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Cultura e História em Forma de Paisagem: O 
caso da Comunidade do Porto do Capim – João 

Pessoa - PB

Ilana Barreto Kiyotani
Regina Célia Gonçalves

Introdução

O conceito de paisagem no campo da ciência geográfica tem 
sido objeto de discussão constante a partir da compreensão de que a 
relação homem-natureza é essencial para a sua formação. Rodriguez 
(2000, p. 13) diz que a paisagem é “resultado de la acción de la cultura 
a lo largo del tiempo, siendo modelado por un grupo cultural a partir 
de un paisaje natural”.

Neste capítulo nos apoiamos em estudos que se debruçam so-
bre o conceito de paisagem cultural, partindo do princípio de que esta 
é constituída de história, de vidas que se relacionam modificando seus 
habitats. Essas relações homem-meio são orgânicas, vêm do âmago de 
culturas que se expressam nas construções e em outros tipos de interven-
ção humana, modificando, desta forma, os ambientes naturais.

Objetiva-se, então, apresentar uma comunidade que tem sua 
existência e, portanto, sua memória totalmente vinculadas à paisa-
gem na qual se insere e a qual construiu ao longo de décadas. Trata-
-se da comunidade do Porto do Capim, que ocupa uma antiga área 
portuária da cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e que tem seu 
vínculo com esta paisagem renovado diariamente, seja pelas famílias 
constituídas naquele espaço, seja pelo sustento provido pelos recursos 
naturais nele encontrