a exercitar o direito de reunião, para fins religiosos, cívicos, 

políticos e recreativos. Avançando os olhos adentro da sua importância pode-se dizer 

que elas rompem com todo aquele cinzento conjunto arquitetônico, dos aglomerados 

urbanos, e se revelam, com seus jardins, bancos, caminhos, playgrounds, 

eventualmente monumentos e em alguns casos pequenos lagos artificiais ou fontes,  

contribuintes para o bem estar e qualidade de vida das pessoas que, a toda evidência, 

vem sofrendo prejuízos com o “inchamento” das cidades. Geralmente, é por estas obras 

que muitos prefeitos são lembrados. 

 

A praça é um espaço vital para a interação social e a recreação, servindo também como 

palco para manifestações, interpenetração de usos e atividades, representação e 

expressão da cultura, além de favorecer as condições ambientais das áreas urbanas e 

destacar-se como importante elemento do desenho urbano e da estrutura da cidade. A 

praça não é apenas uma extensão espacial: ela corresponde a um significado social, 

correlato do próprio espírito da cidade onde se insere. (SALDANHA, apud  

NASCIMENTO e MAGAGNIN, 2001).  

 

As praças servem de ponto de referência essencial para a vida diária, não apenas para 

alguns indivíduos como para toda a comunidade, revelando aspectos culturais da 

cidade. É essa capacidade de orientação e identificação, fornecida por um espaço, que 

o marca e diferencia das demais estruturas espaciais, passando a ter um significado 
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próprio na cidade, criando um senso de segurança, de pertencimento ao lugar, e 

constitui parte da noção de Genius Loci, ou o espírito do lugar. Segundo Del Rio 

(1990:68), o conceito de Genius Loci foi desenvolvido por Norberg-Schulz (1979), como 

uma qualidade que expressa a identidade, o caráter e a qualidade de um lugar.  

 
De acordo com a Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano e dá outras providências, está fixado em seus artigos 17 e 

22, do Capítulo VI, Do Registro do Loteamento e Desmembramento, que, a partir da 

data do registro do loteamento, as praças são integradas ao domínio do município, 

vedando-se qualquer desvio de finalidade. Apesar de passarem a integrar o patrimônio 

público municipal, a que compete a sua guarda e administração, é a comunidade que 

detém o direito ao seu uso e gozo. Sobre o assunto, Paulo Machado (1994), citado por 

Arruda (2000), enfatiza ainda que essa integração das praças no domínio municipal se 

faz no intuito de ter quem as administre, porém o município não age como proprietário 

das praças, mas como gestor desses bens. 

 

Helly Meirelles (1996), citado por Arruda (2000) quando trata da fruição coletiva dos 

bens de uso comum, em sua obra sobre Direito Administrativo brasileiro, revela que  

 
os usuários são anônimos, indeterminados, e os bens utilizados o são por 
todos os membros da coletividade, razão pela qual ninguém tem direito 
ao uso exclusivo ou a privilégios na utilização do bem: o direito de cada 
indivíduo limita-se à igualdade com os demais na fruição do bem ou no 
suportar os ônus dele resultantes. 

 

No entanto, deve-se frisar que, freqüentemente, observa-se, por parte dos agentes 

públicos, condutas omissivas em relação às praças, permitindo a concessão de uso a 

particulares que delas se apoderam e ali edificam bares, lanchonetes, lojas, 

floriculturas, enfim, todo o tipo de comércio e até mesmo de residências, contrariando 

leis federais e municipais. Isso exige firme repulsa por parte da comunidade e, de modo 

especial, do Ministério Público, enquanto agentes de defesa dos interesses sociais.  
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No caso da cidade de João Pessoa, por exemplo, o Código de Posturas, Lei 

Complementar n° 07, de agosto de 1995, trata, em seu Capítulo V, Da utilização dos 

logradouros públicos e está fixado, em seu artigo 81, que nenhum serviço ou obra 

poderá ser executado nos logradouros públicos sem prévia licença do órgão 

competente da Prefeitura, exceto quando se tratar de reparo nas instalações 

hidráulicas, elétricas ou telefônicas (...), e em seu artigo 87, que é proibido a invasão de 

logradouros e áreas públicas municipais, de conformidade com a Lei Federal n° 6.766 e 

com o Código de Urbanismo. O não cumprimento desta norma sujeita o infrator a ter a 

obra, permanente ou provisória, demolida pelo órgão competente da Prefeitura, sem 

indenização. 

 

Assim, essa permissibilidade dos executivos municipais com a “privatização” das praças 

afigura-se verdadeira deslealdade praticada contra a comunidade, pois, ao consentirem 

o uso desses logradouros para fins particulares, desvirtuando suas finalidades em 

detrimento do interesse público, rompem a confiança que a sociedade lhes devotou ao 

elegê-los como gestores e administradores dos bens públicos.  

 

A “privatização” das praças é um problema que atinge as cidades como um todo. 

Segundo Gomes (2002:176), trata-se de um processo muito amplo, complexo e com 

manifestações e aspectos bastante variados, uma vez que pode ocorrer desde a 

ocupação de uma pequena parte da praça para veiculação de propagandas, como 

também para a construção de estruturas físicas mais fixas, para comércio ou moradia. 

Um elemento fundamental nesse processo é o crescimento do setor informal da 

economia que se desenvolve quase sempre nos espaços públicos mais valorizados e 

de maior circulação, e passa a explorar uma determinada atividade sobre uma área que 

deveria ser de livre acesso a todos e de uso compatível com os de interesse comum. 

 

Tem se verificado a existência desse problema principalmente nos conjuntos 

habitacionais populares, cujas praças, largos e outros tipos de espaços livres públicos, 

destinados à recreação e ao convívio social, estão sendo ocupados com a construção 
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de moradias, estabelecimentos comerciais e de serviços, sem que haja nenhuma 

reação por parte do poder público.  

 

Para isso, há toda uma estratégia de ocupação que depende dos interesses e dos 

acordos estabelecidos entre os que invadem os espaços públicos. Essa ocupação se 

inicia, geralmente, por uma ocupação física mínima, com pequenos bancos de madeira 

que, gradativamente, são reformados e ampliados, transformando-se em 

assentamentos permanentes, controlados por pessoas que são vistas como 

verdadeiros “proprietários”. Assim, de acordo com Gomes (2002:178), os lugares de 

vida pública (...) do passeio e da coabitação (...) dão lugar a um emaranhado de 

balcões de mercadorias . 

 

Rigatti (1995:194), analisando o Conjunto Residencial Carapicuíba, de padrão Cohab 

(Companhia de Habitação), situado no município de mesmo nome, na Região 

Metropolitana de São Paulo, destacou-o como um notável exemplo de conjunto popular 

onde a proporção de espaço público, no projeto, bem maior, mudou, ao longo do tempo, 

para uma maior proporção de espaço privado (Ver Figura 1.1 e Figura 1.2).  

 

 
Figura 1.1 – Planta Baixa do projeto do Conjunto Carapicuíba, evidenciando os espaços 
privados em preto, e os espaços públicos em branco. Fonte: RIGATTI, 1995:165. 
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Figura 1.2 – Planta Baixa do Conjunto Carapicuíba, 23 anos após sua ocupação, evidenciando 
a acentuada diferença na proporção dos espaços privados, em preto, e dos espaços públicos 
em branco. Fonte: RIGATTI, 1995:165. 
 

Segundo o autor, os espaços livres públicos do conjunto foram projetados com 

dimensões excessivas, sem um tratamento paisagístico e sem manutenção por parte do 

poder público que parece ter uma ingerência e um controle extremamente limitado 

sobre esses espaços. Como resultado, os espaços tornaram-se abandonados, 

esvaziados, de difícil manutenção e inadequados para a recreação, sofrendo 

intervenções que consistiam em edificá-los, recortá-los e dividi-los, sem projeto e sem a 

orientação de profissionais qualificados, para fins privados.  
 

Para Márcia Menneh (1998:49), os espaços livres públicos, destinados às praças, dos 

conjuntos habitacionais populares, são de difícil apropriação em função do grande 

porte, e por isso, tornam-se terra de ninguém. Devido às grandes dimensões desses 

espaços, surgem, com as privatizações, quarteirões inteiros de novas moradias, na 

maioria das vezes, construídas em péssimas condições.  

 

Outro exemplo de conjunto habitacional popular também apontado por Rigatti (1999:74) 

como um conjunto que teve a proporção de espaços públicos excessivamente reduzida, 

é o Conjunto Residencial Rubem Berta, também de padrão Cohab, localizado em Porto 

Alegre – RS. Muitos moradores construíram estabelecimentos comerciais e extensões 
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das suas residências em espaços públicos, principalmente em áreas de praças, 

mostrando a falta de compromisso com o coletivo (Ver Foto 1.1 e Foto 1.2).  

Foto 1.1 – Área de praça, à esquerda, na via           Foto 1.2 – Área de praça, à direita, ocupada  
principal do Rubem Berta, ocupada com estabe-      com moradias, no Rubem Berta. 
lecimentos comerciais,. Fonte: RIGGATI, 1999:81       Fonte: RIGGATI, 1999:82 
 
 
Em João Pessoa, o Conjunto Valentina Figueiredo foi implantado, em 1982, na região 

Sul da cidade, área periférica, próxima ao Conjunto Mangabeira, para atender uma 

população de baixa renda. Foram projetadas nove praças para o conjunto, das quais 

apenas duas foram urbanizadas, entretanto passaram a ser sub-utilizadas devido à falta 

de manutenção e à ausência de equipamentos, proporcionando um quadro desolador. 

As praças que não foram urbanizadas foram invadidas pelo comércio informal e 

utilizadas como depósitos de lixo pelos comerciantes e moradores (Ver Foto 1.3 e Foto 

1.4). Isso tudo ocorreu devido à falta de tratamento das praças, privando os moradores 

de áreas de recreação, complementares à habitação. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1.3 – Invasão em área de  praça,                     Foto 1.4 – Invasão em área de praça, conso- 
iniciada com bancos de madeira.            lidada com moradias e casas comerciais.                        
Fonte: Foto da autora, dezembro 2004.                           Fonte: Foto da autora, dezembro, 2004. 
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A ocupação das praças para fins privados acontece não pela falta de uso desses 

espaços, já que se constituem na mais importante opção de recreação das classes 

menos favorecidas, mas sim pela sua baixa qualidade e características inadequadas ao 

uso social e recreativo, pela total ausência de participação dos usuários na definição do 

seu espaço de moradia e, principalmente, pela falta de manutenção e gerenciamento 

por parte do poder público. Alia-se a tudo isso a situação econômica de grande parte da 

população que, necessitando, de um lugar para morar ou de uma determinada atividade 

comercial que possa aumentar os seus rendimentos e, percebendo o abandono a que 

estão entregues esses espaços públicos, passam a ocupá-los com as suas 

necessidades primordiais.  

 

Com efeito, é notório o abandono a que se vê entregue a maioria das praças, sobretudo 

aquelas situadas nos bairros periféricos. Serão analisadas, na pesquisa, as áreas 

destinadas às praças do Conjunto Habitacional Mangabeira, em João Pessoa, onde 

esse problema exige urgente solução, uma vez que todas foram ocupadas para fins 

privados, seguindo sempre o mesmo processo de ocupação, mas assumindo 

determinadas especificidades. Para isso, mostra-se de que forma essa ocupação 

ocorreu ao longo dos anos e como os moradores hoje usam os espaços públicos 

remanescentes, explorando as suas particularidades, para não se restringir apenas às 

discussões mais amplas. 

 

Da forma aqui exposta, as praças deixam de exercer a sua função social básica, 

destinadas aos usos já mencionados, e passam a ter outros fins. Fins estes que 

extinguem o espaço público, um espaço de convivência, recreação e respeito ao outro, 

e anulam um dos pontos de partida para o resgate da qualidade de vida nas cidades, ou 

seja, a conservação dos espaços livres públicos. 

 

1.3 A intervenção urbana no espaço público 
 

As políticas de intervenção urbana posicionam-se a partir de duas perspectivas: uma 

que aponta para o declínio dos espaços públicos, e a outra que, em contrapartida, 
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aponta o ressurgimento desses espaços. Portanto, torna-se imperativo repensar o papel 

que os espaços públicos têm nos dias de hoje.  

 

1.3.1 As iniciativas do setor privado e o reflexo no espaço público 
 

A imensa e acelerada modernização das relações capitalistas impôs à vida cotidiana 

contemporânea a exacerbação das contradições no uso do espaço urbano, o que se 

demonstra, nas condições atuais, cada vez mais incontroláveis. Segundo Tyrone 

(2000), os homens que, em períodos históricos determinados, criaram na cidade um 

espaço possibilitador de relações sociais (...), hoje são sujeitados à condição de servos 

do espaço urbano. Constata-se na vida contemporânea da cidade que as ruas e praças 

tornaram-se espaço das coisas e não dos homens. 

O crescimento desordenado das cidades, o desenvolvimento da tecnologia, das 

comunicações e transportes, e a ampliação das relações mercantis acarretaram 

mudanças na sociedade, alterando a forma como as pessoas utilizam os espaços 

públicos. 

Já se tornou comum afirmarem que os espaços públicos se degradaram e morreram ou 

estão à beira da morte. Fala-se muito a respeito de uma espécie de agorafobia (SITTE, 

1992:61), isto é, o medo de espaços abertos que se tornam temidos pela população, 

desprezados e vistos como perigosos e ameaçadores. Prolifera-se, então, a 

privatização dos espaços, com lugares cada vez mais fechados e controlados, como o 

cenário por excelência da vida urbana familiar e profissional, e uma vida social 

crescentemente estratificada e segmentada. 

Clubes sociais e desportivos, shopping centers, bares, restaurantes, casas de 

recepções, espaços de lazer de condomínios privados, tornam-se os lugares preferidos 

para os encontros e para a recreação. A televisão, os jornais e a Internet oferecem 

oportunidades de comunicação e divertimento sem a necessidade de sair de casa. Com 

o surgimento dessas formas alternativas de lazer, a vida nos espaços públicos parece 

diminuir, deixando de serem eles lugares prioritários para encontros e recreação.  



 

 

37

A cidade vai se formando, assim, segundo contradições, em que a classe alta se isola 

cada vez mais em espaços privados, e o espaço público tradicional é relegado a um 

segundo plano, considerado como potencialmente perigoso e deixado para o uso das 

classes menos abastadas. 

 

As praças, por exemplo, em alguns casos, passaram a ser invadidas por construções 

irregulares, ou ficaram abandonadas, transformando-se em terrenos baldios e 

estacionamentos, e, assim, as pessoas vão modificando-as, adaptando-as e 

subordinando-as às suas necessidades específicas, muitas vezes ligadas à busca de 

sobrevivência, como foi mostrado anteriormente. No entanto, isso está muito mais 

associado ao descaso persistente do poder público frente à manutenção dos espaços 

públicos, do que ao desinteresse no uso desses espaços por parte da população, como 

se conclui mais adiante. Dá-se muito mais ênfase ao trato dos ambientes internos em 

detrimento dos espaços públicos, e isso faz com que as pessoas procurem o abrigo e 

os encontros nos interiores que se tornam mais tranqüilos e confortáveis. 

 

Para Ferreira e Marques (2000), o declínio do espaço público está longe de ser uma 

especificidade brasileira. As idéias que apontam para o  declínio do espaço público 

tiveram seu início com a ascensão da burguesia no século XVIII, sendo bastante 

aceleradas pela emergência da sociedade de massas do século XX, que visa mais à 

privacidade e à liberdade individual em detrimento da idéia do coletivo. De fato, desde a 

década de sessenta, arquitetos e urbanistas vêm discutindo essa questão (FERREIRA 

e MARQUES, 2000).  

A preocupação com a perda de vitalidade dos espaços públicos se deu paralelamente 

às críticas ao urbanismo ditado pelo Movimento, que resultava no isolamento dos 

edifícios na paisagem urbana e ignorava a variedade de funções e suas inter-relações, 

contribuindo para o esvaziamento desses espaços. Segundo Arantes (1995:97), essas 

discussões acerca do espaço público acirraram-se nessa época, no intuito de devolver 

a cidade moderna à coletividade expropriada ao longo do processo de constituição das 

grandes aglomerações contemporâneas. 
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Camilo Sitte (1992) foi o pioneiro nas críticas ao confinamento das atividades 

cotidianas, quando apontava, já no século XIX, para a perda de sentido estético e social 

das praças que estavam sendo substituídas por espaços impróprios para o uso coletivo. 

Segundo Arantes (1995:100), Sitte certamente multiplicaria as suas críticas caso tivesse 

conhecido os grandes centros urbanos do século XX.  Mais recentemente, Richard 

Sennet (1998), teorizou sobre o declínio do homem público, ou melhor, das relações 

sociais em público. Para o autor houve uma valorização crescente do indivíduo 

enquanto expressão psicológica de sua própria intimidade, vivida no âmbito do espaço 

privado.  

1.3.2 O ressurgimento do espaço público 
 
Em contrapartida às idéias que anunciam a “morte” do espaço público, surge uma série 

de iniciativas para “ressuscitá-lo” com criatividade. De acordo com Andrade (1995:152), 

a efetivação da “morte” do lugar público (...) manifesta-se, ainda que de modo ambíguo, 

na tentativa de se resgatar o “coração” da cidade, recuperando identidades, valores 

culturais, históricos e ambientais para os antigos e futuros usuários. 

 

Historicamente, muitas intervenções nas áreas centrais das cidades, sobretudo nos 

seus espaços públicos, ocorreram sob a ótica de grandes projetos de renovação 

urbana (DEL RIO, 1990:18). De acordo com Del Rio (1990:19),  

 
essas políticas públicas haviam sido iniciadas, ou tomado corpo, a partir 
da Segunda Guerra Mundial e visavam à reposição completa de grandes 
áreas do tecido urbano consolidado, principalmente dos antigos centros 
que, se não haviam sido bombardeados, eram considerados 
´deteriorados` ou em decadência.  

 
Assim, muitas cidades européias foram reconstruídas, dando início a uma série de 

ações de renovação que dominaram as intervenções urbanísticas entre as décadas de 

30 e 70. Essas intervenções se caracterizaram por sobrepor os aspectos funcionais e 

os interesses imobiliários a outros fatores que um governo preocupado com a 

qualidade de vida e a valorização da cidadania não pode ignorar, como discorre Carlos 

Vaz (1995). O autor revela ainda que essas ações eliminavam áreas e edifícios 
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habitados por populações de baixa renda, gerando a expulsão dessa população, 

destruindo grandes áreas com sua posterior reedificação para novos usos, constituindo 

pólos comerciais e de serviços, produzindo edificações e espaços públicos marcados 

pela monumentalidade (VAZ,1995). Muitas delas tiveram conseqüências negativas 

para a vida dos centros históricos de metrópoles do mundo inteiro. 

 

Como reação a essas ações de renovação urbana, foram se consolidando políticas 

públicas de revitalização urbana (DEL RIO,2000), integradas ao paradigma do 

desenvolvimento sustentável, pressupondo um processo onde ações, conjuntas e 

integradas, voltam-se para o renascimento econômico, social e cultural das áreas 

centrais e dos espaços públicos decadentes, esvaziados e sub-utilizados. É importante 

dizer que a revitalização implica a construção de uma nova imagem urbana, para 

substituir à de má fama e decadência. Distancia-se, assim, das práticas de renovação 

urbana que, de acordo com Del Rio (2000), eram marcadas pela construção de 

ambientes simplórios, assépticos e desprovidos da riqueza sociocultural típica dos 

centros urbanos tradicionais. 

 

No que se refere a esse assunto, Arantes (1998:13) defende que, muitas vezes, essas 

revitalizações se resumiam a criar cenários destinados literalmente a fascinar, 

verdadeiras imagens publicitárias das administrações locais, sem nenhuma 

continuidade com as práticas sociais que lhes deram conteúdo. Tratava-se, na verdade, 

apenas de uma maquiagem feita pelo capital privado. No entanto, Arantes (1998:136) 

ressalta também que não se pode ignorar a existência de exemplos isolados de boa 

vontade de alinhar essas intervenções (...) com uma possível instauração da cidadania. 

 

A cidade de Bolonha, na Itália, é um exemplo pioneiro, com a realização de um projeto 

de revitalização de sua área central, implementado pelo governo municipal, na década 

de 60. O centro histórico da cidade foi recolocado como definidor da política urbana da 

cidade como um todo, retomando o significado da área central como elemento 

irradiador da ordenação urbana. Barcelona, Paris, Londres, Baltimore, entre outras, 

também realizaram projetos de revitalização de áreas históricas e espaços públicos, 



 

 

40

com sucesso, marcados pelo reaproveitamento de antigos edifícios, integrando-os a 

áreas remodeladas com edificações mais modernas.  

Segundo Fabiano Dias (2005), recentemente, a cidade de Barcelona sofreu algumas 

intervenções urbanas, mais especificamente em sua região Nordeste, para sediar o 

Fórum Mundial das Culturas em 2004, exemplificando o modo como as cidades 

européias estão constituindo os seus espaços públicos. Tratava-se de uma região com 

áreas pouco valorizadas, uma vez que se destinava exclusivamente à infra-estrutura da 

cidade. 

As funções básicas desta área foram mantidas e melhoradas, além de 
novas intervenções que criaram novos espaços públicos que dividem o 
lugar com extensos parques arborizados, totalmente integrados com os 
edifícios públicos, (...) além de edifícios de uso privado, como residências 
e hotéis que garantiram a presença e a circulação de pessoas e, 
conseqüentemente, de vida deste novo espaço público europeu 
(DIAS,2005). 

No entanto, o autor ressalta o fato de que, mesmo com esse sucesso obtido, há uma 

grande massa de excluídos do sistema, em bairros periféricos que ficam fora do eixo 

das revitalizações, não só em Barcelona, mas em muitas cidades. O alcance destas 

urbanizações se limita em muitos casos até onde a vista do poder financeiro consegue 

enxergar dividendos (DIAS,2005). Também nesse sentido, Serpa (2004:27) ressalta, 

em suas pesquisas, que o que tem acontecido, tanto no Brasil quanto no exterior, é que 

a maioria das revitalizações dos espaços públicos ocorre em bairros que já possuem 

melhor infra-estrutura, voltados para a classe média, permanecendo distantes e 

inacessíveis para um público de perfil mais popular que habita as periferias das 

cidades. 

No Brasil, projetos de intervenção em áreas centrais e espaços públicos, sobretudo em 

praças, disseminaram-se a partir do final da década de 70. Segundo Del Rio (2000), 

depois de uma pequena experiência realizada no centro histórico de Curitiba, o modelo 

se consolidou com o Projeto Corredor Cultural do Rio de Janeiro, (...) e as mais 

recentes experiências no Pelourinho de Salvador e no centro de Recife.  
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Borja (1999:33) citado por Lima (2001:22) aponta o papel do espaço público no 

planejamento contemporâneo:   
 

Fazer cidade é fazer comércio e cultura, termos, histórico e 
etimologicamente, vinculados. Ou seja: a cidade é o lugar dos 
intercâmbios e das identidades. A qualidade do espaço público é valor 
essencial da cidade, pois nele se expressam, em seu sentido mais amplo 
e ambicioso, comércio e cultura. O luxo do espaço público não é luxo; é 
investimento econômico e justiça social. 

 

Dentro dessa perspectiva, os espaços públicos são vistos como elementos estratégicos 

das cidades em busca de competitividade, lugares de integração social, fortalecedores 

das culturas locais, capazes de atrair investimentos, além de serem espaços 

importantes na produção de uma imagem atrativa e na qualificação da vida urbana. 

 

1.4 Considerações sobre o capítulo 
 

A questão do espaço público vem sendo debatida, sobretudo nos anos 60, por 

especialistas de diversas áreas. Os espaços livres públicos, em sua organização 

dinâmica e diferenciada, propiciaram, ao longo da história, o locus onde ocorreram e 

ocorrem os encontros sociais e as atividades humanas.  

A crítica à redução do uso dos espaços públicos na cidade contemporânea, se deve 

não só à utilização dos princípios preconizados pelo Movimento Moderno para o 

urbanismo, mas também a mudanças no comportamento e nas expectativas da 

população dos grandes centros urbanos. Essas mudanças são conduzidas pelo 

aumento do tráfego de veículos, expulsando as pessoas das ruas, pelo aumento da 

violência nas cidades, pelo avanço das comunicações por meio da televisão e da 

Internet, etc. Tudo isso contribuiu para o confinamento das atividades cotidianas da 

população, que antes se desenvolviam fora de casa.  

Esse comportamento engloba mais as classes sociais de renda alta, voltadas para o 

consumo, que transferiram seus contatos sociais dos espaços públicos para ambientes 

fechados como clubes, os shopping centers, etc. Isso já não acontece com as classes 
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sociais de renda mais baixa que, por limitações financeiras, não têm acesso às novas 

tecnologias e bens de consumo e, portanto, se utilizam dos espaços públicos para 

efetivação de seus contatos sociais e recreação. É diante disso que Brandão (2003:26) 

afirma que, apesar do avanço da tecnologia no ramo das comunicações, o espaço livre 

público como locus da comunicação humana não alterou radicalmente a necessidade 

do encontro casual como elemento essencial do contato humano. 

 

Atualmente, a maioria das pessoas tem outras necessidades e sente o mundo ao seu 

redor de modo diferente, no entanto isso não significa que os espaços livres públicos 

tenham sido relegados. Para Frúgoli Júnior (1995:92), até a noção de um abandono 

completo por parte das classes média e alta, dos espaços livres públicos da cidade, é 

prematura.  
Ainda que isso seja parcialmente verdadeiro quanto à região do centro 
tradicional, é possível afirmar que determinados espaços livres públicos, 
contanto que próximos a regiões valorizadas ou devidamente dotados de 
certos códigos seletivos, são freqüentemente utilizados por esses grupos. 

 

Enquanto alguns autores denunciam o declínio dos espaços públicos, outros passam a 

vê-los como lugares atraentes para a cidade, tornando-se objetos de interesse por parte 

de muitas administrações municipais. Praças, parques, franjas marítimas, centros 

históricos são reformados e recuperados para o uso público.  

 
Ressaltam-se aqui as palavras de Ferreira e Marques (2000) quando alertam que o que 

parece saltar aos olhos é uma certa ´confusão` entre degradação ou morte dos espaços 

urbanos com a pauperização desses espaços. Quanto mais periférico o bairro onde se 

encontram os espaços públicos, mais precário o tratamento oferecido pelo poder 

público, e menos eles satisfazem a população em suas necessidades sociais e 

recreativas. Além disso, algumas operações de revitalização têm alcançado um certo 

êxito e, com isso, acabam provocando a morte anunciada dos espaços públicos com 

características semelhantes nas demais cidades. Todos aspiram por ter um centro 

revitalizado amanhã e para isto apressam-se em denunciar a morte de seus espaços. A 

eutanásia espacial, obsolescência provocada ou induzida, passa a ser antevista e 

prenunciada pelo senso comum (FERREIRA e MARQUES, 2000).  
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Os espaços públicos recebem tratamentos diferenciados e maiores investimentos, com 

a participação, inclusive, da iniciativa privada, nos bairros de população de maior poder 

aquisitivo e nos tradicionais centros históricos. Segundo Brasil (1995:175), pode-se 

afirmar que os interesses de organização do espaço nessas áreas, em certa medida, já 

estão incorporados à lógica de atuação do poder público. Sem entrar no mérito das 

diversas experiências realizadas, bastante diferenciadas entre si, não se pode 

esquecer, como bem aponta Arantes (1998), que muitas dessas revitalizações tendem, 

em maior ou menor medida, a recair em formas de estetização do espaço, a serviço da 

geração de uma nova imagem compatível com novas apropriações econômicas e com 

o consumo da cidade como mercadoria. 

 

As reflexões acerca dessas duas perspectivas para os espaços públicos, abordadas na 

pesquisa, evidenciam a necessidade de firmar uma atenção igual para todas as partes 

da cidade e recusar à dicotomia entre o luxo de bairros privilegiados e o refinamento 

dos centros históricos, de um lado, e o abandono dos bairros periféricos, de outro. É 

imprescindível explorar os espaços livres públicos como elementos essenciais para a 

vida urbana, que despertam a auto-estima e o zelo da comunidade com a cidade, 

promovendo o respeito recíproco e a interação amistosa entre as diversas camadas da 

sociedade, considerando-os um contraponto ao processo de privatização e 

individualização imposto pela organização social e política contemporânea.  

Eliminar no homem a necessidade das relações e dos contatos sociais nos espaços 

livres públicos, ao oferecer-lhe uma tecnologia que cubra essas necessidades, é 

transformá-lo de criatura ativa em vítima passiva de um sistema tecnocrático. Assim, 

deve haver uma compreensão do que é o espaço livre público, a fim de que ele seja 

concebido de forma a atender a sua função urbana. Esses parecem ser os caminhos 

para se alcançarem espaços públicos mais adequados e agradáveis. 
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Capítulo 2 – O Conjunto Mangabeira na Cidade de João Pessoa 

 
Neste capítulo, apresentam-se aspectos acerca da história da estruturação urbana de João 

Pessoa, evidenciando a importância dos conjuntos habitacionais na evolução e expansão da 

cidade. Em seguida, apresenta-se o Conjunto Mangabeira, área de estudo da pesquisa, 

relatando aspectos de sua história, do seu projeto e o reconhecimento como o maior conjunto 

habitacional da Paraíba.  

 

2.1 A expansão urbana e os conjuntos habitacionais 
 

 
A cidade de João Pessoa, fundada no período mercantilista português, em 1585, 

desenvolveu seu núcleo central em um sítio colinoso, às margens do Rio Sanhauá, com 

a finalidade de defender as costas paraibana e pernambucana dos invasores 

estrangeiros, iniciando a sua ocupação urbana a uma considerável distância da orla 

marítima. Permaneceu praticamente com a mesma estrutura espacial, em torno do 

centro histórico, durante os três primeiros séculos de fundação, começando a se 

expandir a partir do século XX. Ali foram instalando-se residências, além dos principais 

estabelecimentos comerciais e de serviços, e em torno da área estruturou-se a malha 

urbana que deu densidade e sustentação à cidade. No entanto, com o tempo, essa área 

central se revelou pequena e incapaz de atrair novos e modernos investimentos. 

 

A primeira expansão da cidade aconteceu na direção Leste, com a abertura da Avenida 

Presidente Epitácio Pessoa, iniciada em 1920, ligando o núcleo central com o litoral, 

onde as camadas mais abastadas começaram a se instalar; e a segunda, na direção 

Oeste, no prolongamento da ligação com Recife, através da Avenida Cruz das Armas. 

Segundo Lavieri e Lavieri (1992:04), mesmo com a abertura da Avenida Epitácio 

Pessoa, como eixo de ligação com a praia, no início da década de 60 a orla marítima 

tinha ainda uma ocupação bastante rarefeita, utilizada quase que exclusivamente como 

local de veraneio. Somente as três primeiras quadras paralelas à beira-mar estavam 

ocupadas (Ver Foto 2.1) 
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Foto 2.1- Avenida Epitácio Pessoa, em 1955, com ocupação ainda escassa em Tambaú e Cabo 
Branco. Fonte: COUTINHO, 2004 : 62. 

A implantação da Avenida Epitácio Pessoa ensejou o maior crescimento urbano que a 

cidade já conheceu, rompendo as barreiras físicas e econômicas que dificultavam a 

expansão da cidade em direção à orla e dando início à formação de bairros de melhor 

padrão construtivo como o “Expedicionários” e o “Bairro dos Estados”. Já o crescimento 

através da Avenida Cruz das Armas gerava núcleos residenciais de população de renda 

mais baixa e correspondia a um corredor essencialmente comercial e de serviços, 

formado como apoio rodoviário à ligação com Recife. 

 

A partir de 1963, foram realizadas as primeiras intervenções públicas que se 

constituíram em um passo significativo no sentido de alargar os horizontes da cidade de 

João Pessoa. Foram executadas, em pontos estratégicos, três grandes obras: o anel 

viário na BR-230, o Distrito Industrial ao Sul e o Campus Universitário à Sudeste. O anel 

viário tinha o objetivo de melhorar o tráfego que estava cada vez mais intenso nas 

ligações com o interior do estado e com as demais capitais da região. O Distrito 

Industrial foi localizado ao longo da BR-101, de ligação com Recife, reforçando a 

ocupação do bairro de “Cruz das Armas”. O Campus Universitário foi localizado a uma 

considerável distância da malha urbana ocupada, constituindo-se na primeira atividade 



 

 

47

urbana permanente da cidade situada à Sudeste. Também se constituiu em um 

elemento significativo para desafogar o centro da cidade e incentivar a ocupação em 

direção à praia, além de ter sido nessa região da cidade onde foi construída a maior 

parte dos conjuntos habitacionais. 

 

De acordo com Luciana Araújo (2004), à medida que o tecido urbano se espraiava, a 

nova configuração urbana pessoense originava duas cidades distintas, ou seja, a 

Cidade Tradicional e a Cidade Modernizada. No primeiro caso, trata-se do centro 

histórico original e dos bairros que se constituíram nas suas proximidades. A Cidade 

Modernizada, por sua vez, representava-se pelas novas frentes de expansão ocorridas 

a partir da década de 1960. Para Lavieri e Lavieri (1992:12), João Pessoa começava a 

sofrer os problemas urbanos dos inconvenientes da concentração de atividades na área 

central da cidade e a demandar novos espaços de expansão.  
 

Até essa época, os conjuntos habitacionais existentes na cidade localizavam-se no 

interior ou nas franjas da malha urbana ocupada, sendo, em sua maioria, conjuntos 

pequenos e sem expressividade em relação à totalidade dos domicílios de uso 

residencial existentes. Em 1964, foi criado, pelo Governo Federal, o Sistema Financeiro 

de Habitação (SFH) que tinha como órgão executor o Banco Nacional da Habitação 

(BNH) para empreender grandes intervenções nos espaços urbanos em nível nacional, 

através da elaboração de projetos habitacionais, de infra-estrutura e equipamentos 

urbanos. Essas intervenções promoveriam, através de órgãos públicos e do setor 

privado, a construção de imensos conjuntos habitacionais periféricos. Em 1968, os 

primeiros contratos, para a construção de conjuntos habitacionais em João Pessoa, 

foram entregues à comercialização e passaram a ser o elemento propulsor no 

crescimento da estrutura urbana. 

 

A localização dos conjuntos provocou o adensamento da área situada entre o centro e a 

orla marítima e o crescimento em direção a Sudeste. Dos cinco conjuntos entregues à 

comercialização em 1968, três foram implantados em uma posição semelhante aos 

anteriores a 64, situando-se colados aos limites da malha urbana ocupada, 
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complementando os conjuntos já existentes. Foram eles implantados nos bairros “13 de 

Maio”, “Ipês” e “Pedro Gondim”. Os outros dois conjuntos restantes tiveram uma 

influência diversa para o crescimento da cidade: um deles foi implantado no “Jardim 

Luna”, superando os limites do anel rodoviário e influenciando o crescimento em 

direção a Cabedelo e à praia; o outro foi o conjunto “Cidades dos Funcionários I”, 

localizado nas proximidades da Avenida Cruz das Armas e do balão do anel rodoviário, 

reforçando o crescimento que já se verificava em direção ao Sul. 

 

Em 1969, a construção do conjunto “Castelo Branco” marcou um momento importante 

na trajetória de evolução da estrutura urbana da cidade. Foi o maior conjunto até então 

construído em João Pessoa, localizando-se a Sudeste, próximo ao Campus 

Universitário. Foi um conjunto resultante da política oficial de remoção de favelas e o 

primeiro a ser construído sob a responsabilidade da Companhia Estadual de Habitação 

Popular (CEHAP). A malha urbana já ocupada se expandia cada vez mais, 

evidenciando as duas novas tendências de crescimento da cidade: 

 
uma do Sul para o Norte, originada pelas principais construções de 
moradia de uso permanente na região da orla marítima, e a outra, a 
Sudeste, iniciada com a implantação do conjunto “Castelo Branco” 
(LAVIERI e LAVIERI, 1992:20). 

 

Entre 1970 e 1974, o SFH, através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE), promoveu financiamentos isolados de habitações de médio e alto padrão, em 

áreas mais rentáveis, devido à grande soma de recursos financiáveis a baixas taxas de 

juros. Isso contribuiu para o adensamento da área central da cidade, dos bairros 

próximos à Avenida Epitácio Pessoa e da orla marítima, valorizando rapidamente essas 

áreas. Em contrapartida, a construção de conjuntos habitacionais declinou. De acordo 

com Lavieri e Lavieri (1992:22), nos cinco anos que corresponderam à fase de maior 

expansão econômica, foram construídas menos unidades habitacionais em João 

Pessoa que nos dois primeiros anos de atuação do SFH na construção de conjuntos na 

cidade . (Ver Quadro 2.1 e Quadro 2.2). 
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ANO N° UNIDADES N° CONJUNTOS MÉDIA UNID. POR 
CONJUNTO 

1968 1.703 5 340 
1969 630 1 630 
Total 2.333 6 970 

Quadro 2.1 - Unidades habitacionais de conjunto construídas nos dois primeiros anos de   
atuação do SFH. Fonte: LAVIERI e LAVIERI, 1992:23. 

 

ANO N° UNIDADES N° CONJUNTOS MÉDIA UNID. POR 
CONJUNTO 

1970 561 1 561 
1971 812 1 812 
1972 - - - 
1973 - - - 
1974 893 2 446 
Total 2.266 4 1.819 

Quadro 2.2 -  Unidades habitacionais de conjunto construídas nos anos correspondentes à 
maior fase de expansão econômica. Fonte: LAVIERI e LAVIERI, 1992:23.  
 

Só a partir de 1975 é que se verificou o retorno à construção de conjuntos 

habitacionais. Como nas áreas centrais o adensamento se fazia consolidado e o solo 

urbano super valorizado, os conjuntos dessa fase começaram a ser implantados 

afastados da malha urbana, a Sudeste, iniciando o processo de periferização dos 

conjuntos habitacionais, destinados à população de baixa renda. Ao longo da segunda 

metade da década de 70, foram construídas duas vezes mais unidades habitacionais 

que na primeira metade desta década (Ver Quadro 2.2 e Quadro 2.3).  

ANO N° UNIDADES N° CONJUNTOS MÉDIA UNID. POR 
CONJUNTO 

1975 52 2 26 
1976 - - - 
1977 1.192 4 298 
1978 3.334 4 833 
1979 296 1 296 
Total 4.874 11 1.463 

Quadro 2.3 - Unidades habitacionais de conjunto construídas na segunda metade da     
década de 70. Fonte: LAVIERI e LAVIERI, 1992:26. 
 

A localização dos novos conjuntos, afastados da área central, e o porte cada vez maior 

que assumiam, exigiam grandes investimentos públicos em infra-estrutura. Os 
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conjuntos entregues à população, até então, caracterizavam-se pela ausência de 

equipamentos comunitários, deficientes serviços de infra-estrutura e serviços urbanos. 

 

O crescimento de João Pessoa correspondeu a um aumento das preocupações do 

setor público com a gestão urbana. Entre 1973 e 1975, uma equipe da Prefeitura 

elaborou o Plano Diretor da capital com os seus respectivos Códigos de Obras, 

Posturas e de Urbanismo, fazendo-se aprová-lo, em seguida, na Câmara de 
Vereadores. 

 
Com a crescente valorização do solo, as camadas mais pobres aceleraram um 

processo de favelização. Contribuiu também, neste processo, o crescente fluxo 

migratório da população da zona rural, expulsa desde 1970, devido à mecanização da 

agricultura, a seca da década de 80 e a acentuação da crise econômica que aumentou 

o desemprego e a miséria. Neste contexto, o BNH, a partir de 1979, atua voltado para 

esta população, através de programas de urbanização de favelas e financiamentos para 

a construção de diversos conjuntos de grande porte, constituindo-se na maior produção 

de habitações financiadas pelo órgão, de 1982 à sua extinção em 1986. 

 

Foi durante a gestão do então governador Tarcísio Burity, de 1979 a 1983, que se 

construiu o maior número de unidades habitacionais de conjunto. Embora muito aquém 

das metas propaladas, no curto período de 1980 a 1983 foram implantadas mais 

unidades do que toda a década de 70. Enquanto de 70 a 79 foram entregues 7.140 

unidades, de 80 a 83 foram entregues 8.492 (Ver Quadro 2.2, Quadro 2.3 e Quadro 

2.4). 

ANO N° UNIDADES N° CONJUNTOS MÉDIA UNID. POR 
CONJUNTO 

1980 3.368 6 561 
1981 498 2 249 
1982 910 1 910 
1983 3.716 3 1.239 
Total 8.492 12 2.949 

Quadro 2.4 - Unidades habitacionais de conjunto construídas durante a gestão do 
Governador Tarcísio Burity. Fonte: LAVIERI e LAVIERI, 1992:37. 



 

 

51

Só na região Sudeste da cidade, ao longo do anel rodoviário, foram construídas 6.965 

unidades, o que correspondeu a 82% do total de unidades implantadas no período 

(LAVIERI e LAVIERI, 1992:38). Apenas em um dos conjuntos implantados, o 

“Mangabeira I”, foram construídas 3.238 unidades habitacionais e foi, através dele, que 

se deu o primeiro passo para o início das ocupações além dessa faixa. 

 

O Conjunto “Mangabeira I” destacava-se dos demais pelo porte e pela posição que 

assumia na malha urbana, formando a dianteira para a ocupação de uma área litorânea 

ainda não atingida. Ensejando dar continuidade à expansão da cidade nessa direção, 

foram ainda entregues, em 1985, o Conjunto “Mangabeira II” e o “Valentina Figueiredo”.  

 
Aos poucos, o Conjunto “Mangabeira” foi se expandindo e se constituindo no maior 

empreendimento em conjunto habitacional até então realizado. É dotado de toda a infra-

estrutura necessária, porém apresenta problemas comuns de uma cidade, sobretudo 

diante da invasão dos seus espaços livres públicos, objeto de estudo da pesquisa.  

 

Assim, o território urbano de João Pessoa teve uma significativa expansão, e o modo 

como a cidade foi se estruturando espacialmente gerou uma série de vazios no interior 

da sua malha urbana, principalmente nessa região Sudeste que permaneceu, por certo 

tempo, com extensas áreas desocupadas entre os conjuntos habitacionais aí 

construídos e a orla.  

 

Diferentemente de outras capitais litorâneas do Nordeste, João Pessoa não foi 

acometida por um processo de especulação imobiliária anterior à definição de sua 

legislação urbanística. A cidade começou a sofrer com esse processo a partir de 

meados da década de 1970, mesmo assim de forma lenta, ampliando-se no decorrer 

dos anos 90. 

 

A partir de 1983, a cidade começou a sofrer problemas de maneira mais sistemática, 

com o assentamento mal planejado de populações de baixa renda nos vales de alguns 

rios, nas encostas dos poucos morros que cortam a malha urbana e, sobretudo, nos 
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espaços livres públicos dos conjuntos habitacionais.  

 

Nos anos que se seguiram, assistiu-se, como em todo o país, à exacerbação da 

segregação espacial. A legislação urbanística regulamentadora do Plano Diretor, exceto 

o Código de Posturas e de Meio Ambiente, não foi revisada, de modo que, até hoje, o 

Código de Urbanismo, de Obras e de Edificações de 1975 ainda está vigente.  

 

A fiscalização ineficiente e a flexibilização dos índices urbanísticos de uma legislação 

com trinta anos sem revisão começam a gerar práticas na administração pública que 

deixam a população sem reconhecer mais os limites que devem existir no universo da 

construção de uma cidade. Desta forma, começa a se tornar cada vez mais comum a 

prática de invasões e decisões irrefletidas dentro do espaço da cidade, causando 

problemas para toda a população. 

 

Recentemente, em João Pessoa, a exemplo de outras capitais nordestinas, tem-se 

constatado um expressivo crescimento populacional, sobretudo nas últimas décadas do 

século passado. João pessoa já conta com  597.934 mil habitantes, segundo o Censo 

mais recente, 2000, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e possui 

210 quilômetros quadrados de área. Ainda se assiste à crescente expansão de sua 

malha urbana, num previsível processo de conurbação com as cidades vizinhas.  

 

Para se compreender melhor a evolução urbana de João Pessoa, a partir do que já foi 

exposto, segue adiante o mapa da cidade, mostrando toda a sua expansão (Ver Mapa 

2.1). 
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     Mapa 2.1 – Mapa de João Pessoa, mostrando a sua evolução urbana ao longo dos anos. 
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2.2 Conjunto Mangabeira: o maior do Estado da Paraíba 
 

Os registros históricos mais remotos sobre o Conjunto Mangabeira constam das 

primeiras terras adquiridas pelo Estado, hoje pertencente ao bairro que se formou. Foi 

em 05 de abril de 1894 que o “Sítio Mangabeira” , como era conhecido até então, foi 

vendido por Maria da Conceição Maia Coelho, herdeira do comendador Antônio dos 

Santos Coelho, ao representante oficial do Estado, Honório Morais de Figueiredo, por 

trezentos mil réis, moeda de circulação nacional na época. Mas, em 1978, o governo do 

estado da Paraíba deu o primeiro passo para a construção do conjunto habitacional, 

quando adquiriu essas terras consideradas de grandes proporções. 

 

Enquanto a CEHAP preparava o terreno para as primeiras casas, uma polêmica se 

espalhava pela cidade, pois as autoridades eram contra essa construção em uma área 

tão afastada do centro, sem infra-estrutura e contradizendo o crescimento da cidade 

que não previa bairros na região Sul. Esses problemas foram superados, entretanto a 

construção quase foi impedida, pois a área localizava-se em zona de preservação 

ambiental, só podendo ser iniciada após a aprovação pela Câmara dos Vereadores. 

 

Em 1979, teve início a construção do conjunto que recebeu o nome oficial do então 

governador Tarcísio de Miranda Burity, mas ficou conhecido pelos moradores por 

“Mangabeira”, em homenagem à antiga propriedade do local, assim denominada em 

função da vasta plantação de mangaba ali existente (Ver Foto 2.2 e Foto 2.3).  

Foto 2.2 – Início da construção do conjunto.      Foto 2.3 – Continuação das obras no conjunto. 
Foto cedida por um morador, 1979.                           Foto cedida por um morador, 1979. 
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A vitória, diante dos obstáculos encontrados, foi comemorada em 23 de abril de 1983 

quando as primeiras 3.238 casas, correspondentes à primeira etapa do conjunto, foram 

entregues aos moradores, sendo denominado de Mangabeira I. Aos poucos, o conjunto 

foi sendo habitado, e os problemas começaram a surgir, como a falta de pavimentação 

das ruas e de equipamentos comunitários. As pessoas começaram a vender as suas 

casas por qualquer preço, acreditando que o conjunto não se desenvolveria, porém as 

melhorias surgiram e o conjunto se expandiu. 

 

Fato que merece ser ressaltado refere-se à sua localização privilegiada. Em relação à 

orla marítima, a Leste, os moradores chegam em poucos minutos à Ponta do Seixas, 

ponto mais oriental das Américas e, também, às praias da Penha, Cabo Branco, 

Jacarapé, entre outras. Ao Norte, limita-se com o conjunto dos Bancários, na direção 

do Campus Universitário, ao Sul, com o Rio Cuiá e o conjunto habitacional Valentina 

Figueiredo e, a Oeste, com o Rio Laranjeiras e o conjunto José Américo. (Ver Mapa 

2.2). 

 
           Mapa 2.2 – Mapa de localização do Conjunto Mangabeira e pontos de referência. 
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Em 1991, oito etapas haviam sido implantadas, e o conjunto ganhou aspecto de um 

bairro estruturado. Apesar de denominado conjunto habitacional, Mangabeira é 

considerado o maior bairro de João Pessoa, situando-se a 6km do centro da cidade.  

Os oito conjuntos habitacionais, distribuídos em casas e apartamentos, estes 

implementados apenas na última fase do projeto, foram denominados de Mangabeira I, 

objeto de estudo da pesquisa, Mangabeira Prosindi, Mangabeira II, III, IV, V, VI, e VII 

(Ver Figura 2.1).  

 
Figura 2.1 – Planta Baixa do Conjunto Mangabeira, em todas as suas oito etapas, com    
destaque, em vermelho, para o Conjunto Mangabeira I, objeto de estudo da pesquisa. 

Dados do IBGE, referentes ao Censo 2000, mostram que o conjunto possui 67.398 
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moradores, distribuídos por 17.259 domicílios, mas as associações de moradores 

contestam essa informação e acreditam que Mangabeira está perto dos 150 mil 

moradores, com cerca de 20.000 residências, número, este, superior ao da população 

da maioria dos municípios do estado, constituindo-se no conjunto mais populoso da 

Paraíba. Se fosse transformado em município, já nasceria sendo a terceira maior cidade 

do estado.  

 

A Avenida Josefa Taveira, principal via coletora do conjunto, teve, em sua fase inicial, 

um uso eminentemente residencial (Ver Foto 2.4). Os primeiros moradores dessa via 

começaram a utilizar a frente das suas casas como pontos comerciais. Eram pequenos 

negócios que logo se transformavam em boas oportunidades de trabalho e, assim, a via 

se tornou um grande corredor comercial. As pessoas que, desacreditadas, 

abandonaram o conjunto não imaginavam que um dia esse lugar seria disputado a 

centavos por grandes estabelecimentos comerciais que queriam instalar lá as suas 

filiais. Venderam casa na Avenida Josefa Taveira a preço de banana (JORNAL DA 

PARAÍBA, 13/05/04).  

 
   Foto 2.4 – Abertura da Avenida Josefa Taveira, com a construção das primeiras casas, 
   em 1979. Foto cedida por um morador, 1979. 
 
Hoje, essa via é uma das mais movimentadas da cidade e com o comércio mais 

diversificado, superando até ruas tradicionais do centro da cidade (Ver Foto 2.5). De 

acordo com um estudo sobre as mudanças no uso do solo da Avenida Josefa Taveira, 

desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba, o setor residencial apresenta-se 

restrito a algumas residências remanescentes e a exemplares que aliam as duas 

funções, residencial e comercial (LIMA et al, 2004:05). Destaca-se ainda que, uma 
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característica marcante da Avenida é que, apesar da proliferação das filiais de 

empresas de grande porte, não desapareceram as firmas de menor porte, já previstas 

desde o “Projeto Mangabeira” (LIMA et al, 2004:13).  

 

Essa rápida mudança ocasionou uma ocupação desordenada, em que os 

estabelecimentos não obedecem mais ao padrão determinado pelos órgãos 

responsáveis. Esse processo não se encontra estagnado; ao contrário, progride 

visivelmente através da competição pelo espaço.  

 
Foto 2.5 – Avenida Josefa Taveira, com uso predominantemente comercial, em 2003. Foto 
cedida por um  morador, 2003. 
 

A Avenida Comerciante Alfredo Ferreira Rocha, segunda via coletora mais importante, 

ainda apresenta muitas casas residenciais, pois, só recentemente, a atividade comercial 

vem se expandindo, predominando as atividades informais (Ver Foto 2.6). 

 
Foto 2.6 – Avenida Comerciante Alfredo Ferreira Rocha, em recente expansão. Foto da autora, 
dezembro, 2004. 
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Hoje, o conjunto é referência de crescimento para João Pessoa. Além do dinheiro que 

lá circula, em função do comércio, a sua numerosa população tem atraído muitos 

órgãos públicos como a Secretaria de Segurança Pública, Academia de Polícia, Corpo 

de Bombeiros, Fórum, Instituto de Pesos e Medidas, Departamento Estadual de 

Trânsito (DETRAN), além de grandes lojas, bancos, complexo hospitalar, cursos de 

língua, escolas da rede pública e privada, etc. É tido como o único bairro da capital de 

onde os moradores não precisam se deslocar até o centro da cidade para fazer 

compras (JORNAL DO CRACEM, 15/05/03).  

 

Apesar de ser o objetivo da construção do conjunto contemplar famílias de baixa renda, 

com rendimentos entre dois e cinco salários mínimos, o seu desenvolvimento atraiu 

profissionais de vários níveis, desde bombeiros, eletricistas, costureiras, até contadores, 

médicos e advogados.  

 

O Conjunto Mangabeira oferece uma vida noturna agitada, devido à quantidade de 

bares existentes, atraindo moradores de bairros vizinhos como o Valentina Figueiredo, 

José Américo, Bancários e Penha. Os pontos de concentração nos fins de semana são 

o Mercado Público, local preferido para a realização de shows e das principais festas do 

bairro, com lojas e dezesseis bares disponíveis, e a praça Cristo Rei, localizada ao lado 

da Igreja Católica, que possui apenas dois quiosques, onde funciona um bar, e alguns 

bancos, contando, esporadicamente, com a apresentação de shows (Ver Foto 2.7, Foto 

2.8 e Foto 2.9). 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             
                
                 Foto 2.7 – Noite de festa no Mercado Público. Foto cedida por um morador, 2003. 
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Foto 2.8 – Quiosques na Praça Cristo.                 Foto 2.9 – Foto da Praça Cristo Rei, registrada  
  Foto da autora, dezembro, 2004.                             do lado oposto da rua. Foto da autora, dezembro,  

               2004. 
 
No entanto, o crescimento de Mangabeira gerou uma série de problemas característicos 

de uma cidade, ou mesmo problemas que muitas cidades não têm. Há insegurança, 

buracos, carência na área de saúde e, principalmente, invasões de espaços livres 

públicos, uma das questões mais emergenciais enfrentada pelos seus moradores, e 

que se constitui em objeto de estudo da pesquisa (Ver Foto 2.10).  

 
     Foto 2.10 – Foto aérea da entrada do Conjunto Mangabeira, com destaque para três 

              áreas destinadas a praças invadidas. Fonte: PAULO, Ricardo, 2003. 
 

Em João Pessoa, é justamente no Conjunto Mangabeira que esse problema é mais 

grave (Ver Foto 2.11 e Foto 2.12). Segundo Jorge Neves, fundador e presidente do 

“Jornal do CRACEM” (Conselho Representativo das Associações Comunitárias, 

 



 

 

61

Comerciais, Esportivas e Educandários de Mangabeira), além de líder comunitário, com 

o crescimento muito rápido, todos queriam abrir um negócio no bairro e acabavam 

escolhendo os espaços públicos destinados às praças, mas que estavam desocupados. 

Assim, hoje, o bairro enfrenta toda uma polêmica de terrenos invadidos, com muitos 

casos à espera de decisão judicial, o que deixa, principalmente os jovens e as crianças, 

com poucas opções de recreação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Foto 2.11 – Área destinada à praça, invadida        Foto 2.12 – Área destinada à praça, à  
   pelo comércio, na via principal.                               esquerda da rua, invadida por residências.  
   Foto da autora, dezembro 2004.                                     Foto da autora, dezembro,2004.   
  

Apesar da existência desses problemas e longe de ser um modelo ideal de conjunto 

habitacional, todos os moradores de Mangabeira fazem questão de ressaltar a alegria e 

a satisfação de viver nesse conjunto.  
 

Quem dera todas as experiências habitacionais, todas as iniciativas para a 
construção de núcleos de expansão de uma cidade e todos os projetos 
políticos para atender as necessidades de uma população, dessem tão 
certo quanto o Conjunto Mangabeira, hoje um orgulho não só de sua 
gente, mas de toda a população de João Pessoa (JORNAL DA PARAÍBA, 
13/05/04). 

 

2.2.1 O “Projeto Mangabeira” 

 
No princípio da década de 70, com um déficit habitacional preocupante, o Estado, 

fundamentado em uma política centralizada, se arvorou como principal ator na 

elaboração de projetos habitacionais. A palavra de ordem, visando alcançar as metas 

referidas neste plano, era “produzir” habitação. Segundo Ivanilton Dinoá, ex diretor 
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técnico da CEHAP, responsável pela elaboração de vários projetos de conjuntos 

habitacionais na Paraíba, a configuração espacial dos conjuntos não continha soluções 

de infra-estrutura e de espaços livres públicos, prevalecendo como princípio norteador 

os fatores de natureza econômica e política. 

 

Somente a partir de 1978, surgiram as primeiras tentativas de se aprovarem projetos 

para a construção de conjuntos habitacionais, contendo exigências, como, o 

planejamento de áreas para estacionamento de veículos, áreas livres arborizadas, a 

reserva obrigatória de áreas destinadas ao lazer e à implantação de equipamentos 

sociais.  

 
O “Projeto Mangabeira” foi fruto das intenções da CEHAP, no final dos anos 70, de 

promover inovações na implantação dos futuros conjuntos habitacionais na Paraíba, 

contrapondo-se aos padrões normativos adotados pelo BNH. 

 
A área escolhida para a implantação do conjunto abrigava 426,93 ha, divididos em duas 

partes: a primeira, trecho Norte, contendo 131,25 ha, e a segunda, trecho Sul, contendo 

295,58 ha. (Ver Mapa 2.3). Com a presença dos Rios Laranjeiras e Cuiá, que formavam 

uma barreira natural, o acesso ao conjunto se dava através do limite Norte da área. Já 

existia também, no trecho Norte, o projeto de uma via expressa municipal que foi 

implementada e se constituiu em um dos vetores de expansão da malha urbana, 

(ligação BR-230/orla marítima), cortando a área no sentido Leste-Oeste, atravessando, 

assim, o conjunto José Américo, a área em estudo, atingindo a Penha e se ligando com 

a Avenida Panorâmica no Altiplano Cabo Branco. (Ver Mapa 2.3). Hoje, já existe 

também um acesso Sul, pela via coletora que faz a ligação com o conjunto Valentina 

Figueiredo. 
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Mapa 2.3  – Acesso ao Conjunto Mangabeira pelo limite Norte da área e acesso projetado e, 
posteriormente, implementado no sentido Leste-Oeste.  
 

Dada a dimensão do conjunto e as implicações que daí poderiam ocorrer, foi constituída 

uma equipe de profissionais, através da CEHAP, para a elaboração do projeto, 

contando com a participação de seis arquitetos e um advogado, além de alguns outros 

profissionais em nível de consultoria. Procurando entender o que fazer e como 

desenvolver o trabalho, a equipe realizou, como ponto de partida, uma análise crítica da 

atuação da CEHAP, quanto à formulação de diretrizes para a implantação de seus 

conjuntos habitacionais. Paralelamente, foram consultados órgãos e entidades 

governamentais, com o intuito de solicitar assessoramento e informações relacionadas 

aos trabalhos por eles desenvolvidos, foi realizada a caracterização da área de 

Mangabeira, levantando as condições ambientais e ecológicas, as restrições de uso à 

luz da regulamentação urbanística e os acessos existentes e projetados, e foi elaborado 

um programa de necessidades, determinando os pontos básicos para adequar o projeto 

às necessidades dos moradores. A partir daí, a equipe já possuía os dados necessários 

para formular a sua proposta de ocupação e uso do solo.  
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O “Projeto Mangabeira” consta de um plano geral de uso e ocupação do solo de uma 

área de 426,93 ha e de um projeto de loteamento de uma primeira etapa, nesta área, de 

110,6 ha, onde seriam construídas, inicialmente, as 3.238 unidades habitacionais, 

constituindo o Conjunto Mangabeira I. Para a elaboração do projeto, a equipe 

estabeleceu três grandes metas que deveriam ser alcançadas, sendo elas: atingir uma 

densidade bruta de 300hab/ha, aumentando a densidade de 120 hab/ha, adotada no 

projeto de outros conjuntos habitacionais, visando a um melhor aproveitamento da infra-

estrutura implantada; programar a implantação de bens e serviços necessários ao 

funcionamento do conjunto, considerando que a qualidade da habitação está ligada ao 

fácil acesso aos equipamentos urbanos e serviços; e oferecer uma diversificação dos 

tipos habitacionais, para evitar que dez mil habitações semelhantes formassem uma 

imagem monótona e facilitar a localização dos diferentes setores do conjunto. 

 

2.2.1.1 A proposta de uso e ocupação do solo 
 
A proposta de uso e ocupação do solo previa a construção de dez mil unidades 

habitacionais, constituídas exclusivamente de casas, e uma população de cerca de 

cinqüenta mil habitantes, o que tornava o empreendimento com características de 

cidade. Obedecia às características físicas e condicionamentos institucionais do 

terreno, aos padrões de atendimento na prestação de bens e serviços complementares 

à moradia, e à meta, anteriormente fixada, de se conseguir densidades populacionais 

bem acima das já alcançadas em propostas semelhantes no estado. 

 

Em função do programa de necessidades fixado, surgiu a proposta de implantação de 

unidades de vizinhança. Estas, seriam compostas por quinhentas habitações, dispostas 

em torno de um núcleo central, a praça, contendo os bens e serviços de uso diário, 

conforme mostrado na Figura 4.1, do Capítulo 4. Esse número de habitações foi 

determinado pelo critério do raio de influência estipulado para os equipamentos de uso 

diário e também pela quantidade mínima de pessoas que viabilizariam esses 

equipamentos. Ressalta-se que, para cada habitação, foi considerada uma média de 

seis moradores. Uma das vantagens dessa proposta de unidades de vizinhança foi a de 
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criar facilidades de identificação do usuário com o seu entorno, a partir do momento que 

ele não será um morador de um conjunto com dez mil habitações e sim um morador de 

uma unidade de vizinhança, onde encontrará atendimento às suas necessidades diárias 

(CEHAP, Projeto Habitacional Mangabeira, 1979:29). 

 

Em relação ao programa de atendimento às necessidades de bens e serviços, várias 

fontes foram consultadas, e os equipamentos foram listados, juntamente com as suas 

características, como, raios de influência, freqüência de uso, área mínima da edificação 

e número mínimo de usuários que viabilizariam a implantação, selecionando-se, como 

índice utilizável, o que previa o maior número de pessoas atendidas para um 

equipamento com o menor custo de implantação. 

 

Quanto à freqüência de uso, os bens e serviços foram classificados em atendimento 

diário, compreendendo educação primária, lazer e compra de gêneros alimentícios, com 

um raio de influência de 350 metros, adotando-se, para alguns, um raio de atendimento 

de setecentos metros, pois a densidade conseguida não viabilizava uma maior 

proximidade deles; atendimento periódico, compreendendo educação de 2° grau, posto 

de saúde e serviços que atendem a população de forma esporádica, como, farmácia, 

cabeleireiro, oficina mecânica, etc., com um raio de influência de setecentos metros; e 

atendimento ocasional, compreendendo bens e serviços que atendem a população com 

pouca freqüência, como, livraria, sapataria, ferreiro, fotógrafo, consertos, carpintaria, 

correio, etc. que, devido ao pouco uso e ao grande número de pessoas necessárias 

para viabilizá-los, seriam locados em um único centro, servindo a todo o conjunto. 

 
Procurando esclarecer o método de desenho urbano do conjunto Mangabeira, Hugo 

Peregrino destaca que, quando o projeto do traçado urbano do conjunto foi feito, 

procurou definir-se, a partir dos conceitos adotados (unidades de vizinhança), algumas 

diretrizes sobre a área, dividindo-a. A cada unidade de vizinhança corresponderia uma 

praça, uma escola de 1º grau, uma associação de moradores,etc. Se, por exemplo, pela 

densidade a ser conseguida (300 hab./ha.), tivéssemos, na área projetada, duas 

unidades de vizinhança, já saberíamos que deveríamos ter duas praças. A partir desses 

centros de unidade, vários fatores passavam a ser analisados, tais como, topografia, 
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orientação dos lotes, tipo de unidades habitacionais, etc., para ir lançando o traçado das 

ruas internas que, por sua vez, deveriam se articular com as vias coletoras, por onde 

passariam os ônibus, conforme mostrado na Figura 4.2, do Capítulo 4.  

 

Nas proximidades do Rio Cuiá, ao Sul, e do Rio Laranjeiras, a Oeste, em áreas não 

propícias para o uso residencial em função das irregularidades e declividades, foram 

criadas mini-granjas, como forma de proteção ambiental e também com a finalidade de 

evitar a favelização do entorno do conjunto. 

 

2.2.1.2 O projeto de loteamento do Conjunto Mangabeira I 
 
A localização da primeira etapa de ocupação da área, na área I, Norte, foi determinada 

em função de uma maior proximidade do tecido urbano e da ligação BR-230/orla 

marítima. (Ver Mapa 2.3). 

 

Os equipamentos comunitários, com as suas áreas expressamente delimitadas, e as 

quadras residenciais de maior densidade foram dispostas junto às praças. Segundo 

Hugo Peregrino, o projeto não poderia ser tratado como um simples loteamento com 

praças e habitações. 

 
Baseamo-nos no conceito de unidade de vizinhança, experimentado em 
Brasília, adequando-o à realidade local. A idéia das unidades de 
vizinhança objetivava criar um espaço comum de convivência social, bem 
como programar, hierarquizar e ordenar a futura implantação de bens e 
serviços, necessários ao funcionamento da “cidade” dentro da cidade 
existente.  

 

Foram elaborados cinco tipos de padrões habitacionais: unidade isolada térrea, unidade 

geminada térrea, unidade geminada duplex I, unidade geminada duplex II, unidade 

mista (comércio-residência). Também projetaram blocos de apartamento, no entanto 

estes foram suprimidos do programa, já que implicavam o instituto do condomínio, o 

que aumentaria os custos da habitação, além do que, na época, João Pessoa ainda era 

uma cidade muito horizontal e as pessoas reagiam a idéia de morar em edifícios.  

A partir do proposto no projeto, a primeira etapa foi construída e, em seguida, as outras 
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foram sendo concluídas. O projeto inicial previa a construção de dez conjuntos 

habitacionais dos quais oito foram entregues, conforme citado anteriormente (Ver 

Figura 2.1). Para facilitar o entendimento acerca dos dados referentes a cada uma das 

etapas, segue o quadro abaixo (Ver Quadro 2.5) 

ETAPAS UNIDADES 
HABITACIONAIS HECTARES ANO  UNIDADES 

VIZINHANÇA 

Mangabeira I 3.238 110,6 1983 6 

Mangabeira II 3.020 111,53 1985 5 

Mangabeira III    500 18,88 1985 1 

Mangabeira IV     1.500 97,66 1986 3 

Mangabeira V 300 17,92 1986 1 

Mangabeira VI  1.050 31,58 1988/1990 2 

Mangabeira VII     1.861 42,36 1991 4 

Mangabeira Prosindi 1.000 42,96 1984 2 

   Quadro 2.5 - Dados acerca de todas as etapas do Conjunto Mangabeira.    

 

Sabe-se que existem dezoito unidades de vizinhança e, portanto, dezoito áreas 

destinadas a praças do Conjunto Mangabeira I ao Conjunto Mangabeira V e, apenas 

em uma delas, em um pequeno espaço, foi construída a Praça Cristo Rei. Segundo as 

lideranças comunitárias, estima-se que, atualmente, as dezessete áreas destinadas a 

praças, invadidas, estão ocupadas por cerca de vinte mil pessoas. 

 

As mudanças verificadas, sobretudo nos espaços livres públicos, não são uma 

exclusividade do Conjunto Mangabeira, marcando a construção de muitos outros 

conjuntos habitacionais pelo país. 

 

 

 

2.3 Considerações sobre o capítulo 
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Diante do exposto em relação à expansão urbana de João Pessoa, percebe-se que a 

evolução do seu tecido urbano, para além do centro histórico original, transcorreu de 

forma lenta. A partir de 1920 é que a cidade iniciou sua expansão na direção Leste e na 

direção Oeste, através da abertura das Avenidas Epitácio Pessoa e Cruz das Armas, 

respectivamente. Mas, só na década de 60, com a construção do anel viário, do Distrito 

Industrial e do Campus Universitário, é que ocorreu a maior expansão da cidade, 

consolidando a ocupação da malha urbana já estruturada.  

 

A implantação de conjuntos habitacionais estabeleceu novos marcos de definição da 

sua estrutura urbana que, a partir da segunda metade da década de 70, passaram a 

responder pelo crescimento de vastas áreas da cidade. No entanto, gerou-se uma série 

de vazios na malha urbana, sobretudo na região Sul e Sudeste, onde foi implantado o 

Conjunto Mangabeira que permaneceu, por certo tempo, com extensas áreas 

desocupadas entre ele e o Conjunto Castelo Branco, implantado antes do Campus da 

UFPB, em 1969 (Ver Mapa 2.1).  

 

O Conjunto habitacional Mangabeira foi considerado, na época de elaboração do seu 

projeto, como sendo uma experiência inédita para a cidade de João Pessoa, exigindo 

uma visão de futuro por parte da equipe responsável, pois não existiam, ainda, 

conjuntos dessa dimensão. Para a estrutura urbana da cidade, o impacto da sua 

implantação não aconteceu de modo brusco, pois o conjunto foi construído por partes, 

localizava-se muito distante do centro da cidade, e o seu acesso ainda era muito 

precário na época. No entanto, o Conjunto Mangabeira foi o responsável pela sensível 

ampliação da fronteira do Campus da UFPB, uma vez que, aos poucos, os espaços 

vazios foram sendo ocupados por novos conjuntos, ampliando os acessos e facilitando 

a sua ligação. 

 

Foi o primeiro conjunto no Estado a adotar o conceito de unidade de vizinhança, na 

elaboração do seu projeto, constituindo-se, assim, em um marco, tanto pelas suas 

dimensões, quanto pela adoção desse conceito. O que levou os autores do projeto a 
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adotá-lo foi a necessidade de atender a população que iria se instalar no conjunto, 

assim como prover os serviços urbanos complementares à habitação. Percebe-se que a 

idéia das unidades de vizinhança foi útil para o dimensionamento do conjunto e para a 

definição do programa de atendimento às necessidades de bens e serviços dos 

moradores, porém, do ponto de vista físico, não funcionou, uma vez que a praça, 

planejada para ser o centro da unidade de vizinhança, com equipamentos e serviços 

dispostos em seu entorno, não alcançou o resultado esperado.  

 

O desenvolvimento do conjunto propiciou o surgimento de um centro comercial na 

Avenida Josefa Taveira, visto atualmente como um dos mais importantes corredores 

comerciais da cidade, que ultrapassou os limites previstos no projeto. Assim, ocorreu a 

invasão das áreas destinadas às praças, constituindo-se no mais grave problema 

enfrentado pelos moradores do conjunto, que ficaram prejudicados em sua principal 

opção de lazer. Por terem menores condições financeiras, sabe-se que eles estão 

propensos a desenvolver suas atividades de recreação e convívio social nos espaços 

livres públicos que se localizem próximos as suas residências. 

 

Apesar de os autores do projeto terem reunido idéias para a concepção dos espaços 

livres públicos do Conjunto Mangabeira, enquanto que em muitos outros conjuntos 

esses espaços acabam sendo as sobras das quadras onde não se pode edificar, não se 

conseguiu evitar a sua ocupação para fins privados. No entanto, esse é um problema 

que não é exclusividade do Conjunto Mangabeira, mas que ocorre em muitos conjuntos 

habitacionais populares no país.    

 

Portanto, espera-se que os espaços livres públicos figurem entre as prioridades da 

política e que, em um prazo relativamente curto, comecem a ser recuperados e 

equipados, uma vez que aqueles de maior impacto no conjunto da cidade têm sido alvo 

de projetos de revitalização. 
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Capítulo 3 - A Pesquisa 
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Capítulo 3 - A Pesquisa  
 
3.1 A metodologia 
 
Diante da compreensão do conceito e função dos espaços livres públicos e da condição 

atual em que se encontram os espaços analisados no Conjunto Mangabeira, ocupados 

por uma grande quantidade de famílias com construções residenciais e comerciais, 

percebe-se que esses espaços nunca atingiram o objetivo proposto de serem livres e 

públicos. No entanto, serão aqui classificados como espaços livres públicos, mais 

especificamente, como praças, já que foram criados com o intuito de serem espaços 

abertos, sem edificações, que permitiriam o livre acesso e a participação dos moradores 

do conjunto e de toda a vizinhança para o convívio social e a recreação. 

 

Face ao abandono, à infra-estrutura já existente e ao déficit habitacional da maioria das 

cidades brasileiras, esses espaços livres públicos destinados a praças foram sendo 

ocupados por construções informais dentro de uma ordem interna dissociada do 

desenho do conjunto. O que se prioriza na pesquisa é o registro da forma de ocupação, 

em etapas distintas, tendo como ponto de partida o uso do solo em paralelo ao descaso 

da intervenção institucional em implantar o projeto dos espaços livres públicos, nesse 

caso, das praças, como parte integrante da construção do conjunto. 

 

Para se compreender a forma de ocupação das áreas destinadas a praças do Conjunto 

Mangabeira, a partir da análise do uso do solo, foram adotados diferentes 

procedimentos operacionais, em virtude da natureza diversa das informações 

necessárias, com a aplicação dos instrumentos que melhor se adequassem à coleta e 

interpretação dos dados. 

 

Assim, a pesquisa foi realizada utilizando-se o método analítico-descritivo, com base no 

método de leitura da imagem de uma área urbana de Luz Valente (1996). Trata-se de 

um método adequado para iniciar o conhecimento de uma determinada área e, assim, 

formar uma idéia global das suas características, problemas e potencialidades. 
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Segundo Luz Valente (1996:1), essa é uma maneira de ´agarrar` uma parte da cidade 

para entender a sua presença viva e em transformação, (...) para interrogar o que nela 

responde ou não a exigências dos modos e do meio de vida. Realiza-se por meio da 

observação direta e, dentre os vários procedimentos propostos, alguns foram utilizados 

na presente pesquisa, adaptando-os, de forma a alcançar o objetivo pretendido.  

 

Antes de proceder à observação da área, é necessário reunir toda a cartografia e as 

fotografias aéreas produzidas ao longo do tempo, para se formar uma idéia acerca das 

características, organização e estrutura da área e conhecer a sua história de evolução, 

fundamental para a interpretação do ritmo e do modo de seu desenvolvimento 

(VALENTE,1996:17). Em seguida, é necessário percorrer a área, observando os 

espaços em estudo, o uso do solo, as atividades desenvolvidas e as pessoas 

implicadas. A informação resultante deve ser cartografada e ilustrada de forma a 

traduzir com clareza o espaço. A realização de entrevistas também é fundamental para 

captar e transmitir as observações realizadas.  

 

Assim, esses foram alguns dos procedimentos propostos pelo método adotados na 

pesquisa. Para um melhor entendimento, foram realizados seguindo três etapas, 

detalhadas a seguir, através das quais se obtiveram informações complementares: a 

análise do projeto e a história do Conjunto, as observações in loco e as entrevistas com 

os moradores e as lideranças comunitárias.  

 

3.1.1 A análise do “Projeto Mangabeira” e a história do Conjunto 
 

Essa primeira etapa, iniciou-se a partir da pesquisa bibliográfica e documental 

relacionada à elaboração do “Projeto Mangabeira”, quando foram consultados: o 

memorial descritivo do projeto, juntamente com as plantas baixas, esboços, mapas, 

fotografias aéreas e toda a cartografia produzida ao longo do tempo, visando 

compreender a concepção do conjunto, a sua morfologia urbana e as idéias e critérios 

adotados para a organização das atividades e dos espaços, destacando os seus 

espaços livres públicos.  
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Para conhecer um pouco da história do conjunto, também foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, consultando obras de autores locais e vários exemplares do “Jornal do 

CRACEM”, periódico semanal, fundado por Jorge Neves, já citado, que enfoca 

importantes tópicos relacionados à história do conjunto, sua evolução e aos problemas 

enfrentados pelos moradores, sendo, portanto, reconhecido como um jornal que tem “a 

cara de Mangabeira”. 

 

É importante conhecer a história da evolução do conjunto, pois, como diz Panerai 

(1988:68), é preciso conhecer os estados anteriores para compreender as situações 

atuais. Luz Valente (1996:18) também destaca que o conhecimento da evolução 

histórica de uma área é importante para apoiar a leitura da imagem da área. Pode-se, 

com isso, julgar a persistência de certos usos, a aptidão das formas urbanas para se 

adaptarem à mudança, o sentido de evolução da apropriação social do território e para 

identificar as regras básicas de ordenamento do espaço.  

 

Em seguida, partiu-se especificamente para a análise dos espaços livres públicos, em 

que foi primordial a realização de entrevistas semi-estruturadas, consubstanciadas em 

uma listagem de tópicos a serem explorados, com os principais integrantes da equipe 

que elaborou o projeto, como, Hugo Peregrino, arquiteto e coordenador; Ari Cordeiro, 

urbanista e consultor; e Maria Elisa Mitilene, arquiteta. Com eles, obtiveram-se 

informações sobre as idéias que os inspiraram, a bibliografia consultada, a legislação 

vigente na época, procurando compreender como se deu a concepção do conjunto com 

os espaços livres públicos. Discutiu-se também a respeito das soluções que poderiam 

ser adotadas, caso imaginassem a expansão do conjunto do modo como ocorreu. 

 

Após a compreensão geral do projeto do conjunto e da sua história e evolução através 

dos procedimentos acima mencionados, foram realizadas várias visitas ao conjunto, 

fazendo-se anotações sobre as particularidades da forma de implantação e organização 

das construções informais nas áreas destinadas a praças, ensejando a escolha das que 

seriam objeto de estudo da pesquisa. 
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Em se tratando de um aglomerado de grandes dimensões, constituído por um total de 

oito conjuntos habitacionais, optou-se por um recorte espacial que prevê a análise do 
Conjunto Mangabeira I, a primeira etapa do projeto, que possui seis unidades de 

vizinhança e, portanto, seis espaços livres públicos. Para isto, levaram-se em 

consideração alguns critérios que facilitaram essa escolha, como o fato de ter sido esse 

o primeiro conjunto construído e entregue aos mutuários, estando, então, ocupado há 

mais tempo, além de ter sido o único conjunto para o qual foi elaborado um projeto 

detalhado, contando inclusive com toda a infra-estrutura indispensável. As demais 

etapas foram construídas, seguindo a mesma lógica de planejamento inicial. 

 

Como a pesquisa objetivou compreender a forma de ocupação dos espaços livres 

públicos, destinados a praças, ao longo do tempo, que se sucedeu de forma 

semelhante em todos eles, selecionaram-se três, entre os seis espaços existentes no 

Conjunto Mangabeira I, em função de algumas características que lhes são peculiares. 

 

Os equipamentos comunitários, construídos como parte do entorno dos espaços livres 

públicos, ou seja, relacionados às praças potenciais, também foram investigados na 

pesquisa, porém de forma superficial. O intuito foi apenas o de verificar o ano em que 

foram implantados ou se tiveram as suas áreas também ocupadas para outros fins. 

 

Assim, escolheram-se as áreas destinadas a praças da unidade de vizinhança 3, da 

unidade de vizinhança 4 e da unidade de vizinhança 6, como destacado na figura 

seguinte (Ver Figura 3.1). A área 3 foi escolhida por ser considerada pelos moradores 

como o “coração” de Mangabeira, em virtude da sua localização privilegiada, e por ser a 

única do Conjunto Mangabeira I que possui uma pequena praça conhecida como Praça 

Cristo Rei. A área 4 foi escolhida por encontrar-se ocupada por uma grande quantidade 

de famílias, muitas vivendo em péssimas condições, porém reservando ainda, em seu 

centro, uma área desocupada que só é vista pelas pessoas que têm acesso ao seu 

interior. A área 6 foi escolhida por apresentar uma ocupação ainda escassa e por 

reservar uma extensa área desocupada, para a qual foi proposto um projeto de uma 

área de recreação, aprovado e desejado pelos moradores, mas que não foi implantado. 
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Selecionadas as áreas, descreveu-se a sua história de ocupação, sendo primordiais as 

entrevistas realizadas com as lideranças comunitárias, os seus moradores e os 

moradores do seu entorno, complementando as informações obtidas com os resultados 

das comparações feitas através das fotos aéreas dessas áreas em diferentes 

momentos, como será mostrado mais adiante. Assim, pôde-se compreender como se 

iniciou a ocupação das áreas destinadas às praças, de que forma as pessoas que as 

invadiam, instalavam-se e como essa ocupação foi evoluindo ao longo dos anos. 

 

As áreas destinadas a praças das unidades de vizinhança 1, 2 e 5 não farão parte da 

análise, uma vez que apresentam uma forma de ocupação semelhante a das áreas já 

selecionadas. 

 

 

Figura 3.1 – Planta Baixa do Conjunto Mangabeira I, destacando-se as quadras destinadas às 
praças e aos equipamentos comunitários, e as quadras do entorno, onde foram realizadas as 
entrevistas. 
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3.1.2 Observações in loco  

 

Após o conhecimento do projeto das áreas destinadas a praças e as visitas ao conjunto, 

com a escolha das áreas a serem analisados na pesquisa, foram realizadas 

observações in loco, nas três áreas selecionadas. Os instrumentos de registro, 

utilizados durante as observações, foram, o mapeamento da ocupação dessas áreas, a 

partir do desenho em planta baixa de cada uma das moradias e estabelecimentos 

comerciais construídos, e fotografias seqüenciais, para auxiliar a elaboração das 

plantas baixas, uma vez que esse levantamento nunca foi realizado pela Prefeitura 

Municipal. 

 

Para a elaboração das plantas, foram realizadas, na área 3, três visitas. Primeiramente, 

foi feito um esboço da ocupação a partir de fotos aéreas recentes existentes na 

prefeitura e das fotos registradas, seqüencialmente, de cada uma das edificações que a 

ocupam, para, em seguida, a partir da observação in loco, desenvolver e atualizar esse 

esboço, obtendo uma planta baixa da área. Esta não foi elaborada segundo 

levantamento topográfico, mas adotando-se medidas aproximadas, pois, do contrário, 

necessitaria de uma equipe para a realização do trabalho e levaria muito tempo, já que 

a intenção era mostrar apenas a configuração espacial, ou seja, a forma de ocupação. 

Nessa área, o trabalho foi mais rápido, em virtude da forma como foi ocupada, não 

existindo construções no seu interior.  

 

Na área 4, foram realizadas cinco visitas para a elaboração da planta baixa, adotando-

se os mesmos procedimentos da área 3. Nela, o trabalho foi maior, já que existia um 

número expressivo de construções, sobretudo no interior da área. A planta baixa da 

área 6 também foi realizada do mesmo modo, porém só necessitou de duas visitas, em 

função da escassa ocupação.  

 

Considerando-se o receio que os moradores desses espaços possuem em fornecer 

informações sobre a ocupação, já que são invasores, as visitas, assim como as 

entrevistas explicitadas mais adiante, foram intermediadas por pessoas do local. 
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Segundo Santos (1981:88), a confiança nessas pessoas se obtém graças ao ´ter tempo 

no bairro`, (...) significa ser conhecido no bairro através da sua história pessoal e 

conhecer o bairro na sua trajetória ao longo de uma determinada profundidade 

temporal. Na área 3, contou-se com a ajuda do Sr. Raimundo Nóbrega, vice-presidente 

da Associação Comunitária dos Moradores de Mangabeira (ACMM) e do seu filho 

Relmo Nóbrega, morador de uma das áreas destinadas à praça, bastante empenhado 

nos assuntos defendidos pela associação. Nas áreas 4 e 6, também foi importante a 

ajuda do Sr. José Gonçalves, fundador do informativo “O Comunitário de Mangabeira” e 

líder comunitário atuante nessas áreas, que desenvolve projetos sociais, em busca de 

melhores condições de vida para os moradores. Assim, o tempo de moradia no 

conjunto e o grau de confiabilidade dos moradores nessas pessoas são elementos a 

considerar na qualidade da pesquisa. 

 

Após a conclusão das plantas baixas, foi realizada a comparação entre as fotos aéreas 

das áreas, datadas de 1989, 1998, outras recentes e as plantas atualizadas 

desenvolvidas, para se caracterizar a sua forma de ocupação. Segundo Luz Valente 

(1996) e Panerai (1986), para se alcançarem os objetivos pretendidos, é preciso 

valorizar a análise morfológica. Esta, realizada através da observação direta, permite 

perceber as origens funcionais e sociais que organizaram as formas representativas do 

passado e que permanecem, eventualmente, desadaptadas aos novos conteúdos, e as 

dinâmicas de transformação visíveis nas alterações físicas provocadas por novos usos 

(VALENTE, 1996:9). Para complementar as informações necessárias, foram realizadas, 

posteriormente, várias entrevistas com os moradores de cada uma dessas áreas 

selecionadas e os moradores do seu entorno. As plantas já atualizadas facilitaram a 

identificação das construções para a realização das entrevistas. 

 

Durante a elaboração das plantas referentes à ocupação das áreas, também foram 

observados, em diferentes dias e horários, os usos que os moradores, sejam eles das 

áreas destinadas às praças ou do seu entorno, fazem dos espaços livres públicos 

potenciais que não passaram por esse processo de ocupação. Assim, foram feitas 

anotações e registros fotográficos, para a elaboração de um mapa representativo de 



 

 

78

cada um dos espaços analisados, retratando os usos e os diferentes usuários, contando 

também com o auxílio dos dados obtidos através das entrevistas realizadas, como será 

mostrado a seguir. 

 
3.1.3 Entrevistas 
 

Para não se ater, exclusivamente, à análise dos documentos, às observações e 

comparações relatadas anteriormente, foram realizadas entrevistas visando penetrar na 

experiência real dos lugares, através dos respectivos habitantes no decurso das suas 

vidas diárias (LYNCH, 1981:41).  

 

Para auxiliar o andamento das entrevistas, elaborou-se um roteiro com as questões a 

serem exploradas, e este foi aplicado pelo próprio pesquisador para que se pudesse 

esclarecer alguma dúvida, prosseguir em certas questões de forma detalhada e, assim, 

captar mais informações. As entrevistas foram realizadas durantes os meses de 

fevereiro e março de 2005 (Ver Apêndice A e Apêndice B).  

 

Primeiramente, as entrevistas foram realizadas com oitenta moradores das áreas 

destinadas a praças. O roteiro foi dividido em quatro partes: a primeira parte está 

relacionada a alguns dados pessoais, para a identificação do entrevistado, como a 

idade, sexo, posição na família e procedência; a segunda parte, com informações sobre 

praças próximas ao local de moradia anterior, como, por exemplo, se existiam praças 

no local onde moravam anteriormente, se costumavam freqüentá-las, se possuíam 

equipamentos que atraíssem usuários, se eram ou não consideradas boas praças e os 

motivos; a terceira parte, com informações sobre a forma de ocupação da área, pelas 

construções informais, quando os moradores foram indagados quanto ao ano de 

construção do imóvel, o tempo de moradia no local, o tipo de uso do solo, a condição de 

ocupação do imóvel, se adquiriu o terreno ou o imóvel de outra pessoa, como tomou 

conhecimento da existência do local para morar, os motivos que os levaram a adquirir o 

imóvel, se houve reação por parte do poder público, diante da ocupação da área com 

construções informais, se necessitaram de autorização para permanecer no local, e as 
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opiniões quanto aos possíveis prejuízos causados diante da ocupação ilegal da área; a 

quarta parte está relacionada ao uso social e recreativo das áreas destinadas a praças, 

do conjunto, levantando questões sobre a necessidade de uma praça próxima à 

moradia, o local onde os moradores realizam as suas atividades de lazer, se 

freqüentam ou não alguma praça potencial do conjunto e os motivos e as opiniões 

sobre os equipamentos que deveriam existir numa praça para que atraísse usuários 

(Ver Apêndice A).  

 

As entrevistas foram feitas, prioritariamente, com os proprietários mais antigos, já que 

poderiam esclarecer melhor os detalhes sobre a ocupação. Além disso, o número de 

entrevistas realizadas foi considerado suficiente, uma vez que as respostas já 

começavam a se repetir freqüentemente. 

 

Para obter mais informações sobre cada uma das áreas analisadas, realizaram-se 

também entrevistas informais com três líderes comunitários: um deles foi o Sr. José 

Gonçalves, citado anteriormente, como o líder comunitário atuante nas áreas 4 e 6, e os 

outros dois foram  o Sr. Jorge Neves e o Sr. Raimundo Nóbrega, líderes comunitários 

atuantes na área 3, também já mencionados anteriormente. Todos eles moram no 

conjunto desde a entrega de sua primeira etapa e, em função dos seus conhecimentos, 

experiências e da relação que têm com o lugar, contribuíram com informações de valor, 

esclarecedoras dos aspectos marcantes relacionados à ocupação das áreas 

analisadas, já que não existem registros escritos ou fotográficos dessa época. 

 

Finalmente, foram entrevistados 119 moradores do entorno das áreas destinadas a 

praças. Para auxiliar essas entrevistas, também foi elaborado um roteiro com as 

questões a serem exploradas, aplicado pelo próprio pesquisador. Esse roteiro também 

foi dividido em quatro partes: a primeira parte, a segunda e a quarta foram elaboradas 

de forma semelhante ao que foi elaborado para os moradores das áreas destinadas a 

praças; a terceira parte também se relaciona a informações sobre a forma de ocupação 

das áreas destinadas a praças, pelas construções informais, no entanto, diferem da 

terceira parte do outro roteiro, pois englobam agora a visão dos moradores do entorno 
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dessas áreas, que presenciaram as invasões. As questões levantadas são sobre as 

reações desses moradores diante das invasões, se possuem parentes morando nessas 

áreas, se sabiam que as áreas eram destinadas a praças, o que existia nelas antes de 

serem invadidas, as opiniões sobre os possíveis prejuízos que essas invasões 

ocasionaram para a comunidade e os motivos. (Ver Apêndice B). 

 

Em relação à quantidade de entrevistas realizadas nessa fase, considerou-se uma 

amostra de vinte por cento das casas de cada uma das quadras que se limitam com as 

áreas analisadas, no entanto, em algumas, a amostra foi menor, uma vez que a 

aferição das respostas apontou para o fechamento dessas entrevistas. Na área 3, foram 

realizadas 42 entrevistas, nas quadras destacadas em amarelo; na área 4, foram 

realizadas 44 entrevistas, nas quadras destacadas em laranja; e na área 6, foram 

realizadas 33 entrevistas, nas quadras destacadas em azul, totalizando 119 entrevistas 

com os moradores do entorno, como mostra a Figura 3.1 na página 75. Nessas 

entrevistas, a preferência também foi dada aos moradores mais antigos e mais 

empenhados nos assuntos relacionados à comunidade. Além disso, desconsideraram-

se as casas estritamente comerciais, já que o fato do entrevistado ser realmente 

morador do conjunto pode influenciar nos resultados da pesquisa. 

 

Após a coleta de todas as informações necessárias, procedeu-se à análise e à 

interpretação dos dados obtidos. Em síntese, a interpretação dos dados se deu, 

inicialmente, a partir das respostas diretas das entrevistas, quando foram elaborados os 

quantitativos de todos os seus resultados. Esses quantitativos foram feitos 

separadamente para os moradores de cada uma das áreas destinadas a praças 

analisadas (Ver Apêndice C, Apêndice E e Apêndice G) e para os moradores do 

entorno (Ver Apêndice D, Apêndice F e Apêndice H).  

 

Os resultados referentes à primeira e à terceira parte das entrevistas, ou seja, aos 

dados acerca da identificação dos moradores e da ocupação das áreas, foram 

analisados, separando-se as respostas dos moradores das três áreas destinadas a 
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praças em um grupo, e as respostas dos moradores do entorno das três áreas em outro 

grupo. 

 

Em relação à segunda e à quarta parte das entrevistas, referentes ao uso social e 

recreativo das praças no lugar onde moravam antes de se mudarem para o conjunto e 

ao uso social e recreativo das atuais áreas destinadas a praças do conjunto, os 

resultados das entrevistas também foram analisados, separando-se as respostas dos 

dois grupos de moradores, porém foram apresentados, simultaneamente, de forma 

comparativa. Alguns resultados foram representados através de gráficos ilustrativos, 

para facilitar as interpretações.  

 

Em seguida, os resultados dessas entrevistas foram comparados com os resultados das 

observações e demais depoimentos, já agrupados e classificados sob a ótica dos 

fatores comuns, levando às conclusões finais da pesquisa. 
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Capítulo 4 – As Praças Potenciais do Conjunto Mangabeira 
 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados da pesquisa empírica, evidenciando os espaços 

livres públicos do Conjunto Mangabeira I, notadamente as praças, e as idéias e parâmetros 

adotados pelos autores do projeto na sua concepção. Em seguida, a ênfase é dada à sua forma 

de ocupação ao longo dos anos, evidenciando o uso do solo definido pelos moradores. Para 

isso, tem-se como base os materiais cartográfico e iconográfico existentes em diferentes 

períodos, as observações in loco, bem como entrevistas realizadas com a equipe que elaborou 

o projeto, os moradores do conjunto, as lideranças comunitárias e os moradores das áreas 

destinadas às praças.   

4.1 – A delimitação  das áreas de praças do Conjunto Mangabeira I 
 

As áreas destinadas a praças do Conjunto Mangabeira foram projetadas em função do 

conceito de unidade de vizinhança adotado como base fundamental do projeto. 

 

Sabendo-se que a unidade de vizinhança compreende uma associação de um número 

controlado de famílias ou indivíduos, dentro de uma extensão espacial determinada, 

com equipamentos e serviços dispostos de modo a permitir as relações econômicas e 

sociais dos moradores, as áreas destinadas às praças do conjunto foram criadas para 

serem o centro dessas unidades (LAMAS,1992:317). Seriam, portanto, elementos 

indispensáveis aos moradores, fortalecedores das relações entre os vizinhos, servindo 

como um espaço destinado aos encontros, convivência e recreação. 

 

Diante disso e, de acordo com os estudos de demanda realizados para viabilizar a 

implantação dos bens e serviços, estabeleceu-se uma distância de quatrocentos metros 

entre cada praça e um raio de influência de 250 metros. Foram todas locadas ao longo 

das duas vias coletoras do conjunto, Avenida Josefa Taveira e Avenida Comerciante 

Alfredo Ferreira da Rocha, por onde circularia o transporte coletivo, constituindo-se, 

dessa forma, nos corredores principais por onde todos passariam (Ver Figura 4.1).  
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Figura 4.1 – Raios de influência das praças, pontos de ônibus e vias coletoras.  

              Fonte: Memorial Descritivo “Projeto Mangabeira”, 1978:33 
 

Para Hugo Peregrino, arquiteto e coordenador do projeto, o fato de as praças se 

localizarem nessas vias, seria de grande importância para o conjunto, pois, segundo 

ele, as praças precisam aparecer para serem utilizadas, devem ser vistas e acessíveis e 

não ficarem escondidas, praticamente privatizadas em áreas mais reservadas do 

conjunto. Assim, ninguém iria até lá, já que um dos principais atrativos é a circulação 

constante de pessoas. Ari Cordeiro, urbanista e consultor do projeto, reforça a escolha 

da localização das praças quando enfatiza que é muito bom andar por uma rua 

movimentada e congestionada, mas que, de repente, surge uma praça agradável, 

proporcionando um novo visual e evitando a monotonia. 

 

Assim, a sua localização foi determinada, e foi previsto para cada uma um playground, 

um fiteiro, uma banca de revistas, um telefone público, uma caixa de coleta de lixo e 

uma parada de ônibus. A área destinada à praça ocuparia em média sessenta por cento 

de uma quadra, ficando os quarenta por cento restantes dessa mesma quadra 

destinados aos equipamentos comunitários, como creches, escolas, associação de 

moradores, posto de saúde, etc. Estes seriam dispostos pelas unidades de vizinhança 

de acordo com o raio de influência e o número mínimo de usuários que viabilizassem a  
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sua implantação, já estipulados no programa de atendimento às necessidades de bens 

e serviços dos moradores do conjunto, conforme mostrado no tópico 2.2.1, “O Projeto 

Mangabeira”, do Capítulo 2. O comércio de bairro se localizaria em lotes determinados, 

mais especificamente em “cabeças de quadra”, vizinhas às praças, assim como outros 

equipamentos comunitários. (Ver Figura 4.2). 

 
 Figura 4.2 – A praça, centro da unidade de vizinhança, a área de equipamentos comunitários e  
o comércio de bairro nas “cabeças de quadra”. Fonte: Memorial Descritivo “Projeto Mangabeira, 
1978:30. 
 

Ari Cordeiro revela que se imaginava que os moradores do conjunto que, na época, só 

andavam de ônibus, desceriam na praça, uma área verde, ampla, e lá encontrariam a 

padaria, o açougue, o comércio em geral, além da escola, da creche, da maternidade, 

etc. As praças seriam espaços livres públicos, de convivência e recreação do povo. 

 

Em relação à dimensão da praça e à sua distribuição, a equipe do projeto baseou-se na 

obra “Desenho urbano e custos de urbanização” de Mascaró (1989:167), que determina 

que o fracionamento de uma área verde grande e concentrada, em áreas menores 

espalhadas pela cidade, encarece o custo de infra-estrutura urbana (Ver Figura 4.3). 

Assim, optou-se por projetar áreas maiores, que seriam mais econômicas, ao invés de 

pequenas áreas espalhadas pelo conjunto que necessitariam de ruas habitadas ao seu 

redor e, portanto, redes de infra-estrutura (água, esgoto, eletricidade, etc). Prevaleceu, 
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portanto, no projeto, a necessidade de se adotar uma solução considerada mais 

econômica, mesmo sabendo que a vantagem de várias áreas menores espalhadas pelo 

conjunto seria óbvia do ponto de vista da utilização, uma vez que as distâncias a serem 

percorridas seriam menores e, assim, o seu uso seria mais freqüente.  

 

 

 
 
Figura 4.3 – Os dois esquemas desenvolvidos por Luís Mascaró, mostrando uma estimativa de 
custos em ambos os casos. Custo total da área verde na primeira opção: US$ 230.000 e custo 
total na segunda opção: US$ 380.00. Fonte: MASCARÓ, 1989:167. 
 

Além de adotar a opção acima abordada, segundo os arquitetos da equipe que 

elaborou o projeto, foram também utilizados, para auxiliar a definição das áreas 

destinadas às praças e aos equipamentos comunitários, os índices exigidos pelo 

Código de Urbanismo de João Pessoa, mais especificamente a Lei n° 2.102 de 31 de 

dezembro de 1975, ainda vigente, que em seu Capítulo III - Ocupação do Solo Urbano 

– e Seção I  - Parcelamento do Solo – dispõe: 

 
Art. 89 – Os planos de parcelamento serão executados de maneira a se 
obter a mais conveniente disposição para os logradouros públicos ficando 
estabelecidos que da superfície a ser loteada o mínimo de 10% serão 
destinados a praças e jardins públicos e 5%, para equipamentos 
comunitários (PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA). 

 

Assim, as áreas destinadas às praças, denominadas no projeto como “áreas verdes”, e 

alguns equipamentos comunitários previstos para a mesma quadra, foram distribuídos 

pelo conjunto, como mostra a figura seguinte, com destaque para as áreas, objeto de 

estudo (Ver Figura 4.4). Em relação à quantidade de praças existentes, basta observar 

a quantidade de unidades de vizinhança de cada etapa do conjunto, como foi mostrado 

no Quadro 2.5, no Capítulo 2 da pesquisa.  
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Figura 4.4 – Planta do Conjunto Mangabeira, com as áreas destinadas às praças e a alguns 
equipamentos comunitários, em cada uma das etapas do projeto. Destaque para o Conjunto 
Mangabeira I e as suas áreas 3, 4 e 6, objeto de estudo da pesquisa. 
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Levando-se em consideração o recorte espacial pelo qual se optou, as praças que aqui 

merecem destaque são três, de um total de seis, existentes no Conjunto Mangabeira I. 

Conforme explicitado e justificado no tópico 3.1.1, do Capítulo 3, as áreas de praça 

analisadas na pesquisa são as das unidades de vizinhança 3, 4 e 6 (Ver Figura 4.4).  

 

Na principal via coletora, Avenida Josefa Taveira, localiza-se a primeira quadra 

destinada à praça e aos equipamentos comunitários, a ser analisada na pesquisa. A 

área dessa praça, projetada para ocupar parte da quadra 581, de formato triangular, 

situa-se à esquerda de quem entra pelo girador principal do conjunto e corresponde ao 

centro da “unidade de vizinhança 3”. Possui uma área de 9.801m², denominada no 

projeto de “área verde”, destinada à praça. Isolada da “área verde”, ocupando outra 

parte da quadra, há também uma área de 7.592m², destinada aos equipamentos 

comunitários, para onde foi prevista a construção de uma escola de 1° grau, um templo, 

uma creche, um posto da Polícia Militar e uma associação de moradores (Ver Figura 

4.5). 

 
Figura 4.5 – Quadra 581, com uma parte destinada à “área verde” e a outra aos 

equipamentos   comunitários, para atender aos moradores da unidade de vizinhança 3. 

 
Ao longo da segunda via coletora do conjunto, Avenida Comerciante Alfredo Ferreira da 

Rocha, localizam-se a segunda e a terceira área destinada à praça então analisada. A 

segunda teve a sua área projetada para ocupar parte da quadra 527, de formato 

retangular, situa-se à esquerda de quem entra pelo girador secundário do conjunto, e 
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corresponde ao centro da “unidade de vizinhança 4”. Possui uma área de 8.694m², 

denominada “área verde”, destinada à praça. Isolada da “área verde”, ocupando a outra 

parte da quadra, há também uma área de 3.906m², destinada aos equipamentos 

comunitários, para onde foi prevista a construção de uma escola de 1° grau e uma 

associação de moradores (Ver Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 – Quadra 527, com uma parte destinada à “área verde” e a outra aos equipamentos 

comunitários, para atender aos moradores da unidade de vizinhança 4. 

 
A terceira área, projetada para ocupar parte da quadra 577, de formato trapezoidal, 

situa-se à esquerda de quem entra pelo girador secundário do conjunto e corresponde 

ao centro da “unidade de vizinhança 6”. Possui uma área de 7.457m² denominada “área 

verde”, destinada à praça. Isolada da “área verde”, ocupando a outra parte da quadra, 

há também uma área de 4.906m², destinada aos equipamentos comunitários, para onde 

foi prevista a construção de uma escola de 1° grau e uma associação de moradores. 

(Ver Figura 4.7). 

 

No entanto, ao analisar as dimensões dessas áreas, verifica-se que os índices 

adotados, na realidade, foram inferiores aos discriminados no Código de Urbanismo. As 

áreas das seis praças do Conjunto Mangabeira I somam um total de 52.177m². A área 

urbanizada do conjunto corresponde a 962.400m², portanto as praças representam 

4,71%, o que não corresponde aos dez por cento estabelecidos pela lei.  
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Figura 4.7 – Quadra 577, com uma parte destinada à “área verde” (praça e playground) e a 

outra aos equipamentos comunitários, para atender aos moradores da unidade de vizinhança 6. 
 

Quanto aos equipamentos comunitários, as áreas disponibilizadas junto às praças 

somam um total de 36.026m², mas também foram previstas outras áreas, em “cabeças 

de quadras” próximas às praças, que somam um total de 29.271m². Assim, as áreas 

dos equipamentos comunitários do Conjunto Mangabeira I correspondem a 65.300m², 

representando 5,90%, ultrapassando os cinco por cento estabelecidos por lei. No 

entanto, muitos não foram executados, apesar de previstos, já que na época não havia 

uma quantidade de moradores que viabilizassem o seu uso. A idéia era que fossem 

sendo implementados à medida que o conjunto fosse crescendo, informou Ari Cordeiro.  

 

Para as praças, não houve nenhum projeto específico, foram apenas delimitadas. 

Segundo Ari Cordeiro, não era permitido incluir os custos com a urbanização e os 

equipamentos das praças no projeto do conjunto. As praças são de propriedade da 

prefeitura, e esta tem um departamento específico para cuidar disso, no entanto não se 

pronunciavam. Hugo Peregrino também ressalta que para a equipe, não havia 

condições de trabalhar em cima disso, então nada foi feito em relação às praças, até 

mesmo em função do tempo, pois o projeto teve um prazo muito curto. Ainda segundo 
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 Ari, o conjunto foi inaugurado sem ao menos pavimentarem as ruas principais, imagine 

o projeto de urbanização das praças. 

 

Diante disso, as quadras destinadas às praças e aos equipamentos comunitários foram 

entregues desocupadas. Com o desenvolvimento linear do comércio, ao longo das duas 

vias coletoras principais, essas quadras foram sendo invadidas por construções 

informais e, assim, utilizadas para fins privados, como é mostrado a seguir.  

 

4.2 – A forma de ocupação das áreas de praças 
 
 

4.2.1 A Vila Cristo Rei e a “Praça” 

 
A área da praça prevista para atender os moradores da unidade de vizinhança 3, em 

suas necessidades sociais e recreativas, teve a mais organizada forma de ocupação, 

dentre as demais. Compreende parte da quadra 581 (Ver Figura 4.5), juntamente com a 

Igreja Católica, a mais freqüentada do conjunto. É considerada o ”coração de 

Mangabeira”, em virtude da sua localização privilegiada, porém vem se tornando alvo 

de constantes denúncias por parte dos moradores. Para facilitar a compreensão acerca 

da sua forma de ocupação e a identificação das ruas, constantemente mencionadas, 

segue uma ilustração da quadra (Ver Figura 4.8). 

 
Figura 4.8 – Localização da área da praça da unidade de vizinhança 3. 
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Em 1983, quando as primeiras 3.238 casas do Conjunto Mangabeira I foram entregues, 

a quadra 581 encontrava-se completamente desocupada, à espera da construção da 

praça e dos equipamentos comunitários. Poucos meses depois, já se percebia a 

presença da primeira barraca, na área destinada à praça, com a sua frente voltada para 

a via principal, Avenida Josefa Taveira, comercializando frutas e verduras. O seu 

proprietário, o Sr. Renato Ferreira, revela que foi para Mangabeira em busca de um 

lugar onde pudesse instalar a sua barraca de frutas e verduras. Notou uma extensa 

área desocupada e conseguiu, junto a um funcionário da CEHAP, autorização para 

montá-la, provisoriamente, permanecendo no local, no entanto, até hoje, agora com um 

grande depósito de bebidas. Só hoje, percebo o despreparo de algumas pessoas que 

trabalhavam na CEHAP , permitindo isso sem imaginar as proporções que alcançariam, 

enfatizou. 

 

Em 1984, apareceu a segunda barraca, localizada próxima a anterior, comercializando 

material de construção. Segundo relato do Sr. Renato, durante cerca de três anos, só 

existiam as duas barracas na área, sendo a segunda revendida posteriormente. 

 

Ainda em 1984, iniciou-se a construção dos equipamentos comunitários, sem nenhuma 

relação com o espaço livre onde seria a praça. O primeiro, foi a Igreja Católica, 

inaugurada em novembro do mesmo ano, com o nome de Paróquia Nosso Senhor 

Jesus Cristo Rei. Também foi iniciada a construção das fundações da escola estadual e 

da creche prevista, porém as obras só foram concluídas em 1986. Em março daquele 

ano, inaugurou-se a escola com o nome de Escola Estadual Cônego Luís Gonzaga, e a 

creche nunca funcionou, pois, em seu lugar, o Tribunal de Justiça do Estado inaugurou 

o Fórum de Mangabeira. A própria justiça invadiu o lugar da nossa creche, informou 

Jorge Neves, líder comunitário e morador do conjunto desde a sua fundação, e ninguém 

teve coragem de denunciar. 

 

Mas, foi em 1988, durante a construção do Mercado Público de Mangabeira, que a área 

começou de fato a ser ocupada, conforme relembra o morador, Sr. Raimundo Nóbrega. 

Sou morador do conjunto desde a entrega das primeiras casas, e vice-presidente da 
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Associação Comunitária dos Moradores de Mangabeira (ACMM). Como a minha casa 

localiza-se em frente à área da praça, sei de tudo o que aconteceu aqui. Assim, foram 

fundamentais os esclarecimentos por ele concedidos, pois não se encontrou nenhum 

registro dos acontecimentos dessa época. De acordo com as suas informações, dez 

barracas que já ocupavam o terreno onde seria construído o Mercado Público foram 

transferidas para a área destinada à praça, autorizadas pelo então Governador Tarcísio 

Burity, com a promessa de voltarem ao Mercado Público, tão logo as obras fossem 

concluídas. Promessa essa nunca cumprida.  

 

As barracas ocuparam a lateral, Rua Júlio Cirilo da Silva que, por ser uma rua menos 

movimentada e o menor lado da área, chamava menos atenção para a ocupação, 

relembra o Sr. Sebastião, morador transferido do Mercado Público, que ainda 

permanece no local até hoje. Poucas barracas ainda se instalaram, contornando a área 

em direção à Rua Janduí Dantas do Nascimento, formando um “L”. (Ver Figura 4.9). 

Apenas três barracas eram comerciais; as outras sete já eram moradias, construídas, a 

priori, em madeira. Desses dez barraqueiros, como eram conhecidos no conjunto, 

apenas dois, Sr. Sebastião e “Bigode”, permanecem morando no mesmo lugar até hoje, 

tendo reformado e ampliado as suas casas. As entrevistas realizadas com eles também 

complementaram as informações necessárias.  

 

Em 1989, foi construída, em uma área menor do que a prevista,  a sede da Associação 

de Moradores, faltando apenas o Posto da Polícia Militar que nunca foi construído. 

Durante aquele ano, outras pessoas continuavam a invadir a área, incentivadas pelas 

barracas construídas com a autorização do governador e instalavam suas barracas 

voltadas para a via principal. Nesse momento, muitos moradores já ampliavam e 

melhoravam as barracas que logo se transformavam em casas de alvenaria (Ver Figura 

4.9).  
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 Figura 4.9 – Situação da área em 1989.  

 
O Sr. Raimundo informou que ele e outros moradores eram contra as invasões. Fui 

contra as invasões, mesmo tendo quinze filhos, que poderiam, assim, já ter uma casa 

própria. Mas sempre fiz parte da Associação de Moradores e defendi os direitos da 

comunidade. Ele relata ainda que, durante o período em que trabalhou no Núcleo 

Administrativo de Mangabeira, órgão da Prefeitura, havia muitas denúncias sobre as 

invasões, então ele prontamente tentava impedi-las, mas, no outro dia, o “cara” 

chegava com uma ordem do Vereador “fulano de tal”, autorizando a construção, e eu 

não podia fazer mais nada. O problema já começa com os políticos que querem mais é 

a garantia do voto. 

 

A área central, que permanecia desocupada, continuava repleta de árvores e mato, 

além de servir como depósito de lixo para moradores oriundos de ruas mais distantes. 

Só tem noção do lixo que existia, quem morava nas redondezas. Até cavalos e 
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cachorros mortos apareciam jogados aqui, destaca o Sr. Raimundo. De acordo com o 

Sr. Manoel Silva, que também sempre morou em frente à área destinada à praça, o 

único momento em que se utilizava essa área para recreação, era quando montavam 

circos ou parques de diversão. Todo mundo ajudava a limpar a área, pois, assim, 

garantíamos a nossa diversão, enquanto eles permanecessem instalados. A foto aérea 

registrada em 1989, retrata um desses momentos em que um circo estava montado no 

local (Ver Foto 4.1). 

 
Foto 4.1 – Foto aérea, registrada em 1989, da área da praça, ainda ocupada por poucas   
barracas, e a presença do circo. Fonte: Arquivos da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 1989. 

 
Em 1990, Jorge Neves assume a coordenação do Núcleo Administrativo de Mangabeira 

e incentiva a criação de campos de futebol em todas as áreas destinadas a praças, na 

tentativa de conter as invasões. Assim, em frente à Igreja, foi criado um campo de areia 

para a prática de vôlei e futebol. Jorge revelou que os próprios moradores e os 

“peladeiros” fizeram a limpeza do local, improvisando traves e rede de vôlei, e 

conseguiram, assim, evitar que as invasões se proliferassem por toda a área (Ver 

Figura 4.10).  

 

Durante o período de existência do campo, conseguiu-se preservar apenas a sua área, 

pois novas barracas continuavam ocupando os vazios ainda existentes. Em 1990, o 

lado voltado para a via principal já estava todo ocupado e, em 1993, o mesmo acontecia 



 

 

96

com o lado voltado para a Rua Janduí Dantas do Nascimento (Ver Figura 4.10). 

Algumas pessoas compravam barracas vizinhas, adquirindo, assim, uma área maior 

para construir a sua casa. 

 
   Figura 4.10 – Situação da área com a criação do campo de futebol, a partir de 1990.  

 
O campo de futebol permitia a realização de jogos e brincadeiras durante o dia e, 

durante a noite, o lugar tornava-se muito movimentado e freqüentado, servindo como 

ponto de encontro para os moradores, atraídos pela quantidade de barracas que se 

instalavam para a venda de lanches, refrigerantes, jogos de baralho e dominó (Ver 

Figura 4.10). 

 

De acordo com Relmo Nóbrega, morador da área, o problema é que, quando chovia, o 

campo ficava todo alagado. Era mesmo que uma piscina, pois a área era baixa; então, 

ninguém brincava mais e ficávamos novamente sem área de lazer. Ele revela ainda que 

não havia iluminação; então, à noite, enquanto o movimento das pessoas concentrava- 
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se em torno das barracas de lanche, com suas frentes voltadas para a via principal, o 

campo servia de palco para assaltos e assassinatos, tornando-se temido pelos 

moradores. Somavam-se a isso os conflitos entre os “peladeiros” e os moradores, pois 

as partidas sempre se animavam e, de ânimo aceso, os jogadores se interpelavam de 

forma nem sempre contida ou controlada. O controle da bola também se perdia muitas 

vezes. Assim, os insultos da competição acirrada criavam confusões, e a trajetória 

imprevisível da bola acabava sempre destruindo janelas e telhas das casas. Diante 

disso, em 1994, encerraram-se os jogos no campo de futebol e o campo foi extinto. 

 

Com o fim do campo de futebol, as invasões continuaram e, dessa vez, as casas que 

surgiram, fecharam a área já ocupada, em acordo com os demais moradores, de modo 

que evitassem construções no centro, como ocorria em outras áreas destinadas a 

praças, invadidas no conjunto. Assim, essas casas eram construídas com suas frentes 

voltadas para o extinto campo de futebol (Ver Figura 4.11).  

 
Figura 4.11 – Situação da área, em 1994, com o fim do campo de futebol, mostrando as novas 
casas construídas, fechando a área já ocupada. 
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Em relação aos equipamentos comunitários previstos, o único que não foi construído foi 

o Posto da Polícia Militar, que teve a sua área também invadida por barracas que logo 

foram ampliadas, transformando-se em grandes lojas (Ver Foto 4.2 e Figura 4.11). 

 
Foto 4.2 – Foto das construções que ocuparam a área destinada ao Posto da Polícia Militar. 
Foto da autora, dezembro, 2004. 

 
Em 1997, durante o governo de José Maranhão, surgiu a proposta para a construção de 

um prédio, sede do INSS, que atenderia toda a região Sul da cidade, e uma praça em 

frente à Igreja. Para a realização da obra, seria necessário remover todas as famílias da 

área, o que tornou a proposta inviável. Era preciso um prefeito de pulso forte para retirar 

todas essas famílias que já moravam aqui, ressalta um morador. A partir daí, iniciou-se 

uma luta por parte dos moradores, reivindicando a construção da praça na área 

remanescente. 

 

Em 1998, construiu-se o Centro da Cidadania que, pelo fato dos equipamentos 

comunitários já estarem construídos na área prevista, à exceção do Posto da Polícia 

Militar, ocupou parte da área que estava desocupada, diminuindo, assim, o espaço para 

o qual os moradores reivindicavam a construção da praça. Entre o Centro da Cidadania 

e a Escola Cônego Luís Gonzaga, reservou-se um terreno onde o prefeito Cícero 

Lucena planejava construir a sede do Núcleo Administrativo de Mangabeira, porém a 

obra nunca foi realizada, e o terreno ficou abandonado (Ver Figura 4.12). 

 

Pouco depois, espalhou-se a notícia de que esse terreno seria invadido por vinte 

famílias. O Sr. Raimundo informou que, antes que isso acontecesse, ele e outros 
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moradores cercaram e muraram o terreno. Falamos com o Secretário de Infra-Estrutura 

da época, Potengi Lucena, para que construíssem um ginásio esportivo para a 

comunidade, mas afirmavam que, em breve, construiriam a sub-prefeitura, que nunca 

foi feita. 

 

Nessa época, a ocupação da área destinada à praça já estava consolidada, e cada um 

dos moradores já tinha definido o seu lote, acordando, entre eles, os limites, a 

dimensão e a disposição dos mesmos (Ver Figura 4.12). Para o Sr. Raimundo, a única 

maneira de ter evitado essas invasões seria se a área tivesse sido entregue já com a 

praça construída e bem equipada. Com certeza os moradores preservariam, pois é aqui 

onde se localiza a Igreja que todos freqüentam, informa.   

 
Figura 4.12 – Situação da área em 1998 com a ocupação já consolidada, a construção do 
Centro da Cidadania e a escolha do terreno para a sede da sub-prefeitura. 
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Em 1999, ainda durante o mandato do prefeito Cícero Lucena, a “praça” foi finalmente 

construída, na área remanescente, correspondendo a 23% da área destinada 

inicialmente para esse fim (Ver Figura 4.12). Na verdade, o que restou foi um pequeno 

espaço de convivência que não corresponde propriamente à concepção de praça, como 

foi mostrado no tópico 1.2.1, do Capítulo 1. Foi denominado de Praça Cristo Rei, 

possuindo dois quiosques, cinco bancos próximos à Igreja, sete bancos próximos aos 

quiosques, uma árvore e um ponto de táxi. Os dois quiosques foram criados, cada um 

com cem metros quadrados de área, para abrigar sete barracas que vendiam lanches, 

voltadas para a via principal, impedindo a visão da Igreja (Ver Foto 4.3 e Foto 4.4). Um 

dos quiosques abrigava quatro lanchonetes, e o outro abrigava três lanchonetes e dois 

banheiros públicos. Segundo os moradores, durante essa época, as famílias 

freqüentavam as lanchonetes e a Igreja, e as crianças tinham área para andar de 

bicicleta e brincar. 

 

O projeto da praça não foi encontrado nos arquivos da prefeitura; só com o auxílio das 

entrevistas realizadas com os moradores e com as lideranças comunitárias é que se 

conseguiu saber o que havia sido projetado para a praça. 

Foto 4.3 – Barracas de lanche sendo  desmonta-   Foto 4.4 – Foto dos quiosques na praça.  
das. Foto cedida por um morador, 1999.                        Foto da autora, dezembro 2004.                                   

 
As pessoas que moravam em frente à praça reivindicaram a abertura de uma rua para 

que tivessem acesso de carro às suas casas. A rua foi aberta e a área recebeu o nome 

de Vila Cristo Rei (Ver Foto 4.5 e Foto 4.6). 
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Foto 4.5 – Foto da rua aberta, na Vila Cristo                   Foto 4.6 – Foto da rua aberta, regis- 
Rei, registrada a partir da Rua Janduí D.                         trada a partir da Av. Josefa Taveira 
do Nascimento. Foto da autora, dezembro, 2004.         Foto da autora,dezembro 2004. 

                
Durante as entrevistas, descobriu-se que, para garantir a manutenção da praça, foi 

constituída uma associação, porém os moradores da área não sabiam dar maiores 

informações. Apenas alertavam, juntamente com os líderes comunitários, que se 

evitasse realizar entrevista com o seu presidente, Francisco Alves, por ser uma pessoa 

de temperamento difícil, que não gostava de falar a respeito da praça. Porém, durante 

as entrevistas com os moradores do entorno, conseguiu-se chegar até a vice-presidente 

dessa associação, a Sra. Benedita Silva, que pôde esclarecer melhor os fatos. 

 

Segundo a Sra. Benedita, a associação chamava-se ACOPRAM – Associação dos 

Comerciantes em Praça Pública de Mangabeira – e foi criada por exigência do Banco 

do Nordeste, através do qual foi feito um empréstimo, para a prefeitura da cidade, para 

a construção da praça, a fim de garantir o bom funcionamento dos quiosques e a sua 

manutenção. Para a construção dos quiosques, o pároco da Igreja Cristo Rei, na época, 

também foi consultado, já que ele não queria permitir essa construção, temendo que a 

praça se transformasse em lugar de bebedeira e bagunça. Mas, a Sra. Benedita 

informou: os barraqueiros que seriam transferidos para os quiosques, entre eles, eu, 

imploramos, alegando que aquilo era o nosso pão-de-cada-dia, e que a gente assinaria 

um termo se responsabilizando pela ordem no local. Assim, ele aceitou. 

 

A Associação era responsável não só por todas as áreas destinadas a praças do 
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Conjunto Mangabeira, como também de outros conjuntos habitacionais da cidade. No 

entanto, como foi criada apenas em 1999, todas essas áreas já estavam invadidas, 

restando apenas, em poucas, algumas partes ainda desocupadas. Qualquer coisa que 

quisessem fazer nessas áreas, tinham que vir até nós, para que a gente apresentasse a 

proposta para o prefeito. Até para invadir tinham que nos procurar, revela a Sra. 

Benedita. O pouco tempo que funcionou, conseguimos evitar algumas invasões, mas 

outras, ainda ocorreram. A Associação não se responsabilizava pelas invasões 

anteriores a sua criação. A gente só poderia intervir nas invasões, desde que 

ocorressem durante o período em que a Associação estava funcionando, informou a 

Sra. Benedita. Segundo informações dos moradores e da Sra. Benedita, o presidente 

da associação, Francisco Alves, foi o responsável pela sua extinção, por ser muito 

autoritário e tomar todas as decisões em função dos seus interesses particulares. 

No início, até seguranças foram colocados na praça, porém o vandalismo surgiu com o 

tempo. Os donos das lanchonetes começaram a vender os seus pontos, pois o custo do 

quiosque era bem mais elevado, e muitos não suportaram as confusões que ocorriam. 

Com isso, o presidente da associação comprou todas as sete lanchonetes e passou a 

monopolizar o comércio local. Atualmente, dos sete pontos criados para lanchonetes 

nos quiosques, apenas um está funcionando para a venda, principalmente, de bebidas 

alcoólicas, e os outros estão ociosos. Os setes bancos, voltados para os quiosques, 

foram todos quebrados e arrancados para que o atual proprietário pudesse espalhar 

mesas e cadeiras pela praça (Ver Foto 4.7).  

 

Foto 4.7-Quiosque, com mesas e cadeiras espalhadas pela praça. Foto cedida por morador, 2003. 
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Hoje, a praça é alvo das ações de vândalos e sempre denunciada pelas lideranças 

comunitárias, devido ao completo abandono em que se encontra. A praça é palco de 

bagunça, bebedeira, prostituição e ponto de encontro de marginais. O barulho e o mau 

cheiro são insuportáveis. Nos últimos dois anos, já ocorreram dez assassinatos aqui, 

revela Relmo Nóbrega (Ver Foto 4.8 e Figura 4.13). 

 
Foto 4.8 – Foto da Praça Cristo Rei, com os dois quiosques, ponto de táxi e a entrada principal 
da Igreja Cristo Rei. Foto da autora, janeiro, 2005 
 

No Jornal do Cracem, em matéria publicada em fevereiro de 2005, o Sr. Raimundo faz 

um apelo ao atual prefeito da capital, Ricardo Coutinho, para que sejam tomadas 

providências urgentes, no sentido de devolver aos moradores o direito de usar a praça 

para a recreação, de forma segura. O ideal seria que o prefeito mantivesse contato com 

o proprietário dos quiosques e exigisse que ele contribuísse para devolver à praça a 

condição de área de recreação e não de baderna. Após a denúncia feita no Jornal do 

Cracem, o Sr. Raimundo enfatiza: hoje tenho até medo de passar lá, pois para ele tudo 

é motivo de violência. 

 
Em relação às construções que constituem a Vila Cristo Rei, existe, atualmente, um 

total de 58 imóveis na área. Quanto ao tipo de uso, encontram-se construções 

comerciais, residenciais, mistas, servindo simultaneamente como residência e como 

ponto comercial, além de uma construção destinada à prestação de serviços da 

concessionária de telefonia, TELEMAR (Telecomunicações da Paraíba). Verificou-se 

que mais da metade das construções, o que corresponde a 53%, apresentam  
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atividades comerciais, isso em função da localização da área em uma zona de intenso 

comércio (Ver Figura 4.13 e Gráfico 4.1) 

34%

19% 2%

45%

Residencial

Comercial

Misto

Serviços

 
Gráfico 4.1 – Tipo de uso das construções da Vila Cristo Rei.  

 
       Figura 4.13 – Situação atual da área, indicando o tipo de uso do solo das construções. 
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Essas construções são todas de boa qualidade, e muitas reservam em seus quintais 

uma extensa área, que os moradores aproveitam para plantar árvores frutíferas (Ver 

Figura 4.13 e Foto 4.9).  

 
Foto 4.9 – Foto aérea da Vila Cristo Rei, Praça Cristo Rei e os equipamentos comunitários, em 
2003. Fonte: PAULO, Ricardo, 2003. 
 
Até hoje, muitos moradores do conjunto se referem à Vila Cristo Rei, assim como a 

todas as outras áreas de invasões, como sendo uma favela. No entanto, essa é a mais 

organizada, dentre as demais, uma vez que os próprios moradores se uniram para 

evitar a existência de becos e a construção de casas no seu interior. Assim, todas as 

casas têm as suas frentes voltadas para as ruas circundantes e os seus quintais 

murados (Ver Foto 4.9, Foto 4.10, Foto 4.11, Foto 4.12 e Figura 4.14). 

 
 
 
 

 
 
Foto 4.10 – Início da área invadida, na esquina       Foto 4.11 – Casas da Rua Júlio Cirilo da Sil-  

  da Av. Josefa Taveira com a Rua Júlio Cirilo             va, onde se instalaram as barracas  do Mer- 
  da Silva. Foto da autora, dezembro, 2004.             cado Público.Foto da autora, dezembro, 2004. 
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Foto 4.12 – Casas da Rua Janduí D. do Nascimento e a rua aberta entre o Centro da Cidadania 
e as casas da Vila Cristo Rei. Fonte:Foto da autora, dezembro, 2004. 

  
Em 2004, durante o período das eleições para novo prefeito, algumas pessoas que 

moram em cada uma das áreas destinadas a praças receberam o título de posse das 

suas casas, válido por noventa anos. Isso aconteceu apenas para garantir o nosso voto 

para o candidato apoiado pelo ex-prefeito, informa um morador, que ainda enfatiza: 

hoje, não dá mais para tirar a gente daqui. Vão fazer o que conosco? Não é só a 

questão da moradia, mas, sim, do comércio, pois sobrevivemos disso, e esse ponto é 

excelente.  

 

Hoje a área se encontra atendida por serviços básicos de infra-estrutura, água, luz e 

esgotamento sanitário, legalmente disponibilizados pelas concessionárias locais. No 

início, essas instalações eram feitas clandestinamente, porém, após denúncias de 

moradores do conjunto, foram sendo regularizadas paulatinamente. Com relação ao 

IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano), foi implantado, deficientemente, pela 

prefeitura, de forma que apenas alguns moradores pagam legalmente; outros nunca 

receberam a cobrança. 

 
4.2.2 A Comunidade Balcão e o vazio interno 

 
A área da praça prevista para a unidade de vizinhança 4 compreende parte da quadra 

527 (Ver Figura 4.6) e é, atualmente, a que apresenta a maior quantidade de famílias 

morando, com uma enorme carência de melhores condições de vida, dentre as 

analisadas na pesquisa. Pelo fato de os moradores referirem-se a área como uma 
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favela, essas famílias se reuniram com o representante do Núcleo de Ação 

Comunitária, Sr. José Gonçalves, e optaram por denominá-la de Comunidade Balcão, 

em função do prédio do antigo “Balcão da Economia” que se localizava em frente, 

servindo como ponto de referência. Para facilitar a compreensão acerca da sua forma 

de ocupação e a identificação das ruas, constantemente mencionadas, segue uma 

ilustração da quadra (Ver Figura 4.14). 

 
Figura 4.14 – Localização da área da praça da unidade de vizinhança 3. 

 
Em 1983, ano de fundação do conjunto, também 

se iniciou a ocupação dessa área destinada à praça. As primeiras pessoas montavam 

bancos de madeira, com suas frentes voltadas para a via principal, Avenida 

Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, para a venda de produtos alimentícios, como, 

queijo, carne, manteiga, etc., vindos do sertão da Paraíba. O Sr. Joca chegou à área 

em 1984 e revela que  comprou a barraca de outra pessoa, apesar de ainda existir 

muito espaço desocupado. Quando cheguei, só existiam quatro barracas: a que 

comprei, em uma esquina; uma barraca na outra esquina, e mais duas, entre elas. As 

quatro barracas atraíam muitos fregueses em busca dos produtos, tornando a área 

muito movimentada, além de serem visadas por novos comerciantes. 

 

Em 1985, as barracas de madeira aumentaram na via principal, e surgiram as primeiras 

casas de alvenaria para residências e pontos comerciais, como oficinas, bares e 

lanchonetes. Durante aquele ano, iniciou-se a ocupação do lado voltado para a Rua 
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Joamir Severino dos Santos, formando um “L” na área. Foi criado, também, pelos 

próprios moradores do conjunto, no centro da área, um campo de areia para a prática 

de futebol, objetivando evitar que as invasões se espalhassem (Ver Figura 4.15). 

Criamos o campo na tentativa de impedir mais invasões e de consolidar a utilização da 

área como lugar de recreação dos moradores, revelou um morador. Foi a primeira área 

onde foi criado o campo de futebol, já que, em pouco tempo, estava repleta de 

construções informais.  

 

A área destinada à escola já estava demarcada em 1984, no entanto as obras só foram 

concluídas em 1986, quando foi inaugurada com o nome de Escola Estadual Maria de 

Fátima Souto. A associação de moradores prevista nunca foi construída e teve, 

portanto, a sua área invadida para a construção de casas.  

 

Em 1987,  já não se encontravam mais espaços nos dois lados, onde se iniciaram as 

ocupações. As pessoas começaram, então, a construir suas casas no lado voltado para 

a Rua Napoleão de Lima. Um ano depois, iniciava-se a construção de alguns pequenos 

quartos por trás das casas já existentes na via principal, com o consentimento das 

pessoas que aí moravam. Em 1989, a área estava toda cercada por casas, sempre 

passando por reformas e ampliações. De acordo com o Sr. José Gonçalves, foi muito 

rápida a disseminação das barracas na área. Tudo isso foi progredindo e, quando 

demos conta, já havia umas cinqüenta casas construídas aqui, revelou. 

Figura 4.15 – Situação da área em 1989, cercada por construções e com o campo de futebol no 
centro. 
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O Sr. Damião foi um dos primeiros a montar a sua barraca, para a venda de frutas e 

verduras, e o único que permanece morando lá até hoje, já que todos os outros 

venderam os seus pontos comerciais com o tempo e compraram uma casa no próprio 

conjunto habitacional. Segundo ele, o lugar era cheio, lotado de gente, pois havia 

aqueles que vinham para as peladas e os que vinham para comprar coisas. 

 

Durante o tempo de existência do campo, conseguiu-se evitar que as pessoas 

construíssem casas por toda a extensão da área, no entanto as invasões continuaram 

por trás das casas. Assim, os moradores acordavam, entre si, a dimensão das suas 

casas e a existência de becos para garantir o acesso fácil a todas, ocorrendo, às vezes, 

discordâncias. Segundo o Sr. Damião, na época em que foi reformar a sua casa houve 

muita discussão com o seu vizinho. Ele dizia que eu estava invadindo o espaço dele, 

mas falei que só interromperia a construção, se ele me mostrasse a escritura do terreno 

para comprovar isso; como ninguém tinha, entramos num acordo.  

 

Com o tempo, as casas foram crescendo, cada vez mais diminuindo a área do campo 

de futebol, o que contribuía para acirrar as discussões e as brigas entre os “peladeiros” 

e os moradores. Assim, o campo de futebol foi extinto em 1998, quando as confusões 

atingiram grandes proporções. No fim, conseguiu-se preservar uma área de 

aproximadamente 2.400m², no centro, que permanece até hoje, conservada pelos 

moradores e pelas lideranças comunitárias, na tentativa de conseguirem apoio da 

prefeitura para a realização de algum projeto (Ver Foto 4.13 e Foto 4.14). 

 
 
 
 

 
Foto 4.13 – Vista da área central                                Foto 4.14 –Vista da área central  
desocupada, preservada pelos moradores.               desocupada, preservada pelos moradores.  
Foto da autora, janeiro, 2005.                         Foto da autora, janeiro, 2005.      
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Segundo o Sr. Jose Gonçalves, foi feito um projeto de uma praça e uma quadra 

esportiva para essa área central ainda desocupada, na época que só existiam nove 

casas cercando-a, voltadas para a Rua Napoleão de Lima. A prefeitura enviou uma 

equipe que elaborou o projeto e, como só existiam nove casas fechando a área, seria 

fácil removê-las para outro lugar, mas nem construíram nada e já perderam o projeto, 

revelou. O Sr. Gonçalves acrescenta ainda: hoje, um projeto desses ficaria 

praticamente inviável, pois há muito mais do que nove casas; então, teriam que 

remover muita gente. De toda forma, ninguém deixa ocorrer mais invasões aqui. 

 

Para se ter acesso a essa área desocupada, foram criadas quatro entradas. Dois 

estreitos becos entre as casas da via principal e dois becos mais largos entre as casas 

da Rua Napoleão de Lima (Ver Foto 4.15, Foto 4.16, Foto 4.17 e Foto 4.18).  

  
                             , 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 
 

 
Foto 4.18 – Beco de entrada, R. Napoleão de Lima, mais largo para permitir a passagem de 
carros. Foto da autora, janeiro, 2005.  

Foto 4.15 – Beco de entrada, 
via principal. Foto da autora, 
janeiro, 2005.  

Foto 4.16 – Beco de entrada, 
via principal. Foto da Autora, 
janeiro, 2005. 

Foto 4.17 – Beco de entrada, 
R. Napoleão de Lima. Foto da 
autora, janeiro, 2005. 
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Internamente, também foram criados becos para facilitar o acesso a todas as casas, já 

que muitas foram construídas encostadas a outras (Ver Foto 4.19, Foto 4.20 e Foto 

4.21). 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Foto 4.19 – Beco interno de         Foto 4.20 – Beco interno de          Foto 4.21 –  Beco interno de                          
acesso às casas.                          acesso às casas.                           acesso às casas. 
Foto da autora, janeiro, 2005.           Foto da autora, janeiro, 2005.             Foto da autora, janeiro, 2005.     
 

Atualmente, existe um total de 97 construções, ocupando a área, algumas com pessoas 

morando em precárias condições de vida (Ver Foto 4.22). Porém, os moradores sempre 

ressaltam a tranqüilidade que caracteriza a Comunidade Balcão. Aqui, nunca houve um 

assalto, e é um lugar muito familiar, onde todos se conhecem e se gostam. É a 

comunidade mais calma de Mangabeira, revela uma moradora. 

 
Foto 4.22 – Foto aérea da Comunidade Balcão e da escola, em 2003.  

          Fonte: PAULO,Ricardo, 2003. 

 
A grande maioria das construções é de uso residencial. Isso ocorre, uma vez que o 

comércio na “principal por dentro”, como é conhecida a segunda via coletora do 
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conjunto, ainda se encontra em fase de desenvolvimento, diferentemente da Avenida 

Josefa Taveira, onde já está consolidado. Porém, também existem construções 

comerciais, localizadas, em sua maioria, na via principal (Ver Foto 4.23); mistas, 

representadas por residências com pequenos comércios, além de construções 

fechadas, com placas anunciando venda, e uma construção destinada à prestação de 

serviços da concessionária local de telefonia, TELEMAR. (Ver Figura 4.16 e Gráfico 

4.2). 
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Gráfico 4.2 – Tipo de uso das construções da Comunidade Balcão. 

 
As construções residenciais com frente para a rua são todas de boa qualidade (Ver 

Foto 4.24), o que já não acontece com as casas localizadas no interior da área, onde 

muitas pessoas vivem em condições sub-humanas. 

 
 
 
 
 

Foto 4.23 – Construções comerciais na via             Foto 4.24 – Construções residenciais na Rua  
principal. Foto da autora, janeiro, 2005.                          Joamir Severino. Foto da autora, janeiro, 2005. 
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Figura 4.16 – Situação atual da área, indicando o tipo de uso do solo das construções. 

 
Quanto ao título de posse das casas dos moradores da Comunidade Balcão, apenas 

alguns, o receberam, e outros ainda aguardam o documento. Já, com relação à infra-

estrutura dessa área, indiscutivelmente é a que apresenta maiores problemas, pois só 

faz dois anos que os serviços de luz foram legalmente disponibilizados, e, até hoje, 

nenhum morador paga pela água que utiliza. A área não tem saneamento básico e, 

assim, o esgoto “corre a céu aberto”, como informam os moradores. Quanto ao IPTU, 

não chegou a ser implantado, apesar de funcionários da prefeitura terem visitado a 

área, cadastrando os moradores e informando que aqueles que tivessem mais de 

sessenta metros quadrados de área pagariam o imposto.  

 

4.2.3 A Comunidade Pedro Lins e o espaço potencial para praça 
 

A área da praça prevista para a unidade de vizinhança 6 ocupa parte da quadra 577 

(Ver Figura 4.7) e foi a primeira da Avenida Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha a 

ser ocupada, já em 1982, antes mesmo da entrega das primeiras casas do conjunto. 

Com o crescimento da ocupação da área, os próprios moradores denominaram-na de 

Comunidade Pedro Lins, em função da escola existente, que servia como ponto de 

referência, a fim de evitar que continuassem chamando-a de favela. Para facilitar a 
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compreensão acerca da sua forma de ocupação e a identificação das ruas, 

constantemente mencionadas, segue uma ilustração da quadra (Ver Figura 4.17). 

 
Figura 4.17 – Localização da área da praça da unidade de vizinhança 6. 

 
Em 1983, quando o conjunto Mangabeira I foi oficialmente entregue, já se via, na área 

destinada à praça, a primeira barraca, com frente para a via principal, Avenida 

Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha. A barraca pertencia a um morador do conjunto, 

que a construiu, em 1982, e nela funcionava uma borracharia e uma pequena fábrica de 

tijolos. Na época, eu já tinha uma casa aqui em frente; esperava apenas que 

entregassem; então, quando vi essa área cheia de mato, limpei uma pequena parte e 

montei a minha barraca. Aos poucos, fui ampliando o meu espaço e estou aqui até hoje, 

revelou o Sr. Fernando. Ele informou ainda que, na época, não havia nenhuma 

fiscalização da prefeitura e nem proibição frente à ocupação das áreas destinadas às 

praças. Durante cerca de quatro anos, só existia a sua barraca na área. Só a partir de 

1986 é que outras foram construídas. 

 

Foi também em 1984 que se iniciou a construção das fundações da escola prevista 

para essa quadra. Mas, foi em 1986 que as obras foram concluídas, e sua inauguração 

foi em junho do mesmo ano, com o nome de Escola Estadual Pedro Lins Vieira de 

Melo. Nessa época, ainda existia uma área para a construção da associação de 

moradores; no entanto, a obra nunca foi realizada, e sua área foi logo invadida por 

barracas (Ver Figura 4.18).  
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Segundo o Sr. José Gonçalves, foi graças à demarcação das áreas destinadas às 

escolas, a partir da construção das suas fundações, feita pela prefeitura, em toda 

Mangabeira I, que elas não foram invadidas. Esses terrenos das praças deveriam, pelo 

menos, terem sido cercados, enquanto a prefeitura não podia construir a praça, para 

que o povo soubesse que era de domínio público, que iria ser feito algo para a 

comunidade, ressaltou o Sr. Gonçalves, mostrando uma maneira de se evitarem as 

invasões. Ele acrescenta ainda que o principal motivo das invasões foi, inicialmente, o 

fato de entregarem o conjunto habitacional antes de construírem as praças e, depois 

disso,  a total omissão por parte da prefeitura quanto à fiscalização dessas áreas. 

 

De acordo com as informações do Sr. Antônio, que chegou, em 1987, à procura de um 

espaço ainda disponível, já existiam barracas à venda e também áreas vazias entre as 

barracas voltadas para a via principal, apesar de estarem cercados, como uma forma 

de demarcação do espaço. Devido às dificuldades financeiras, as pessoas cercavam o 

terreno que queriam, para que ninguém invadisse, e construíam as fundações da casa, 

para, só aos poucos, dar continuidade às obras. Quando cheguei, comprei logo um 

fiteiro que estava à venda, pois era baratinho e já seria alguma coisa para começar a 

trabalhar, mas, com o tempo, fui ampliando e montei a minha quitanda, revelou o Sr. 

Antônio que comercializa no mesmo local, até hoje. 

 

Em 1989, o lado voltado para via principal já estava praticamente ocupado, e as 

pessoas que continuavam a chegar, sempre querendo ocupar esse lado, construíam 

suas barracas coladas as que já existiam, gerando muita confusão (Ver Figura 4.18). As 

barracas eram construídas sempre em lonas ou tábuas e, aos poucos, iam sendo 

reformadas e ampliadas.  

 

No final desse ano, iniciou-se a ocupação do lado voltado para a Rua Nilton Cruz. A 

Sra. Fátima, primeira a construir uma casa nesse lado revela: morava embaixo de lona 

e construí a casa aos poucos. Foi um período difícil, pois, quando chovia, alagava tudo, 

mas foi a única maneira de ter uma casa própria e não pagar pelo terreno. Para ela, 

como todos invadiam a área, ela achava que também tinha esse direito: a prefeitura 
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não impediu, acho que, pelo contrário, deu graças a Deus, pois pelo menos a gente 

paga imposto, enfatiza. 

 
Figura 4.18 – Situação da área em 1989, apenas com barracas voltadas para a via principal. 

 
Em 1990, os moradores e donos de pontos comerciais faziam acordos, comprando as 

barracas vizinhas e ampliando-as, aumentando assim o seu espaço. Nesse ano, por 

trás das casas com frente para a via principal, surgiam as três primeiras barracas para 

moradia (Ver Figura 4.19). Quando cheguei aqui, pedi ao dono de uma das casas da 

frente para construir o meu quartinho por trás da casa dele, e ele autorizou, revela a 

primeira moradora a construir sua casa por trás das que já existiam.  

 

Assim como ocorreu nas demais áreas destinadas às praças do conjunto, nesse 

mesmo ano, 1990, foi criado o campo de areia para a prática de vôlei e futebol, 

objetivando conter as invasões que já se proliferavam (Ver Figura 4.19). Os próprios 

moradores limparam a área e utilizaram o campo durante seis anos. Em 1996, 

encerraram-se as atividades no campo de futebol, pelos mesmos motivos que os 

demais campos do conjunto acabaram. Era tanta briga, pois a bola sempre destruía os 

telhados das casas. A única coisa boa é que a área estava sempre limpa e sem lixo, 

releva uma moradora. 
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Figura 4.19 – Situação da área em 1990, com o campo de futebol, as primeiras moradias por 
trás das já existentes, e o limite estabelecido para as novas construções ou ampliações. 

 
Durante esse tempo, as invasões foram contidas. Apenas as pessoas que já estavam 

na área ampliavam e melhoravam cada vez mais as suas casas. Segundo os 

moradores, a prefeitura, pressionada por eles, estabeleceu um limite, na época, o qual 

as pessoas que construíam os quartos, por trás das casas com frente para  a via 

principal, não podiam ultrapassar. A fábrica de tijolos do Sr. Fernando que, por essa 

época, já ocupava uma extensa área, servia como referência. Ela ultrapassava em 

cinco metros as demais edificações da frente; então, as pessoas só poderiam ampliar 

os seus quartos ou construir mais casas, avançando cinco metros além do limite da 

fábrica, ficando portanto uma área de dez metros (Ver Figura 4.19). 

 

Com o fim do campo de futebol, um pequeno grupo de jogadores de vôlei ainda 

freqüentou o terreno para a prática do esporte, por alguns anos. Era bom porque eles 

continuavam limpando a área e não incomodava tanto como os jogos de futebol, disse 

uma moradora. 

 

Só em 2002, novas invasões impediram a continuação dos jogos de vôlei. Eram 

barracas de lona, servindo apenas como abrigo, para que as pessoas fossem 

construindo as suas casas. Em pouco tempo, a área estava repleta de barracas, e 

muitos já construíam as fundações das suas casas, porém foi feita uma denúncia para o 
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presidente da extinta ACOPRAM, ainda atuante até então, e conseguiram derrubar 

todas as barracas com a ordem do prefeito. 

 

Assim, hoje existe, ainda desocupada, uma área de aproximadamente 5.470 m² (Ver 

Foto 4.25). A área encontra-se, há algum tempo, servindo como depósito de lixo e é 

alvo de constantes denúncias por parte dos moradores do conjunto (Ver Foto 4.26 e 

Foto 4.27). Ninguém agüenta o mau cheiro que vem daí. Sem contar com os meninos 

que se reúnem para beber e se drogar embaixo dessas árvores, revela uma moradora 

do entorno. Ontem, um colega meu foi espancado, pois viu uma pessoa jogando sacos 

de lixo na área e foi lá reclamar. Precisamos acabar com isso, e a melhor maneira é 

construir uma praça, acrescenta outro morador. De acordo com informações dos 

moradores, eles mesmos se unem para limpar o local. 
 

 
Foto 4.25 – Foto aérea da Comunidade Pedro Lins, a escola e a área remanescente, em 
2003.Fonte: PAULO, Ricardo, 2003. 
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Foto 4.26 – Foto da área desocupada, após                Foto 4.27 – Foto da área desocupada. 
limpeza. Foto da autora, janeiro, 2005.                               Foto da autora, janeiro, 2005. 

 
Segundo o Sr. José Gonçalves, foi desenvolvido um projeto, discutido com os 

moradores, para uma pequena praça na área desocupada, contando ainda com duas 

quadras de areia, uma quadra de vôlei e um mini-campo de futebol, além de vestiários, 

banheiros, um galpão para a realização de eventos e uma sala para administração. O 

objetivo inicial era fazer um parque esportivo mais completo, mas o projeto foi 

elaborado de forma menos ousada para garantir a execução, já que sabemos das 

dificuldades impostas pela prefeitura, garante o Sr. Gonçalves, que ainda chegou a 

conversar com o Secretário de Desenvolvimento Urbano, José Barreto, para que, caso 

a prefeitura não tenha condições de executar o projeto, faça alguma parceria com a 

comunidade na tentativa de se chegar a uma boa solução. 

 

Em matéria publicada no Jornal da Paraíba, em 11 de novembro de 2004, denuncia-se 

a falta de perspectiva para a implementação do projeto e o abandono da área que 

segue acumulando lixo, sem que sejam tomadas providências. A prefeitura diz não ter 

conhecimento acerca da proposta, apesar das lideranças comunitárias garantirem que o 

projeto já foi protocolado no poder público. Umas das preocupações da comunidade é 

que o terreno tenha o mesmo fim das outras áreas reservadas para praças no conjunto 

que foram ocupadas irregularmente por comerciantes e moradores (JORNAL DA 

PARAÍBA, 11/11/2004). 
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 O Sr. Gonçalves insiste em continuar lutando para a realização do projeto e até para a 

remoção dos moradores da área para outro lugar, pois, segundo ele, a quantidade de 

famílias morando ainda é pequena, o que facilitaria a negociação com o prefeito. Acho 

que, nessa área, o prefeito pode remover essas pessoas. Um político só não tem 

coragem de “mexer” em uma área que para ele, politicamente falando, é a morte, 

enfatiza. Assim, os moradores da Comunidade Pedro Lins e do entorno, se unem em 

campanha pela implementação do projeto da praça e não aceitam mais invasões na 

área.           

 

Atualmente, existem 37 construções na área. Quanto ao tipo de uso dessas 

construções, acontece o mesmo verificado na Comunidade Balcão, onde a maioria é de 

residencial, apesar de também existirem construções comerciais, mistas, bem como 

imóveis fechados, com placas de venda ou aluguel. Assim como nas demais áreas de 

praça, existe também uma construção destinada à TELEMAR(Ver Gráfico 4.3 e Figura 

4.20). Tanto as construções comerciais quanto as que estão fechadas encontram-se 

todas com frente para a via principal (Ver Foto 4.28, Foto 4.29 e Figura 4.20).  

17%

16%2%
11%

54%

Residencial

Comercial

Misto

Serviços

Imóvel
Fechado  

Gráfico 4.3 – Tipo de uso das construções da Comunidade Pedro Lins. 
 

 
 
 

 
Foto 4.28 – Edificações comerciais na                    Foto 4.29 – Edificações residenciais na       
via principal. Foto da autora, janeiro, 2005.                 Rua Nilton Cruz Foto da autora, janeiro, 2005.                                
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Figura 4.20 – Situação atual da área, indicando o tipo de uso do solo das construções. 

 
Em relação ao título de posse das casas dos moradores dessa comunidade, nem todos 

o receberam ainda. Nessa área, todos os serviços de infra-estrutura, água, luz e 

esgotamento sanitário, já foram disponibilizados pelas concessionárias responsáveis. 

Quanto ao IPTU, logo no início das invasões muitos revelam que pagaram o imposto, 

mas já faz algum tempo que não é mais cobrado. 

 

Por fim, a análise da Vila Cristo Rei, da Comunidade Balcão e da Comunidade Pedro 

Lins, permitiu o registro da forma de ocupação dessas áreas por construções informais, 

ao longo dos anos, evidenciando que isso aconteceu na mesma época e de modo 

semelhante, diferenciando apenas no que diz respeito à forma de implantação e 

organização dessas construções no solo, o que faz com que cada uma das áreas 

apresente as suas particularidades, conforme foi mostrado. 

 

4.3 – Os moradores e a ocupação das áreas de praça 

 
Para esclarecer melhor as questões referentes à ocupação das áreas destinadas a 

praças, registrada anteriormente, em diferentes momentos, foram realizadas entrevistas 
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com os moradores de cada uma dessas áreas e com os moradores do seu entorno, 

procurando sempre colher os depoimentos daqueles mais antigos por conhecerem 

melhor o conjunto. 

 

Como os depoimentos dos moradores das três áreas destinadas a praças foram 

coincidentes, os resultados das suas entrevistas são apresentados a seguir, unindo-se 

as respostas, formando, portanto, o primeiro grupo de moradores entrevistados. 

Posteriormente, apresentam-se os resultados das entrevistas dos moradores do 

entorno de cada uma dessas áreas, unindo-se também suas respostas, por serem 

coincidentes, formando o segundo grupo de moradores entrevistados.  

 

Na Vila Cristo Rei, foram realizadas entrevistas com trinta moradores, procurando 

sempre os responsáveis pelos imóveis, de um total de 58 construções. Na Comunidade 

Balcão, em virtude da grande quantidade de construções existentes, 97, e 

principalmente pelo fato de a maioria das pessoas terem adquirido a casa há pouco 

tempo, o que dificultava o esclarecimento das informações necessárias, foram 

realizadas entrevistas com trinta moradores, os mais antigos. E, na Comunidade Pedro 

Lins, foram realizadas vinte entrevistas, de um total de 37 construções.  

 

Assim, foram realizadas, ao todo, oitenta entrevistas com os moradores das áreas 

destinadas às praças. As entrevistas procuravam esclarecer primeiramente o perfil 

desses moradores, com dados sobre a idade, sexo, posição na família e a procedência; 

em seguida, enfatizavam informações a respeito da ocupação das áreas destinadas às 

praças que auxiliassem também na descrição da sua forma de ocupação, como o 

tempo de moradia no local, a condição de ocupação do imóvel, o tipo de uso, os 

motivos que contribuíram para a escolha do lugar onde moram, como tomaram 

conhecimento da sua existência, os possíveis problemas enfrentados com os órgãos 

públicos e suas opiniões a respeito dos prejuízos que as invasões podem ter 

ocasionado para os moradores do conjunto (Ver Apêndice A). 
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De acordo com as informações dos líderes comunitários do conjunto, a maioria dos 

moradores das áreas destinadas às praças veio do interior do estado em busca de 

melhores condições de vida na capital. Após as entrevistas, pôde-se confirmar essa 

informação, pois 79% dos moradores vieram de cidades do interior do estado, enquanto 

que 21% vieram de outros bairros de João Pessoa. Quanto à idade desses moradores, 

67,5% têm hoje menos de cinqüenta anos e 32,5% mais de cinqüenta anos. 

 

Procuraram-se, sempre que possível, realizar as entrevistas com os primeiros 

moradores a ocupar a área. No entanto, apenas uma parcela de 22,5% é representada 

por pessoas que construíram a casa na área ainda desocupada, servindo como 

depósito de lixo, enquanto que 77,5%, já adquiriram a casa de outra pessoa. Isso 

evidencia que as invasões ocorriam pela necessidade de um lugar para morar ou 

comercializar, mas, com a crescente procura por espaço nessas áreas e a conseqüente 

valorização, a maioria das pessoas vendia a sua casa e procurava outro lugar melhor 

para morar. Esse fato se verifica, sobretudo, com os imóveis cujas frentes estão 

voltadas para a via principal, por serem pontos comerciais que se valorizaram com o 

tempo e passaram a ser disputados por grandes lojas de João Pessoa que queriam 

abrir as suas filiais no conjunto. Na Vila Cristo Rei, dos quinze imóveis com frente para 

a via principal, apenas um ainda pertence ao primeiro proprietário, Sr. Renato Ferreira, 

dono do atual depósito de bebidas, já mencionado. Todos os outros já foram revendidos 

várias vezes. Segundo um morador, a troca de proprietários ou inquilinos das casas é 

muito constante. No entanto, apenas onze por cento pagam aluguel, enquanto que 89% 

são os atuais donos dos imóveis.  

 

Segundo o Sr. Gonçalves, o que aconteceu, logo no início, revoltando os moradores, é 

que algumas pessoas se aproveitaram da situação e invadiram as áreas à espera da 

valorização do lugar para, em seguida, vender ou alugar as casas. Assim, essas 

invasões serviam para fins especulativos, caracterizando a chamada “indústria das 

invasões”.  Tem gente que invadiu aqui, mandou a filha invadir ali, e a esposa, acolá. 

Sai abrindo comércio ou vendendo a casa e, assim, ganhando dinheiro. Há quem tenha 
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quatorze casas espalhadas por essas áreas. E quem faz tudo certinho fica prejudicado, 

revelou.  

 

Em relação à escolha da área para morar, 77,5%, que são os moradores que 

adquiriram a casa já de outra pessoa, afirmam que decidiram pelos preços das casas 

serem bem mais inferiores do que as demais do conjunto e, como não tinham onde 

morar, aproveitaram a oportunidade. Apesar do valor dessas casas aumentar a cada 

ano, ainda assim só tive dinheiro para comprar uma casa aqui, informou uma moradora. 

Só 22,5%, aqueles que adquiriram o terreno, através da invasão, afirmam que a 

escolha da área se deu pelo fato de não ter onde morar. Uma parte da área já estava 

invadida, e a outra, servindo como depósito de lixo e sem uso nenhum; então, meu 

marido viu e construiu a nossa casa aqui, já que não tínhamos onde morar, informou a 

Sra. Neusa, moradora da Vila Cristo Rei. 

 

Quando indagados a respeito de como tomaram conhecimento da existência da área 

para morar, à exceção dos que vieram relocados do Mercado Público, que representam 

apenas dois por cento do total, 66% informaram que tomaram conhecimento através de 

amigos que moravam nas proximidades e avisavam sobre a possibilidade de construir 

uma casa na área ou de comprar alguma que estivesse à venda, o que ocorria 

freqüentemente; vinte por cento souberam da existência da área através de amigos que 

já estavam morando nela, e apenas onze por cento representam aqueles que, 

passando pela área, viram que estava desocupada e sem uso, sendo portanto, um bom 

local para construir as suas casas ou pontos comerciais.  

 

Sabendo-se que a Prefeitura Municipal é a responsável pelas áreas destinadas às 

praças do conjunto, perguntou-se aos moradores se eles enfrentaram algum problema, 

por habitar uma área irregular, diante da fiscalização da prefeitura. No entanto, apenas 

onze por cento revelaram que os fiscais, ao receberem denúncias sobre as invasões, 

foram até o local na tentativa de contê-las, entretanto, como informou o Sr. Raimundo, 

anteriormente, logo as pessoas conseguiam o apoio de algum político e permaneciam 

no local, enquanto que 89% nunca enfrentaram esse tipo de problema. Quando a 
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guarda municipal chegou aqui, quiseram derrubar o fiteiro que eu tinha na época, mas 

conversei com eles e terminaram deixando, informou um morador da Comunidade 

Pedro Lins. Já, segundo outra moradora da mesma comunidade, a prefeitura ainda 

mandou derrubar a sua barraca, mas imediatamente ela retomou a construção e não 

enfrentou mais problemas. Acho que eles aceitaram as invasões, pois assim não teriam 

trabalho de construir a praça, revela a moradora. Assim, apenas os moradores 

relocados do Mercado Público tiveram autorização para a construção das suas casas, 

enquanto todos os outros não necessitaram de nenhuma autorização por parte da 

prefeitura, o que revela uma conduta omissa do poder público. 

 

Quando indagados sobre a invasão, 98% afirmaram que não houve prejuízo nenhum 

para a comunidade, uma vez que não existia nada no local que não fosse mato e lixo, 

além de ter dado oportunidade a muitas pessoas de terem a sua casa própria. Essa 

área está muito melhor hoje em dia, do que na época que só tinha lixo e mato, pois só 

tem casas de pessoas de bem e utilizamos o comércio existente. Alem disso, não 

acabamos com a praça de ninguém, pois ela nunca existiu, ressalta um morador. Outro 

morador entrevistado acrescenta: não trouxe prejuízo de jeito nenhum; pelo contrário, 

foi um benefício, pois “o que era lixo virou casa”; além disso, a gente paga água e luz, e 

acabamos dando mais dinheiro para a prefeitura. Um fato interessante que se verificou 

durante a realização dessa pergunta é que muitos moradores da Vila Cristo Rei se 

referiram à existência da Praça Cristo Rei como sendo o único prejuízo para a 

comunidade, em função da sua falta de manutenção e da violência. Apenas dois por 

cento dos moradores afirmaram que as invasões realmente prejudicaram os moradores 

do conjunto, pois ficaram todos sem áreas de recreação. 

 

Visando não se ater exclusivamente aos depoimentos dos moradores das áreas 

destinadas às praças, visto que muitos ficavam com receio de esclarecer alguns fatos, 

foram realizadas também entrevistas com alguns moradores do entorno de cada uma 

das áreas.  
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Assim, foram entrevistadas vinte por cento das casas localizadas nas quadras do 

entorno imediato de cada uma dessas áreas, analisadas na pesquisa. Foram realizadas 

42 entrevistas no entorno da Vila Cristo Rei, 44 entrevistas no entorno da Comunidade 

Balcão e 33 entrevistas no entorno da Comunidade Pedro Lins, totalizando 119 

moradores entrevistados, como mostrado na Figura 3.1, do Capítulo 3.  

 

As entrevistas procuravam também esclarecer primeiramente o perfil dos moradores, 

com dados sobre a idade, sexo, posição na família e a procedência. Em seguida, 

enfatizavam informações a respeito da ocupação das áreas destinadas às praças, bem 

como o posicionamento deles frente a esse fato. Assim, eram indagados sobre as 

lembranças que tinham das áreas antes de serem invadidas, se sabiam que eram 

destinadas à praça, se reagiram de algum modo às invasões, se têm parentes morando 

lá  e suas opiniões a respeito dos prejuízos que as invasões podem ter ocasionado para 

os moradores do conjunto (Ver Apêndice B). 

 

Foram desconsiderados, para a realização das entrevistas, os proprietários das casas 

estritamente comerciais e aqueles moradores mais recentes, portanto, 92% dos 

entrevistados moram no conjunto há 22 anos, desde a sua fundação. 

 

Diferente dos moradores das áreas destinadas às praças, que são em sua maioria 

pessoas mais jovens, 63% dos moradores do entorno têm idade acima dos cinqüenta 

anos e 37%, abaixo de cinqüenta anos; além disso, diferem também quanto à 

procedência, pois 81,5% vieram de outros bairros de João Pessoa, enquanto apenas 

18,5% vieram de cidades do interior.  

 

Verificou-se com as entrevistas que 81,5% dos moradores sabiam que a área invadida 

era destinada a uma praça para a comunidade, e 18,5% não sabiam. Apesar de a 

maioria ter conhecimento desse fato, apenas 22% dessas pessoas, aqueles que 

sempre participavam das reuniões e debates acerca dos problemas da comunidade, 

esboçaram alguma reação, fazendo denúncias aos fiscais da prefeitura e aos líderes 

comunitários, na tentativa de evitar essas invasões e preservar a área da praça.  
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Tínhamos esperança de que um dia a prefeitura construiria a praça no lugar previsto; 

então, era preciso impedir as invasões, revela um morador. Os outros moradores, 

representando 78%, preferiam não se pronunciar, pois sabiam que nada poderia ser 

feito. A única coisa que podíamos fazer era denunciar à prefeitura e esperar, mas nunca 

tomavam nenhuma providência; então, preferia ficar quieta informou uma moradora. Ela 

ainda revela que quase nenhum morador incentivava os seus familiares a invadir área, 

o que se comprovou depois das entrevistas, visto que apenas seis por cento dos 

moradores do entorno têm parentes morando nas áreas destinadas às praças. 

 

Também foram indagados sobre o prejuízo que as invasões podem ter acarretado à  

comunidade, já que os moradores dessas áreas afirmam, em sua grande maioria, não 

ter havido nenhum prejuízo. Assim, 66% dos moradores afirmaram que houve prejuízo, 

por motivos distintos, que dividiram as opiniões. Dentre eles, 55% apontam, como 

prejuízo principal, a carência de áreas para recreação no conjunto. Nós não temos área 

de recreação. Saio da Igreja com minhas filhas e tenho que andar quilômetros para 

chegar a uma praça lá embaixo e poder sentar, comer um pastel. Isso é questão de 

qualidade de vida, revolta-se um morador. Para 31% dos moradores, o prejuízo maior 

foi o fato de a área ter se transformado em uma favela, desvalorizando os imóveis do 

entorno. Hoje, o nosso imóvel vale trinta por cento a menos do que valia antes de existir 

uma favela em frente, informou um morador. Isso virou uma favela e, como todas, é um 

ambiente de drogas. Tenho medo de ir lá, enfatiza outro morador. E para o restante, 

quatorze por cento, o prejuízo foi a transformação do lugar em ponto de bagunça e 

desordem.  

 

Porém, 34% dos moradores defendem que não houve nenhum prejuízo para a 

comunidade. Dentre os que compartilharam dessa opinião, 52% revelaram que essas 

pessoas não os incomodam em nada; 35% alegam que não existia mesmo nenhuma 

praça no local, sendo apenas um terreno baldio, e 13% defenderam a importância de 

ter uma casa própria. São pessoas humildes, mas são cidadãos e, como todos, têm 

direito a uma moradia. Além disso, são pessoas de bem, vindas do sertão, informa um 

morador. Se já existisse a praça, e eles tivessem destruído para invadir a área, aí, sim, 
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seria prejuízo, mas a prefeitura não construiu a praça porque não quis. Foi melhor 

mesmo que essas pessoas tivessem direito a uma casa própria, disse outro morador. 

 

Durante as entrevistas com os moradores das áreas destinadas às praças, eles 

advertiram para o fato de que, provavelmente, os moradores do entorno os chamariam 

de favelados e marginais, o que de fato se verificou após algumas entrevistas. Porém, 

com a permanência no local, durante vários dias seguidos, para a realização das 

observações, elaboração das plantas de ocupação e entrevistas, percebeu-se que não 

se trata de marginais. São pessoas trabalhadoras, que lutam por melhores condições 

de vida, e não foi relatada por nenhum deles a ocorrência de problemas com drogas ou 

marginalidade no local.  

 

Assim, as entrevistas, além de fundamentais para melhor compreender a forma de 

ocupação das áreas destinadas a praças do conjunto e os fatores que contribuíram 

para esse fato, possibilitaram verificar que o perfil dos moradores dessas áreas difere 

do perfil dos moradores do seu entorno, quanto à idade e procedência, assim como as 

opiniões frente às invasões, uma vez que os moradores das áreas destinadas a praças 

não consideraram as invasões como um prejuízo para a comunidade, ao passo que os 

moradores do entorno, em sua maioria, perceberam-nas como um grande prejuízo para 

todos, embora não tenham esboçado nenhuma reação diante do início das invasões. 

 

4.4 – A relação dos moradores com as praças: usos e aspirações 
 

 
Sabendo-se que as praças se constituem como a principal opção de recreação dos 

moradores de conjuntos habitacionais populares, e que os contatos sociais, a 

segurança e as várias possibilidades de uso são aspectos importantes da vida 

comunitária, observou-se, a seguir, o uso que os moradores fazem das áreas ainda 

desocupadas nas comunidades analisadas.  

 

 

Primeiramente, verificou-se a experiência que os moradores tinham com o uso das 
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praças, no lugar onde moravam, antes de se mudarem para o Conjunto Mangabeira, no 

intuito de compreender de que forma eles se identificavam com esses lugares. Assim, 

foram indagados quanto à existência de praças próximas as suas residências, se as 

freqüentavam, se atendiam as suas necessidades sociais e recreativas, como as 

qualificavam e de quais equipamentos elas dispunham (Ver Apêndice de A a H).  

 

Para a análise dos dados obtidos, as entrevistas também foram separadas pelos dois 

grupos de moradores, porém, comparando os resultados, os moradores das áreas 

destinadas às praças em estudo, totalizando oitenta entrevistas, e os moradores do 

entorno de cada uma delas, totalizando 119 entrevistas. Algumas questões estão 

explicitadas através de gráficos, para facilitar a compreensão. 

 

Os resultados das entrevistas dos dois grupos de moradores diferem, inicialmente, no 

que diz respeito à existência, ou não, de praças próximas às residências, isso em 

função das procedências distintas, já que a maioria, dos moradores das áreas 

destinadas às praças, veio de cidades do interior do estado, onde as praças ocupam 

lugar de destaque e fazem parte do cotidiano das pessoas. Assim, verificou-se que 

67,5% desses moradores responderam que existiam praças próximas ao lugar onde 

moravam anteriormente, e 32,5% revelaram que não existiam. Em relação aos 

moradores do entorno, a maioria veio de bairros periféricos de João Pessoa, 

apresentando carência de praças. Com isso, só 32% informaram que existiam praças 

próximas as suas residências, enquanto que 68% informaram que não existiam.  

 

Quanto ao uso dessas praças, todos os moradores das áreas destinadas às praças do 

conjunto informaram freqüentá-las para recreação e encontros sociais, assim como 

81,5% dos moradores do entorno, que também declararam haver praças próximas as 

suas moradias anteriores.  

 

Em relação aos equipamentos existentes, percebeu-se que as praças das cidades do 

interior, uma vez que eram a elas que os moradores das áreas destinadas às praças se 

referiam, são bem equipadas, dispondo, em sua maioria, de árvores, bancos, quadras 
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polivalentes para a prática de esportes, parque infantil, além da presença marcante de 

Igrejas (Ver Gráfico 4.4). De acordo com um morador, o que torna as praças do interior 

atraentes é o fato de possuírem área de recreação para crianças, jovens, adultos e 

idosos. Assim, 95% qualificaram as praças como boas, por serem ambientes bastante 

familiares e pela quantidade de equipamentos existentes, satisfazendo a pessoas de 

todas as idades. Sempre tinha o que fazer na praça. Só era freqüentada pelas famílias 

da redondeza, sendo um ambiente muito saudável, informou uma moradora. Alguns 

destacaram o movimento de pessoas na praça também como um ponto positivo. 

Sempre encontrava os amigos e adorava ir só para ver o movimento das pessoas 

jogando bola, andando de bicicleta e das crianças brincando, revela outro morador. 

 

Já, com relação às respostas dos moradores do entorno, verificou-se que a quantidade 

de equipamentos disponíveis nas praças é bem inferior, predominando a existência 

apenas de bancos e árvores. Isso mostra como as praças dos bairros periféricos de 

João Pessoa, visto que são a elas que os moradores do entorno se referem, são 

carentes de equipamentos, encontrando-se abandonadas pelo poder público e sem 

conservação (Ver Gráfico 4.4). Entretanto, como mostrado anteriormente, a maioria 

deles freqüentava as praças, pois consideravam-nas ambientes familiares. O fato de a 

praça se localizar em frente à casa em que moravam e não ser um ambiente perigoso, 

já atraía os moradores.  
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Gráfico 4.4 – Equipamentos existentes nas praças próximas à moradia anterior. 

 
Em seguida, investigaram-se as necessidades atuais dos moradores em relação às 
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praças, o uso que fazem das áreas ainda desocupadas no interior de suas 

comunidades, os motivos que os levam à utilização ou à não utilização, e os 

equipamentos que destacam como importantes numa praça para atrair os usuários (Ver 

Apêndices de A a H).  

 

Face às invasões, 85% dos entrevistados, juntando-se aqui os dois grupos de 

moradores, por compartilharem da mesma opinião, afirmaram sentir falta de praças 

próximas as suas residências, para realizar as suas atividades sociais e de recreação. 

Você aqui não tem uma praça que preste para passear, discutir algo com um colega, se 

distrair olhando o movimento, enfatizou o Sr. Álvaro, morador há 22 anos do conjunto. 

Apenas quinze por cento disseram não sentir falta de praças, mas, ao analisar os seus 

dados pessoais, tratava-se de pessoas em idade bastante avançada que se revelaram 

com problemas de saúde. 

 

Quanto ao local onde os moradores realizam as suas atividades de recreação, verificou-

se que as praias são os lugares preferenciais, já que não ficam tão distantes do 

conjunto e podem ser freqüentadas livremente por todos. Como aqui não tem o que 

fazer, a melhor opção pra gente é ir para praia, pois fica pertinho, e nós não precisamos 

gastar dinheiro para nos divertir por lá, disse uma moradora. O segundo lugar mais 

citado pelos moradores foi a própria casa e calçada, onde costumam colocar cadeiras 

para encontrar os amigos e conversar com eles (Ver Gráfico 4.5).  

 

Com relação a essa questão, alguns moradores, sobretudo os das áreas destinadas às 

praças, afirmavam que pessoas de renda baixa como eles não têm atividades de 

recreação. Você já viu pobre ter lazer? Isso é coisa de rico. Pra gente, a opção é ficar 

em casa mesmo, informou um morador. Para poucos, as atividades de recreação 

realizam-se nos shoppings centers da cidade, constatando-se que essa opção foi 

levantada apenas pelos moradores do entorno, por terem melhores condições 

financeiras. Outro pequeno número de moradores divide-se entre a Igreja Cristo Rei e o  

 

Parque Arruda Câmera, zoológico da cidade que se localiza distante do conjunto (Ver 
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Gráfico 4.5). 
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Gráfico 4.5 – Lugares onde os moradores realizam as suas atividades de lazer. 

 
O que se verificou também é que alguns moradores responderam que realizam as suas 

atividades de recreação em lugares que se localizem ´fora do conjunto`. Percebe-se 

que essas respostas era uma forma de demonstrar insatisfação com as opções de 

recreação disponíveis no conjunto. A maioria dessas pessoas reside nas proximidades 

da Praça Cristo Rei. Qualquer folga que tenho, aproveito para sair do conjunto. O 

quanto mais longe eu puder passar dessa praça com os meus filhos, melhor vai ser, 

revelou uma moradora da área, que pode constatar diariamente a violência e a bagunça 

que tomaram conta da praça, sem que providências sejam tomadas. 

 

Em função da grande quantidade de moradores que não freqüentam a Praça Cristo Rei, 

foram indagados quanto aos motivos que os levam a sua não utilização. A maioria, 

66%, informou que os motivos são, sobretudo, a violência e a localização, distantes de 

suas residências. Principalmente para os moradores da Comunidade Balcão e da 

Comunidade Pedro Lins, assim como para os moradores do seu entorno, essa praça 

fica muito distante. A praça é perigosa, escura e sem segurança nenhuma. Como se 

não bastasse isso, fica longe demais; então, chego cansado do trabalho e não tenho 

vontade nenhuma de andar até lá, afirmou um morador da Comunidade Balcão. Para 

 

 31%, a falta de equipamentos é o principal motivo que os afasta da praça, e apenas 
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três por cento disseram não ter tempo para freqüentá-la.  

 

Como se observa no gráfico anterior (Ver Gráfico 4.5), menos de dez por cento 

revelaram freqüentar a praça, correspondendo a dezessete moradores de um total de 

199 entrevistados. Porém, todos revelaram que essa praça não satisfaz as suas 

necessidades sociais e recreativas, devido à falta de conservação e de equipamentos 

que possam atrair usuários de todas as idades.  

 

Como a Praça Cristo Rei localiza-se na primeira área analisada na pesquisa, Vila Cristo 

Rei, observou-se, em dias e horários apropriados, o uso que as pessoas fazem da 

praça, percebendo-se, no entanto, que não há uma diversidade de usos, ao longo de 

períodos do dia, uma vez que a praça não dispõe de equipamentos que ofereçam tal 

condição. Em função da existência dos equipamentos comunitários junto à praça, a 

acessibilidade e a visibilidade ficam prejudicadas, uma vez que as frentes desses 

equipamentos estão voltadas para as ruas circundantes, formando um “paredão” em 

volta da praça (Ver Foto 4.30). Assim, o acesso à praça se faz diretamente pela via 

principal e pela rua estreita aberta, a pedido dos moradores. 

 
Foto 4.30 – Equipamentos comunitários formando “paredões” em torno da praça. Foto da autora, 
dezembro, 2004. 

 
Durante toda a manhã e o período da tarde, em todos os dias da semana, verifica-se 

apenas a presença de alguns passantes, que se deslocam até o ponto de ônibus ou 

utilizam o comércio local, e dos lavadores de carro que trabalham em função do 

estacionamento existente na praça, sempre repleto de carros. No início da noite, 

percebe-se também a presença de passantes em direção à Igreja Cristo Rei, aberta a 
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partir das 16:00 h. Além disso, inicia-se o funcionamento de um bar, em um dos 

quiosques, cujo dono espalha cadeiras e mesas, atraindo alguns fregueses, até a 

madrugada, sobretudo nos finais-de-semana. (Ver Foto 4.7). Essa praça é morta. Só 

serve como lugar de passagem e para aqueles que gostam de beber no quiosque. 

Ninguém tem coragem de trazer as crianças para cá; além do mais, não tem o que fazer 

aqui, disse um morador (Ver Figura 4.21). De fato, durante o período de observação, 

percebeu-se o abandono da praça, não se verificando em nenhum momento uma 

diversidade de usos e de atores sociais, o que se torna praticamente impossível em 

virtude da falta de conservação, segurança e equipamentos. 
 

 
Figura 4.21 – Mapeamento da Praça Cristo Rei apresentando o seu uso em diferentes horários.  

 
Apesar de todos esses problemas, sempre que um parque de diversões se instala na 

praça, ou realiza-se algum evento, a área passa a ser bem freqüentada para a 

recreação e a convivência social (Ver Foto 4.31). 
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Foto 4.31 – Praça Cristo Rei durante a instalação de um parque de diversões. Foto cedida por um 
morador, 2003. 

 
Os próprios moradores que deveriam ser os principais atores no que diz respeito à 

manutenção da praça sentem-se acuados diante das decisões do dono do quiosque 

que acaba monopolizando a praça. Mas, como mostrado anteriormente, sempre 

existem aqueles que querem zelar pelo patrimônio público e recorrem a denúncias, 

através dos jornais locais, na tentativa de resolver um problema de ordem pública.  

 

Em relação às áreas remanescentes na Comunidade Balcão e na Comunidade Pedro 

Lins, alguns moradores informaram usá-las apenas para encontros casuais com os 

amigos (Ver Gráfico 4.5). Nos fins de semana, que é quando eu não trabalho, aproveito 

e coloco cadeiras para conversar com os vizinhos nessa área desocupada, ressaltou 

um morador da Comunidade Balcão. Em virtude da localização desse espaço entre as 

construções, o uso torna-se restrito a quem mora na área (Ver Figura 4.22). Soma-se a 

isto o preconceito que sofrem, por parte dos moradores do entorno, considerando-os 

como favelados, evitando manter contato com aqueles. Só sabe da existência desse 

espaço aqueles que conhecem os moradores da Comunidade Balcão ou já tiveram 

acesso à área.  

 

O uso desse espaço é bastante limitado, visto que também não dispõe de condições 

propícias para a recreação. Durante toda a manhã e à tarde, verifica-se apenas a 

presença de passantes, saindo de suas casas ou chegando a elas. As crianças não 

jogam bola, a pedido dos moradores, para evitar possíveis confusões, já que muitos 

jogos acabavam em brigas. Verifica-se também a existência de varais espalhados, onde 
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os moradores, acordando entre si, penduram suas roupas e lençóis para secar. Para 

aqueles que têm carro, a área serve também como estacionamento.  

 

Segundo os moradores, no início da noite, todos colocam cadeiras em suas portas para 

encontrar os amigos e conversar com eles. A concentração maior de pessoas gira em 

torno de uma das casas onde funciona um bar (Ver Figura 4.22). Como essa área não 

oferece nada, a opção é se sentar à porta de casa e conversar com os vizinhos. É 

assim que a gente se distrai aqui, disse uma moradora. Mesmo sabendo que o 

movimento é maior durante a noite, não se registraram fotos, evitando entrar na 

comunidade ao anoitecer. Apenas nos fins-de-semana, o movimento de passantes e de 

pessoas conversando nas proximidades de suas casas aumenta. Durante a realização 

das entrevistas, todos os moradores dessa comunidade demonstraram interesse pela 

construção de uma praça na área remanescente. Seria bom demais se fizessem uma 

praça aqui. Qualquer coisa que colocassem já estava bom, enfatizou um morador. 

 
Figura 4.22 – Mapeamento da área remanescente na Comunidade Balcão, apresentando o   
seu uso em diferentes horários.  

 
Segundo o Sr. Gonçalves, igrejas evangélicas, localizadas no entorno da Comunidade 

Balcão, realizam, esporadicamente, alguns eventos e apresentações na área, para 

proporcionar diversão aos moradores. No entanto, ele revela que, quando os eventos  

 

Foto BAR
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necessitam de mais participantes, são realizados em outro lugar, pois os demais 

moradores do conjunto evitam freqüentar essa área. 

 

Já na Comunidade Pedro Lins, o espaço remanescente não é cercado por construções, 

o que facilita o acesso dos moradores do entorno. No entanto, a área só é utilizada 

pelos moradores a partir das 15:00 h, durante toda a semana, como lugar de encontros, 

quando os moradores costumam se sentar em cadeiras para conversar, aproveitando-

se da sombra das várias árvores existentes. Além disso, algumas crianças aproveitam 

também para brincar. (Ver Figura 4.23, Foto 4.32, e Foto 4.33.). Nos fins-de-semana, 

além dessas pessoas, verifica-se também, esporadicamente, a presença de jovens 

jogando bola e carros estacionados embaixo das árvores (Ver Foto 4.34 e Foto 4.35). 

 
 
 
 

 
 

 
Foto - 4.32 – Moradores conversando embaixo      Foto 4.33 – Crianças brincando embaixo das 
das árvores. Foto da autora, janeiro, 2005.                  árvores. Foto da autora, janeiro, 2005. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Foto 4.34 – Moradores conversando, em                  Foto 4.35 – Carros estacionados, em dia  
dia de domingo. Foto da autora, janeiro, 2005.             de domingo. Foto da autora, janeiro, 2005. 
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Apesar de não ter uma diversidade de uso, no período da tarde, em todos os dias da 

semana, sempre se encontram moradores na área. Durante a noite, a área é muito 

escura, e moradores de ruas mais distantes aproveitam para jogar lixo. Além disso, 

segundo os moradores, a área torna-se ponto de encontro de jovens drogados. Durante 

a realização das entrevistas, tanto os moradores da área quanto os moradores do 

entorno falavam a respeito da importância de se construir uma praça nesse local e de 

se removerem as pessoas que ocupam a área para outro lugar, permitindo, assim, uma 

melhor visibilidade para aqueles que passarem pela via principal. 

 
Figura 4.23 – Mapeamento da área remanescente na Comunidade Balcão, apresentando o seu  
uso em diferentes horários.  

 
De acordo com a Sra. Fátima, que mora em frente a essa área, algumas vezes 

aparecem circos ou parques no local. Durante esse período, a área fica toda limpa. 

Mas, segundo ela, acontece sempre um fato interessante. O circo ou o parque chega 

aqui e começa a montar a sua estrutura, pintar e limpar. Enquanto isso, funciona por 

alguns dias. Aí, logo depois, vão embora para outra área melhor. 
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Apesar das condições precárias em que se encontram as áreas remanescentes, os 

moradores ainda as utilizam, como única opção de recreação, para conversar com os 

amigos e encontrá-los. Diante disso e da manifestação da vontade de que fosse 

construída uma praça nessas áreas, foram indagados quanto aos equipamentos que 

deveriam existir para que, assim, atraíssem usuários (Ver Gráfico 4.6).  

 

Após a análise dos dados, verificou-se que o maior desejo dos moradores é a 

construção de parques infantis, uma vez que as crianças são as principais prejudicadas 

quanto à carência de áreas de recreação no conjunto. Os adultos sempre se encontram 

para conversar com os amigos, mas as crianças não têm o que fazer. Terminam ficando 

agitadas demais dentro de casa, pois a gente não tem um lugar para levá-las para 

brincar, informou um morador. Além disso, os moradores também expressaram a 

necessidade de praças bem equipadas, contando, além de parque infantil, com bancos, 

árvores e quadras polivalentes. A ausência de áreas para caminhar também foi 

marcante nas respostas, assim como de lanchonetes, porém sempre informando, 

sobretudo os moradores do entorno da Praça Cristo Rei, serem contra a venda de 

bebidas alcoólicas, isso, em função da péssima experiência que eles têm com o 

funcionamento do quiosque na Praça Cristo Rei. 
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Gráfico 4.6 – Equipamentos necessários para atrair usuários para as praças. 
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As observações realizadas nas três áreas destinadas a praças selecionadas, bem como 

as entrevistas com os moradores, permitiram constatar que eles (os moradores) têm 

uma relação afetiva com praças, já que, quando existiam nas proximidades de suas 

moradias anteriores, sempre as freqüentavam. Também fica claro que isso se reflete no 

uso que eles fazem atualmente das áreas remanescentes do conjunto, pois, apesar de 

serem áreas que não oferecem nenhum atrativo, são utilizadas para encontros 

informais, como única opção de lazer no conjunto. No entanto, verificou-se que não 

deixaram de reclamar a carência de áreas para recreação e convívio social, e de 

ressaltar as suas necessidades e aspirações no caso de futuros projetos de praça no 

conjunto. 
 

4.5 – Considerações sobre o capítulo 
 
A análise do projeto, bem como as entrevistas realizadas com os seus autores, permitiu 

identificar as idéias e os parâmetros utilizados para a definição das áreas destinadas às 

praças do Conjunto Mangabeira. Com isso, percebeu-se que alguns aspectos, 

considerados ou não no projeto, parecem também ter contribuído para o atual uso 

dessas áreas.  

 

Desconsiderou-se, no projeto, que a própria dinâmica de evolução do conjunto fizesse 

com que as atividades comerciais se desenvolvessem linearmente, ao longo das duas 

vias coletoras, excedendo os limites previstos e induzindo a invasão das áreas 

destinadas às praças. Com isso, a idéia de se ter uma praça como centro, com 

equipamentos e serviços dispostos em seu entorno, para atender aos moradores de 

uma unidade de vizinhança, não funcionou, apesar de ter sido bastante útil para o 

dimensionamento do conjunto e para a determinação dos equipamentos que seriam 

necessários.  

 

O problema da invasão das áreas destinadas a praças já se iniciou com a entrega do 

Conjunto Mangabeira sem que as praças tivessem os seus projetos paisagísticos 

elaborados e executados, ou, pelo menos, tivessem as suas áreas demarcadas e 

sinalizadas pela Prefeitura Municipal a quem compete essa responsabilidade, 
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informando às pessoas que aquela área livre se destinava a uma praça. Assim, 

espaços livres, abandonados, sem uso, em um local onde as pessoas necessitam de 

moradia ou de uma atividade comercial para incrementar a sua renda, servem como 

estímulo para as invasões, e as pessoas se apropriam de acordo com as suas 

necessidades e interesses particulares.  

 

Além disso, optou-se por áreas de praça de grandes dimensões, por ser uma solução 

mais econômica, embora, ainda assim, essas áreas não tenham alcançado o índice 

previsto pela legislação, que corresponde a um mínimo de dez por cento da superfície 

loteada. Essas áreas muito grandes dificultaram a elaboração de um projeto 

paisagístico e de composição, já que demandavam uma maior quantidade de 

equipamentos, o uso por parte dos moradores, enquanto áreas de recreação e convívio 

social, e até mesmo a fiscalização por parte da prefeitura que, diante de um espaço tão 

amplo, autorizou, como no caso da Vila Cristo Rei, a sua ocupação provisória, 

perdendo, em seguida, o controle da situação. 

 

As áreas destinadas aos equipamentos comunitários não foram invadidas, pois foram 

demarcadas, logo na entrega do conjunto, com a construção das suas fundações, 

sendo concluídos apenas em 1986, período em que as áreas destinadas a praças já 

tinham sido ocupadas por algumas barracas. No entanto, a construção dos 

equipamentos comunitários junto às praças, porém sem nenhuma relação com elas, 

contribuiu também, de certa forma, para o abandono dessas áreas, como se verificou 

na Praça Cristo Rei, com muros inteiramente vedados, reforçando a desertificação do 

lugar, sem estabelecer nenhuma interação entre as pessoas que estavam nesses 

lugares e aquelas que passavam pela “praça”. Isso estimulou a violência urbana e 

favoreceu as ações criminosas, como de fato aconteceu na “praça”. 

 

As entrevistas com os moradores das áreas destinadas às praças, com os moradores 

do entorno e com as lideranças comunitárias, permitiram uma ampla visão de como se 

procedeu a forma de ocupação de cada uma das três áreas analisadas na pesquisa, o 

que possibilitou compreender, de forma geral, como acontece a ocupação dos espaços 
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livres públicos em conjuntos habitacionais. 

 

Verificou-se que as invasões se iniciaram praticamente na mesma época e da mesma 

forma em todas as áreas destinadas a praças do Conjunto Mangabeira I. Pode-se dizer 

que se tratou de uma “epidemia” de invasões. A ocupação iniciou-se com a chegada de 

barracas, para fins comerciais, que se instalaram com suas frentes voltadas para as 

vias principais.  

 

Na tentativa de conter a proliferação das invasões, foram criados, em todas as áreas, 

campos de futebol, entretanto, essa foi uma providência que só alcançou um bom 

resultado durante o seu período de existência. Os campos foram extintos em um 

período mínimo de quatro anos, por pressão das pessoas que já moravam nas áreas e 

queriam evitar as brigas e confusões ocasionadas pelos jogos. Com isso, a ocupação 

se proliferou e as barracas foram dando lugar a construções mais fixas. 

 

Atualmente, encontram-se, nas áreas invadidas, construções residenciais, comerciais e 

de uso misto, servindo tanto como moradia quanto estabelecimento comercial. A 

maioria das construções é de uso residencial, à exceção das construções da Vila Cristo 

Rei, que apresentam, em sua maioria, atividades comerciais, pelo fato de estarem 

localizadas em uma área de intenso comércio. 

 

O déficit habitacional da maioria das cidades brasileiras, assim como a situação 

financeira de grande parte da população, contribuiu para a ocupação dessas áreas por 

construções informais. Tais questões incidiram na atitude dos moradores dessas áreas, 

em invadir uma área abandonada e construírem suas casas ou comprarem de outra 

pessoa, por não terem um lugar onde morar ou pela necessidade de comercializar 

algum produto e aumentarem o seu rendimento. No entanto, não se pode esquecer de 

que, logo no início da ocupação, a maioria das pessoas aproveitou-se da valorização do 

lugar para vender a sua casa e procurar outro lugar melhor para morar. Alguns se 

apropriaram de áreas mais extensas e desmembraram-nas em partes menores para, 

em seguida, vendê-las ou alugá-las, caracterizando-se, assim, uma verdadeira 
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“indústria de invasões”. 

 

Constatou-se que os moradores das áreas destinadas a praças são, em sua grande 

maioria, mais jovens e procedentes das cidades do interior do estado, que vinham para 

a capital em busca de melhores condições de vida. Tomavam conhecimento a respeito 

da possibilidade de construir ou comprar uma casa, nessas áreas, através de amigos 

que moravam próximos ao local e relatavam sobre as invasões que estavam se 

procedendo. Não encontraram nenhuma resistência por parte da prefeitura ou qualquer 

outra instituição frente à ocupação do espaço livre público e, nos poucos casos em que 

isto ocorreu, logo eram protegidos por políticos que os apoiavam, “autorizando” a 

construção de suas casas. 

 

Desse modo, enfatiza-se também que as invasões têm muito a ver com interesses 

políticos e com a gestão do espaço pelo município. O poder público, além de ter sido  

totalmente omisso em relação aos projetos das praças, também o foi quanto à 

fiscalização e gestão das mesmas. Isso evidencia problemas com o planejamento, 

faltando um certo controle do processo de ocupação do conjunto, necessitando, 

portanto, de uma articulação do projeto com a implantação e a posterior gestão desses 

espaços. 

 

A pesquisa demonstrou que quase todos os moradores das áreas destinadas a praças 

não consideraram que a ocupação dessas áreas tenha trazido prejuízos para os demais 

moradores do conjunto, já que se tratava de uma área abandonada, sem perspectivas 

de construção das praças. Perceberam a ocupação como um benefício, pelo fato de 

terem limpado e transformado uma área com mato e lixo em uma área com moradias, 

dando-lhes a chance de ter uma casa própria e algum tipo de estabelecimento 

comercial, proporcionado-lhes um aumento da renda e atendendo aos moradores da 

vizinhança em suas necessidades básicas. 

 

Quanto aos moradores do entorno, a maioria, procedente de outros bairros da capital e 

já em idade mais avançada, sabia que, quanto às áreas invadidas, tratava-se de 
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espaços públicos, pertencentes à comunidade, para atendê-los em suas necessidades 

sociais e recreativas, porém aceitou as invasões, por não dar nenhuma credibilidade a 

uma possível reação por parte da prefeitura. Apesar disso, alguns moradores, os mais 

atuantes acerca dos problemas comunitários, insistiam na proibição das invasões, sem 

sucesso.  

 

Já em relação aos prejuízos trazidos pela invasão dessas áreas, a maioria deles 

percebe que hoje as suas casas estão desvalorizadas, devido à existência dessas 

“favelas”, e a comunidade está privada de áreas de recreação e interação social. No 

entanto, alguns moradores não se incomodaram com as invasões, afirmando que os 

terrenos estavam de fato abandonados, e essas pessoas que invadiram necessitavam 

de casa para morar. 

 

De acordo com o projeto, as três áreas destinadas a praças analisadas somam um total 

de 26.222m², no entanto as invasões ocuparam uma área de 16.062m². Isso, pois 

restou, em cada uma delas, um espaço que não foi invadido por construções informais, 

cuja soma de suas áreas totaliza 10.160m² (Ver Gráfico 4.7).   

38%

62%

Área
invadida

Área livre

 
Gráfico 4.7 – Percentual das invasões. 

 
No caso da Vila Cristo Rei, foi construída, na área livre, a Praça Cristo Rei que, apesar 

de ser assim denominada, não corresponde ao conceito e às funções de uma praça, 

sendo freqüentada apenas por aqueles que estão em busca de bebidas alcoólicas, no 

quiosque existente, e pelos passantes em direção à Igreja Cristo Rei. Já na 

Comunidade Balcão e na Comunidade Pedro Lins, os espaços remanescentes podem 
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ser caracterizados como espaços livres públicos potenciais, pois esses espaços 

abrangem as áreas que não dispõem de quaisquer instalações, mas apresentam 

possibilidade de uso futuro para a recreação (SÁ CARNEIRO e MESQUITA, 2000:29)  

                                          

Devido à falta de instalações nas áreas remanescentes, os moradores as utilizam 

apenas para conversar com os amigos e encontrá-los, colocando cadeiras na porta de 

suas casas, no caso da Comunidade Balcão, ou embaixo das árvores, aproveitando-se 

da sombra, no caso da Comunidade Pedro Lins. Quase todos reclamam da carência de 

áreas para a recreação e interação social no conjunto; a exceção fica para aquelas 

pessoas mais idosas que já não saem mais de casa ou para aqueles que afirmam não 

ter tempo para atividades de lazer. 

 

Verificou-se que a maioria dos moradores tinha uma relação afetiva com as praças 

existentes no local onde moraram anteriormente. A maioria dos moradores das áreas 

destinadas a praças afirmou existirem praças próximas as suas residências anteriores e 

serem os locais preferidos para os encontros sociais e a recreação, por se tratar de 

ambientes familiares, bem equipados, com opções de lazer para todas as idades, 

conservadas e sem violência. Já os moradores do entorno, por serem procedentes de 

bairros periféricos de João Pessoa, afirmaram, em sua maioria, que não existiam praças 

próximas as suas residências anteriores, e os poucos que afirmaram que existiam 

praças apontavam-nas como locais abandonados, sem conservação e equipamentos, 

no entanto, sendo, ainda assim, freqüentadas pela vizinhança, por ser a única opção de 

lazer e não se constituírem locais perigosos. 

 

Diante dessa relação afetiva com as praças, anteriormente e hoje, com a carência 

desses espaços no conjunto, a maioria dos moradores encontrou nas praias da cidade, 

os lugares preferenciais para realizar as suas atividades recreativas e para encontrarem 

os amigos, já que não ficam tão distante do conjunto e são lugares que podem ser 

freqüentados livremente por todos, sem implicar gastos financeiros. Aqueles que não 

gostam de ir à praia, preferem ficar em casa, freqüentar a Igreja Cristo Rei, ou realizar 

passeios esporádicos aos shopping centers, ao zoológico da cidade ou a algum outro 
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lugar que ofereça condições de diversão em bairros próximos. 

 

A Praça Cristo Rei demonstrou ser um lugar que os moradores evitam freqüentar, por 

não satisfazer as suas necessidades sociais e recreativas, devido à falta de 

conservação, à indisponibilidade de equipamentos, à violência e à falta de segurança. 

Os moradores da Comunidade Balcão, da Comunidade Pedro Lins e entorno, ainda 

apontaram, além de todos esses outros fatores, a distância da “praça” em relação as 

suas residências, como mais um fator que contribui para a sua não utilização.  

 

Diante disso, os moradores consideraram a provisão de praças no conjunto, como uma 

necessidade básica para elevar a qualidade de vida de todos. As crianças são as mais 

prejudicadas quanto à falta de áreas para recreação. Assim, todos defendem o 

aproveitamento dos espaços livres públicos potenciais para a construção de praças, 

sobretudo com brinquedos infantis, árvores e bancos, mas sem esquecer outros 

equipamentos, como quadras polivalentes, área para caminhar e lanchonetes, que não 

vendam bebidas alcoólicas, para que, enfim, esses espaços possam ser bem utilizados, 

atraindo usuários de todas as idades.  

 

Mesmo diante dessas reivindicações, os administradores públicos parecem ignorar a 

existência do problema. Para melhorar a qualidade de vida desses moradores precisa-

se criar um ambiente mais saudável e, para isso, é necessário recuperar esses espaços 

e devolver à comunidade o que é dela. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

 



 

 

148

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A qualidade de vida de grande parcela da população urbana está, em parte, 

condicionada à qualidade dos espaços livres públicos da cidade. Estes espaços sempre 

propiciaram, ao longo da história, o locus onde ocorrem os contatos sociais entre 

populações com diferentes culturas e estilos de vida.  

 

Principalmente em nossas cidades caóticas, o espaço livre público se torna vital como 

um lugar para o lazer, necessitando ser valorizado, como forma de se contrapor à 

pseudocoletividade atual que surge com a construção de novos espaços de convívio 

social, ligados à lógica de consumo, voltados, portanto, para a parcela da população 

que tem maior poder aquisitivo. São espaços privados que interiorizam as atividades 

cotidianas, artificializando espaços públicos e isolando, assim, as classes mais 

elevadas do resto da população. Segundo Dias (2005), isso se trata de uma arquitetura 

introvertida que clama (com muita propriedade) por seu lugar privilegiado na cidade. 
 

Em bairros periféricos, as limitações sofridas por seus habitantes levam a uma relação 

de vizinhança mais solidária e à necessidade de espaços livres públicos próximos às 

moradias, como áreas destinadas aos encontros sociais e à recreação dos moradores. 

No entanto, esses espaços se tornaram palco de práticas excludentes. A privatização 

do espaço público é um processo que vem ocorrendo indiscriminadamente. 

 

A partir desta abordagem, procurou-se, neste trabalho, compreender a forma de 

ocupação dos espaços potenciais para praças no Conjunto Mangabeira, analisando o 

uso do solo, que aponta para a falta de prioridade dada à implantação de espaços livres 

públicos em conjuntos habitacionais. As considerações teóricas discutidas e a pesquisa 

empírica realizada permitiram apontar algumas conclusões a respeito da ocupação e 

uso desses espaços no Conjunto Mangabeira, localizado em João Pessoa . 

 

Percebeu-se, a partir da análise das áreas destinadas a praças do conjunto, que o 

conceito de espaço livre público abordado na pesquisa foi utilizado pelos autores na sua 
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concepção, entretanto, não foi implantado. A população desconhece ou ignora o que é 

um espaço livre público, a partir do momento que passa a utilizá-lo para fins 

particulares. O livre acesso, a não exclusividade de nenhum uso diferente daqueles que 

são de interesse comum, o direito do outro ao mesmo espaço, e a própria legislação 

brasileira, que destaca os “espaços livres” como sendo aqueles onde se pode empregar 

o termo non aedificandi, além de dispor sobre outras limitações já discutidas, não são 

respeitados pelas pessoas que se apropriam indevidamente desses espaços. Passam a 

considerá-los resíduos sem utilidade, para satisfação das suas próprias necessidades, 

ocupando-os com construções informais. Pode-se dizer que, para isso, contribui a falta 

de conhecimento acerca do conceito de espaço livre público e das suas implicações por 

parte da população, bem como a falta de informação e instrução por parte dos técnicos 

que projetam e implementam os conjuntos habitacionais. Como bem aponta Gomes 

(2002:166), o que constrói o espaço público é a obediência à lei e a seus limites. 

 

O Conjunto Mangabeira foi entregue à população sem a elaboração de um projeto 

paisagístico para as áreas destinadas a praças, procedendo-se apenas a sua 

delimitação, em áreas superdimensionadas, para que, posteriormente, a Prefeitura 

Municipal, responsável pela sua gestão, desenvolvesse os seus projetos. Segundo 

Panerai (1994:79), o caráter do espaço público não se resume a suas próprias 

dimensões. Trata-se na verdade de pensá-lo como elemento positivo do projeto urbano 

e não como um vazio residual a organizar por último. È imprescindível que os projetos 

dos espaços livres públicos forneçam condições físicas compatíveis com as 

necessidades da população, desde a sua etapa inicial, para que as pessoas possam 

neles desenvolver atividades diversas como se encontrar, relaxar, caminhar, 

comercializar, etc. e possam, assim, cumprir a sua função urbana. Inclusive, nas áreas 

residenciais, os moradores optam por espaços menores, o que facilita a sua 

composição, uso e gestão.  

 

De acordo com Jane Jacobs (2001:98), as pessoas não utilizam os espaços livres 

públicos só porque eles estão lá, e os urbanistas e planejadores urbanos gostariam que 

utilizassem. De fato, no Conjunto Mangabeira, os espaços livres públicos, sem 



 

 

150

planejamento adequado, permaneceram sem cuidados e abandonados pelos usuários. 

As pessoas, buscando o atendimento das suas necessidades básicas, como moradia e 

trabalho, juntamente com a falta de informação já citada, ocuparam essas áreas e 

acabaram formando assentamentos permanentes. As praças potenciais do conjunto 

cederam lugar a “comunidades”, habitadas por uma grande quantidade de famílias, 

muitas vezes, em péssimas condições de moradia. Com isso, percebe-se, de acordo 

com Serpa (2004:22), que a apropriação social dos espaços públicos tem implicações 

que ultrapassam o seu design físico. 

 

A ocupação dessas áreas ocorreu de forma semelhante, na mesma época, durante a 

entrega das primeiras casas do conjunto, e iniciou-se através de pequenos bancos de 

madeira para a comercialização de produtos, logo se transformando em estruturas mais 

fixas, com grandes lojas e residências. Constatou-se, como ressalta Gomes (2002:177), 

que essas áreas se tornaram muito disputadas e, sobre elas, estabeleceram-se 

verdadeiros loteamentos controlados por pessoas, inúmeras vezes vistas como 

verdadeiros “proprietários”, que, tempo depois, passam, como legítimos locadores, para 

recolher o fruto dos aluguéis. Conforme informaram muitos moradores do entorno, essa 

ocupação afetou a imagem do conjunto, provocando a desvalorização das suas casas, 

além de efeitos provocados em nível de segurança, pois promoveu a formação de 

barreiras desordenadas, dificultando a circulação e impedindo a visibilidade.  

 

O descaso do poder público com essas áreas também colaborou para a sua 

“privatização”, reduzindo as condições e oportunidades de convívio social e recreação 

entre os moradores que procuram, assim, em sua grande maioria, as praias da cidade 

para garantir o seu lazer. Segundo Dias (2005), as praias constituem uma exceção, pois 

são espaços públicos naturais onde a mistura das “castas” ainda é tolerada. Com o 

resultado das entrevistas, verificou-se também que se eliminou o principal local de 

recreação das crianças, que necessitam de maior resguardo e segurança, garantidos 

pela proximidade com as casas, uma vez que a maioria dos moradores se referiu 

sempre a parques infantis como os equipamentos de primeira necessidade para atrair 

os usuários para futuras praças no conjunto.  
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Essas são as conseqüências mais imediatas e repercutem não somente em problemas 

para os residentes do conjunto, como também para o contexto no qual estão inseridos. 

Há, porém, toda uma gama de efeitos que não pode ser medida diretamente e refere-se 

à prática cotidiana da vida pública, do contrato que protege o patrimônio comum e 

procura assegurar igualdade de condições a todos. 

 

Evidencia-se, então, o problema da gestão dos espaços livres públicos, uma vez que 

não houve, no conjunto, uma fiscalização por parte do poder público, e, assim, as 

pessoas invadiram as áreas sem encontrar maiores problemas. Aliam-se a isso as 

condutas omissas, por parte dos políticos que, muitas vezes, incentivaram as invasões 

em troca de votos. Pode-se dizer que faltou um controle para essas áreas. Faltou deixar 

bem definido e explicado para os moradores de quem é a responsabilidade pelas áreas 

destinadas a praças e sinalizar que eram destinadas ao uso social e recreativo dos 

moradores, evitando a sua utilização para fins privados e preservando o local. 

Conforme aponta Gomes (2002:185), verificou-se no conjunto que espaços públicos, 

abandonados pelos poderes públicos, se convertem em terra de ninguém, sem regras 

de uso, perdem sua característica fundamental, ou seja, a de terrenos de convivência, 

encontro entre diferentes, ou em uma palavra, espaço democrático. 

 

Diante disso, faz-se necessário um planejamento do empreendimento que envolva não 

só o controle do projeto como também a sua implantação e gestão. Elaborar uma 

espécie de “manual de ocupação” do Conjunto e valorizar a participação dos moradores 

na definição da sua área de moradia desde o início do projeto. As cidades crescem sem 

previsão, e as pessoas se organizam como podem, mas, se o crescimento se fizer com 

o mínimo de controle, não haverá surpresas negativas. Além disso, um retorno positivo 

é sempre possível de acontecer, quando os anseios da população são atendidos. 

 

Para se ter um projeto e uma gestão adequada dos espaços livres públicos é essencial 

conhecer o seu conceito, entender o papel que eles desempenham na vida das 

pessoas e porque são usados ou ignorados. É um processo que envolve usuários, 

projetistas e gestores do espaço, para que sejam criados de forma a atender às 
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necessidades da população. O trabalho de gestão desses espaços deve ser 

democrático, permitindo expressões culturais, sugestões e mudanças, para que as 

pessoas sintam que o espaço é parte de suas vidas, e se identifiquem com ele (CARR 

et al, 1992:239).  

 

Embora alguns autores apontem para a perda de vitalidade dos espaços públicos e o 

crescente confinamento das atividades cotidianas, percebe-se que tudo isto está 

diretamente relacionado ao crescente descaso do poder público frente à implantação, 

fiscalização e manutenção, ou seja, à gestão desses espaços. Constatou-se, no 

Conjunto Mangabeira, que as pessoas sentem a necessidade de realizar as suas 

atividades sociais e recreativas nos espaços públicos, mas não o fazem devido ao 

estado de abandono em que se encontram esses espaços. Insiste-se, então, que não 

se pode confundir “morte” dos espaços públicos com o empobrecimento do seu uso, 

pois espaços sem atrativo nenhum, em péssimo estado de conservação e percebidos 

como inseguros, não atendem às necessidades sociais e recreativas dos usuários, 

sendo dificilmente utilizados para tais fins.  

 

Inicialmente, umas das primeiras razões para se projetarem espaços livres públicos era 

a possibilidade de garantir o bem-estar público e, em seguida, oportunidades para os 

usuários realizarem as suas atividades sociais e recreativas, propiciando o vínculo entre 

a comunidade, bem como a sua importância ambiental. Atualmente, uma das 

motivações para a implementação desses projetos tem sido a possibilidade de 

valorização da imagem pública por parte dos governantes, na tentativa de assegurar um 

visual atraente para as cidades.  

 

Busca-se, assim, resgatar determinadas áreas da cidade, segundo princípios de 

reapropriação do espaço público pela sociedade, para torná-las uma referência coletiva.  

O que acontece é que muitas das propostas de intervenção no espaço urbano estão 

inseridas nas preocupações de minimizar, e não solucionar, os problemas da cidade. 

Assim, como aponta Arantes (1998), são propostas paliativas para o espaço urbano, 

que surgem com o argumento, a princípio louvável, de “melhorar a cidade para todos”, 
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mas normalmente se estabelecem como maquiagens para tornar mais agradável a vida 

daqueles que estão longe das periferias e poucos ganhos trazem para o cômputo geral 

da população. 

 

Verificou-se, com a pesquisa, que, de fato, não há perspectivas concretas para a 

implementação de projetos de espaços livres públicos para os bairros periféricos da 

cidade. Os moradores do entorno das áreas destinadas a praças do conjunto, 

procedentes em sua maioria de bairros periféricos da cidade, ressaltaram, na 

entrevistas, a carência de praças nesses bairros e informaram que, quando estas 

existem, faltam equipamentos e conservação. Como afirma Panerai (1992:82), projetar 

espaços públicos consiste em um grande desafio, e esse desafio aparece claramente 

nos bairros periféricos onde a urbanização de massa fundada sobre uma construção 

massiva de habitação não é acompanhada de um trabalho atento sobre o espaço 

público.  

 

Constatou-se a existência, no conjunto, de espaços livres públicos potenciais, como é o 

caso dos espaços remanescentes na Comunidade Pedro Lins e na Comunidade 

Balcão, que mostraram ser lugares de encontros sociais e recreação, pois, apesar de 

não oferecerem nenhum atrativo, já que não passam de áreas desocupadas, com 

árvores, são usadas pela vizinhança do entorno, para encontros sociais e até jogos de 

futebol, apoiando-se no fato de serem lugares tranqüilos e sem violência. Portanto, 

estes são espaços em cujo potencial recreativo e de sociabilidade se pode apostar, 

para reconstruir um conjunto que ofereça uma melhor qualidade de vida. Mesmo assim, 

ainda persiste o descaso do poder público que parece ignorar a sua existência.  

 

O uso desses espaços evidencia a necessidade que os moradores sentem de realizar 

as suas atividades recreativas e sociais fora de casa, mesmo que sejam lugares sem 

atributos físicos, contanto que sejam seguros, próximos à moradia e que não 

demandem despesas. Associa-se a essa necessidade o fato de que a maioria dos 

moradores tinha uma relação afetiva com as praças existentes no local onde moraram, 

antes de se mudarem para o Conjunto Mangabeira, sobretudo os moradores das áreas 



 

 

154

destinadas a praças, oriundos das cidades do interior do estado. Nessas cidades, as 

praças constituem-se em elementos essenciais para a vida das pessoas, sendo, assim, 

ambientes familiares que oferecem segurança, conservados e bem equipados, com 

opções de lazer para todas as idades. Com isso, sempre foram os locais preferidos 

para o convívio social e a recreação. Até mesmo os moradores do entorno, procedentes 

de bairros periféricos de João Pessoa, onde as poucas praças existentes se encontram 

abandonadas, sem conservação e equipamentos, afirmaram freqüentá-las, por serem a 

única opção de lazer e não se constituírem locais perigosos. 

 

A Praça Cristo Rei, embora construída sob insistentes reivindicações, só passou a ser 

freqüentada pelos moradores nos primeiros meses após sua inauguração. Logo depois, 

tornou-se palco de vandalismo e violência, devido à falta de manutenção e ao 

monopólio dos quiosques, por uma única pessoa que se sente o “proprietário” da 

“praça”. Percebe-se, então, o que bem ressalta Gomes (2002:178), para esses casos: a 

dimensão do homem público se estreita, restringindo-se à de um mero passante ou  no 

máximo se limitando à de um eventual consumidor. Assim, atualmente, a “praça” 

constitui-se em uma área totalmente ignorada pelos moradores, sendo freqüentada 

apenas por aqueles que estão em busca de bebidas no quiosque existente, pelos 

guardadores de carro, durante o dia, e pelos passantes em direção ao comércio local 

ou à Igreja Cristo Rei. As pessoas não sentam para conversar, encontrar amigos, nem 

as crianças brincam na “praça”, devido à falta de segurança e manutenção. Porém, 

localiza-se numa área reconhecida como o “coração de Mangabeira” que, certamente, 

seria bem freqüentada, desde que devidamente equipada e conservada, sem práticas 

excludentes, oferecendo, assim, razões para a presença das pessoas, segurança, 

conforto e uma diversidade de atividades. Um bom espaço livre público evolui e 

permanece conservado pelas pessoas que o freqüentam, adicionando encanto e 

significado para as suas vidas.  

 

Os resultados da pesquisa permitiram compreender de que forma se dá a ocupação 

dos espaços livres públicos em conjuntos habitacionais e apontaram para vários fatores 

que, juntos, contribuem para a ocupação definitiva desses espaços com construções 
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informais. Além disso, possibilitou identificar a existência de espaços, no conjunto, que 

são potencialmente lugares de encontros e de conversação e precisam superar sua 

condição de praças potenciais para se constituírem verdadeiras praças que exerçam a 

sua função urbana, atendendo os moradores em suas atividades de lazer. Sem dúvida, 

planejar o lazer atualmente não é criar apenas espaços do tipo shopping centers e 

clubes, mas desenvolvê-lo no seio da esfera pública e em espaços abertos. 
 

Toda essa falta de atenção com os espaços públicos se constitui um problema social, e 

a cidade sofre com isso. Os planejadores urbanos e os administradores públicos não 

podem se afastar do dever de zelar pelo patrimônio ambiental, pelo crescimento 

ordenado e pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e pelo bem-estar dos 

seus habitantes. Faltam principalmente políticas públicas que incentivem a produção de 

projetos urbanísticos visando à melhoria e à criação de espaços públicos que 

contemplem os bairros, sem distinção de classes. Há que se considerar a possibilidade 

de encontrar caminhos mais fecundos de efetivação de um sentido democrático de uso 

do espaço público, na contracorrente das tendências para seu esvaziamento e para as 

segregações sócio-espaciais que caminham para a consagração do individualismo 

como modo de vida ideal. 

 

Estas reflexões abrem caminho para o debate sobre a relevância do espaço livre 

público na cidade, sobretudo nos conjuntos habitacionais. O que o quadro sugere é que 

a cidade parece esquecer que, democrático por excelência, o espaço público é 

elemento vital na cidade. A melhoria do espaço público é uma das poucas maneiras de 

que dispõem as administrações para promoverem uma cidade com alma. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DA ENTREVISTA – MORADORES DAS ÁREAS DE PRAÇA 
 

DATA DA ENTREVISTA: __________  HORÁRIO: __________             

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1. Idade: ______  

2. Sexo: M (  )  F (  )  

3. Posição na Família:  ____________ 

4. Procedência: João Pessoa (  ) Bairro: _______Outro Município (  ) Zona: Rural (  ) Urbana (  ) 
DADOS SOBRE O LOCAL DE MORADIA ANTERIOR 
5. Existiam praças próximas da residência? Sim (  ) Não (  )  

6. Costumava freqüentá-las? Sim (  ) Não (  )  
7. O que existia nelas?__________________________________________________________          
8. Eram boas? (  ) Sim  (  ) Não   

9. Se eram boas, por quê? ______________________________________________________   

10. Se não, por quê?  __________________________________________________________ 
DADOS SOBRE A OCUPAÇÃO 
11. Tipo de Uso:  Residencial (  ) Comercial (  ) Misto (  ) 

12. Se residente, qual o tempo de moradia no local? _________________ 

13. Condição de ocupação do imóvel: Proprietário (  ) Inquilino (  ) Cedido (  ) 

14. Ano de construção do imóvel: __________  

15. Se proprietário adquiriu: imóvel (  ) terreno (  ) 

16. Por que veio morar ou trabalhar neste local? _____________________________________ 

17. Como tomou conhecimento da existência deste local?______________________________ 

18. Se for morador antigo, como se encontrava essa área, quando você chegou?___________ 

19. Houve reação por parte de algum órgão público diante da ocupação da área? Sim (  )Não (  ) 

20. Foi necessário autorização para construção do imóvel? Sim (  ) Não (  )  

21. De quem? _____________________ 

22. Acha que houve prejuízo para a Comunidade, com a invasão dessa área? Sim (  ) Não (  )  

23. Se houve, quais?  _____________________________________________________________ 

24. Se não, por quê? _______________________________________________________________ 
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DADOS DA MORADIA ATUAL  (para quem reside na área) 

25. Sente falta de uma  praça bem equipada para se divertir, passear, encontrar amigos?  

Sim (  ) Não (  ) 

26. Onde se realizam as atividades de recreação da família?_____________________________ 

27. Freqüenta alguma praça em Mangabeira? (  ) Sim  (  ) Não   

28. Se não freqüenta, por quê? ____________________________________________________ 

29. Se freqüenta, o que existe nela atende às suas necessidades e da família? (  ) Sim  (   )Não.           

30. Se não atende, por quê?  _____________________________________________________ 

31. O que deveria haver numa praça para atrair as pessoas?____________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA – MORADORES DO ENTORNO 
 

DATA DA ENTREVISTA: __________  HORÁRIO: __________             
QUADRA: _______     N°: ______ 
 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1. Idade: ______  

2. Sexo: M (  )  F (  )  

3. Posição na Família:  ____________ 

4. Procedência: João Pessoa (  ) Bairro: _______Outro Município (  ) Zona: Rural (  ) Urbana (  ) 

 
DADOS SOBRE O LOCAL DE MORADIA ANTERIOR 
5. Existiam praças próximas da residência? Sim (  ) Não (  )  

6. Costumava freqüentá-las? Sim (  ) Não (  )  
7. O que existia nelas?_________________________________________________________          
8. Eram boas? (  ) Sim  (  ) Não   

9. Se eram boas, por quê? _____________________________________________________    
10. Se não, por quê?  _________________________________________________________ 

 
DADOS SOBRE A OCUPAÇÃO 
11. Tempo de moradia no local: _______ 

12. Sabia que essa área invadida era destinada a uma praça? (   ) Sim  (   ) Não 

13. Se for morador antigo, o que existia nela antes das invasões?______________________ 

14. Costumava freqüentá-la antes de ser invadida? (  ) Sim  (  ) Não 

15. Houve reação da sua parte diante da ocupação da área? Sim (  ) Não (  ) 

16. Há algum parente morando lá? (  ) Sim  (  ) Não  Quem? _______________________ 

17. Acha que houve prejuízo para a Comunidade, com a invasão dessa área? Sim (   ) Não (  )  

18. Se houve, quais?___________________________________________________________ 

19. Se não, por quê? ___________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

168

DADOS DA MORADIA ATUAL 
20. Sente falta de uma  praça bem equipada para se divertir, passear, encontrar amigos  

 Sim (  ) Não (  ) 

21. Onde se realizam as atividades de recreação da família?_____________________________ 

22. Freqüenta alguma praça em Mangabeira? (  ) Sim  (  ) Não   

23. Se não freqüenta, por quê? ____________________________________________________ 

24. Se freqüenta, o que existe nela atende às suas necessidades e da família? (  ) Sim  (   )Não.           

25. Se não atende, por quê?  ______________________________________________________ 

26. O que deveria haver numa praça para atrair as pessoas?_____________________________ 
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APÊNDICE C – QUANTITATIVO DOS DADOS – MORADORES DA VILA CRISTO REI 
30 ENTREVISTAS 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1 UN % 2 UN % 3 UN % 4 UN % 

Acima de 
50 anos        

05 17 M 16 54 Chefe 26 86 João Pessoa 04 13

Abaixo de 
50 anos 

25 83 F 14 46 Filhos 04 14 Outro Município 26 87

DADOS SOBRE MORADIA ANTERIOR 
5 UN % 7 UN % Fonte 06 20 9 UN % 

SIM 21 70 Árvores 18 60 Coreto 02 6 Ambiente familiar e 
bem equipado 

21 100

NÃO 09 30 Bancos 20 66 Lanchonete 00 0 10 UN % 
6 UN % Igreja 09 30 8 UN % -- -- -- 

SIM 21 100 Parque 15 50 SIM 21 100 -- -- -- 
NÃO 0 0 Quadras 13 43 NÃO 00 0 -- -- -- 

DADOS SOBRE A OCUPAÇÃO 
11 UN % 13 UN % + barato 21 73 20 UN % 

Residencial 26 45 Proprietário 29 97 Área livre 09 27 SIM 02 7 
Comercial 20 34 Inquilino 01 3 17 UN % NÃO 28 93

Misto 11 19 Cedido 00 0 Relocados do 
Mercado Público 

02 7 22 UN % 

Serviços 01 2 14 UN % Amigos que moram 
perto 

28 93 SIM 00 0 

12 UN % -- -- --  18  UN % NÃO 30 100
6 anos 21 73 15 UN % -- -- -- 23 UN % 
12 anos 06 19 Imóvel 21 73 19 UN % -- -- -- 
16 anos 02 5 Terreno 09 27 SIM 06 20 24 UN % 
22 anos 01 3 16 UN % NÃO 24 80 Era terreno baldio 30 100
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DADOS SOBRE MORADIA ATUAL 
25 UN % Zoo -- -- Violenta e distante 27 100 31 UN % 

SIM 27 90 Praça Cristo Rei 03 11 29 UN % Parque infantil 16 54
NÃO 03 10 Fora do Conjunto 07 23 SIM 0 0 Bancos 16 54
26 UN % 27 UN % NÃO 03 100 Árvores 16 54

Praias 11 39 SIM 03 10 30 UN % Lanchonete 04 13
Casa-

Calçada 
08 27 NÃO 27 90 Falta de 

equipamentos 
03 100 Quadras 04 13

Shopping -- -- 28 UN % Falta de 
conservação 

-- -- Sem bebida 12 40

-- -- -- -- -- -- -- -- -- Área caminhar 08 26
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APÊNDICE D – QUANTITATIVO DOS DADOS – MORADORES DO ENTORNO DA VILA CRISTO REI 
42 ENTREVISTAS 

 
 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1 UN % 2 UN % 3 UN % 4 UN % 

Acima de 
50 anos        

28 67 M 13 31 Chefe 41 98 João Pessoa 33 79

Abaixo de 
50 anos 

14 33 F 29 69 Filhos 01 2 Outro Município 09 21

DADOS SOBRE MORADIA ANTERIOR 
5 UN % 7 UN % Fonte 00 0 9 UN % 

SIM 12 28 Árvores 03 7 Coreto 01 2 Ambiente familiar  05 100
NÃO 30 72 Bancos 05 12 Lanchonete 01 2 10 UN % 

6 UN % Igreja 00 0 8 UN % Falta de 
conservação 

03 43

SIM 10 84 Parque 01 2 SIM 05 43 Falta de 
equipamentos 

04 57

NÃO 02 16 Quadras 01 2 NÃO 07 57 -- -- -- 
DADOS SOBRE A OCUPAÇÃO 

11 UN % 13 UN % NÃO 34 81 18 UN % 
13 anos 03 6 -- -- -- 16 UN % Carência de área 

para recreação 
18 64

18 anos 01 2 14 UN % SIM 02 5 Lugar de desordem e 
bagunça 

10 36

22 anos 38 92 SIM 08 19 NÃO 40 95 19 UN % 
12 UN % NÃO 34 81  17  UN % Era terreno baldio 14 100

SIM 30 71 15 UN % SIM 28 67 -- -- -- 
NÃO 12 29 SIM 08 19 NÃO 14 33 -- -- -- 



 

 

172

DADOS SOBRE MORADIA ATUAL 
20 UN % Zoo 03 7 Sem tempo 02 6 Falta de 

conservação 
03 75

SIM 35 83 Praça Cristo Rei 01 2 Falta de 
equipamentos 

11 29 26 UN % 

NÃO 07 17 22 UN % 24 UN % Parque infantil 30 72
21 UN % SIM 04 10 SIM 0 0 Bancos 12 28

Praias 26 62 NÃO 38 90 NÃO 04 100 Árvores 10 24
Casa-

Calçada 
10 24 23 UN % 25 UN % Lanchonete 06 14

Shopping 02 5 Violenta e 
distante 

25 65 Falta de 
equipamentos 

01 25 Quadras 16 38

-- -- -- -- -- -- -- -- -- Área caminhar 11 26
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APÊNDICE E – QUANTITATIVO DOS DADOS – MORADORES DA COMUNIDADE BALCÃO 
30 ENTREVISTAS 

 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1 UN % 2 UN % 3 UN % 4 UN % 
Acima de 
50 anos        

14 40 M 10 34 Chefe 25 84 João Pessoa 08 27

Abaixo de 
50 anos 

16 60 F 20 66 Filhos 05 16 Outro Município 22 73

DADOS SOBRE MORADIA ANTERIOR 
5 UN % 7 UN % Fonte 06 20 9 UN % 

SIM 20 67 Árvores 18 60 Coreto 02 6 Ambiente familiar e 
bem equipado 

09 53 

NÃO 10 33 Bancos 18 60 Lanchonete 00 0 Muito movimentada 08 47
6 UN % Igreja 06 20 8 UN % 10 UN % 

SIM 20 100 Parque 16 53 SIM 17 85 Falta de 
conservação 

03 100

NÃO 00 0 Quadras 14 46 NÃO 03 15 -- -- -- 
DADOS SOBRE A OCUPAÇÃO 

11 UN % 13 UN % Área livre 03 10 SIM 00 0 
Residencial 70 72 Proprietário 24 80 17 UN % NÃO 30 100
Comercial 20 20 Inquilino 06 20 Amigos que já 

moravam na área  
11 37 22 UN % 

Misto 04 4 Cedido 00 0 Amigos que moram 
perto 

16 53 SIM 02 7 

Serviços 01 2 14 UN % Viu a área livre 03 10 NÃO 28 93 
Imóvel 

fechado 
02 2 -- -- --  18  UN % 23 UN % 

12 UN % 15 UN % -- -- -- Carência de área 
para recreação 

02 100

2 anos 15 50 Imóvel 27 90 19 UN % 24 UN % 
12 anos 08 27 Terreno 03 10 SIM 00 0 Era terreno baldio 28 100
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16 anos 06 20 16 UN % NÃO 30 100 -- -- -- 
22 anos 01 3 + barato 27 90 20 UN % -- -- -- 

DADOS SOBRE MORADIA ATUAL 
25 UN % Praça Cristo Rei 03 10 Falta de 

equipamentos 
16 53 31 UN % 

SIM 23 77 Fora do Conjunto 06 20 29 UN % Parque infantil 16 54
NÃO 07 23 27 UN % SIM 0 0 Bancos 16 54
26 UN % SIM 03 10 NÃO 03 100 Árvores 16 54

Praias 14 46 NÃO 27 90 30 UN % Lanchonete 04 13
Shopping -- -- 28 UN % Falta de 

equipamentos 
03 100 Quadras 04 13

Na área livre 07 24 Violenta e 
distante 

11 37 -- -- -- Sem bebida 12 40

-- -- -- -- -- -- -- -- -- Área caminhar 03 10
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APÊNDICE F – QUANTITATIVO DOS DADOS – MORADORES DO ENTORNO DA COMUNIDADE 
BALCÃO 

44 ENTREVISTAS 
 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1 UN % 2 UN % 3 UN % 4 UN % 
Acima de 
50 anos        

27 62 M 16 36 Chefe 42 96 João Pessoa 35 80

Abaixo de 
50 anos 

17 38 F 28 64 Filhos 02 4 Outro Município 09 20

DADOS SOBRE MORADIA ANTERIOR 
5 UN % 7 UN % Fonte 00 0 9 UN % 

SIM 15 34 Árvores 08 53 Coreto 01 6 Ambiente familiar  06 100
NÃO 29 66 Bancos 09 60 Lanchonete 00 0 10 UN % 

6 UN % Igreja 02 13 8 UN % Falta de 
conservação 

09 100

SIM 14 93 Parque 02 2 SIM 06 40 -- -- -- 
NÃO 01 7 Quadras 04 26 NÃO 09 60 -- -- -- 

DADOS SOBRE A OCUPAÇÃO 
11 UN % 13 UN % NÃO 36 82 18 UN % 

18 anos 04 9 -- -- -- 16 UN % Carência de área 
para recreação 

20 72

22 anos 40 91 14 UN % SIM 03 7 Desvalorização 08 18
12 UN % SIM 18 40 NÃO 41 93 19 UN % 

SIM 42 95 NÃO 26 60  17  UN % Não incomoda 11 69
NÃO 02 5 15 UN % SIM 28 64 Necessidade de 

moradia 
05 31

   SIM 08 18 NÃO 16 36 -- -- -- 
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DADOS SOBRE MORADIA ATUAL 
20 UN % Zoo 02 5 Falta de 

equipamentos 
20 47 Parque infantil 30 68

SIM 40 91 Igreja 05 11 24 UN % Bancos 27 61
NÃO 04 9 22 UN % SIM 0 0 Árvores 28 63
21 UN % SIM 02 5 NÃO 02 100 Lanchonete 18 41

Praias 15 34 NÃO 42 95 25 UN % Quadras 17 38
Casa-

Calçada 
12 27 23 UN % Falta de 

conservação 
02 100 Área Caminhar 09 20

Shopping 10 23 Violenta e 
distante 

22 53 26 UN % -- -- -- 
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APÊNDICE G – QUANTITATIVO DOS DADOS – MORADORES DA COMUNIDADE PEDRO LINS 
20 ENTREVISTAS 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 
1 UN % 2 UN % 3 UN % 4 UN % 

Acima de 
50 anos        

07 30 M 12 60 Chefe 20 100 João Pessoa 05 25

Abaixo de 
50 anos 

13 70 F 08 40 Filhos 00 0 Outro Município 15 75

DADOS SOBRE MORADIA ANTERIOR 
5 UN % 7 UN % Fonte 05 25 9 UN % 

SIM 13 65 Árvores 13 65 Coreto 01 5 Ambiente familiar e 
bem equipado 

13 0 

NÃO 07 35 Bancos 12 60 Lanchonete 00 0 10 UN % 
6 UN % Igreja 07 35 8 UN % -- -- -- 

SIM 13 100 Parque 08 40 SIM 13 100 -- -- -- 
NÃO 00 0 Quadras 09 45 NÃO 00 0 -- -- -- 

DADOS SOBRE A OCUPAÇÃO 
11 UN % 13 UN % Área livre 06 30 SIM 00 0 

Residencial 20 54 Proprietário 18 90 17 UN % NÃO 20 100
Comercial 06 17 Inquilino 02 10 Amigos que já 

moravam na área  
05 25 22 UN % 

Misto 04 11 Cedido 00 0 Amigos que moram 
perto 

09 45 SIM 00 0 

Serviços 01 2 14 UN % Viu a área livre 06 30 NÃO 20 0 
Imóvel 

fechado 
06 16 -- -- --  18  UN % 23 UN % 

12 UN % 15 UN % -- -- -- -- -- -- 
2 anos 04 20 Imóvel 14 70 19 UN % 24 UN % 
8 anos 03 15 Terreno 06 30 SIM 03 15 Era terreno baldio 20 100
15 anos 12 60 16 UN % NÃO 17 85 -- -- -- 
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22 anos 01 5 + barato 14 70 20 UN % -- -- -- 
DADOS SOBRE MORADIA ATUAL 

25 UN % Zoo 03 15 Sem tempo 04 25 31 UN % 
SIM 17 82 27 UN % 29 UN % Parque infantil 15 75
NÃO 03 18 SIM 01 3 SIM 0 0 Bancos 12 60
26 UN % NÃO 19 97 NÃO 01 100 Árvores 13 65

Praias 11 55 28 UN % 30 UN % Lanchonete 00 0 
Casa-

Calçada 
06 30 Violenta e 

distante 
15 75 Falta de 

equipamentos 
01 100 Quadras 11 55

-- -- -- -- -- -- -- -- -- Área caminhar 05 25
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APÊNDICE H – QUANTITATIVO DOS DADOS – MORADORES DO ENTORNO DA COMUNIDADE 
PEDRO LINS 

33 ENTREVISTAS 
 
 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1 UN % 2 UN % 3 UN % 4 UN % 
Acima de 
50 anos        

20 60 M 09 27 Chefe 33 100 João Pessoa 29 88

Abaixo de 
50 anos 

13 40 F 24 73 Filhos 00 0 Outro Município 04 12

DADOS SOBRE MORADIA ANTERIOR 
5 UN % 7 UN % Fonte 03 9 9 UN % 

SIM 11 33 Árvores 04 12 Coreto 01 3 Ambiente familiar  04 100
NÃO 22 67 Bancos 06 18 Lanchonete 04 12 10 UN % 

6 UN % Igreja 00 0 8 UN % Falta de 
equipamentos 

07 100

SIM 07 64 Parque 02 6 SIM 04 36 -- -- -- 
NÃO 04 36 Quadras 03 9 NÃO 07 64 -- -- -- 

DADOS SOBRE A OCUPAÇÃO 
11 UN % 13 UN % NÃO 23 70 18 UN % 

15 anos 03 9 -- -- -- 16 UN % Carência de área 
para recreação 

06 26

22 anos 30 91 14 UN % SIM 02 6 Desvalorização 17 74
12 UN % SIM 10 30 NÃO 31 94 19 UN % 

SIM 29 88 NÃO 23 70  17  UN % Não incomoda 10 100
NÃO 04 12 15 UN % SIM 23 70 -- -- -- 

   SIM 10 30 NÃO 10 30 -- -- -- 
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DADOS SOBRE MORADIA ATUAL 
20 UN % Zoo 02 6 Violenta e distante 20 69 26 UN % 

SIM 27 82 Igreja 04 12 Falta de 
equipamentos 

09 31 Parque infantil 19 57

NÃO 06 18 Praça Cristo Rei 04 13 24 UN % Bancos 17 51
21 UN % 22 UN % SIM 0 0 Árvores 19 57

Praias 16 48 SIM 04 12 NÃO 04 100 Lanchonete 08 24
Casa-

Calçada 
05 15 NÃO 29 88 25 UN % Quadras 06 18

Shopping 02 6 23 UN % Falta de 
conservação 

04 100 Sem bebidas 08 24

-- -- -- -- -- -- -- -- -- Área caminhar 11 55

 
 
 
 
 
 
 




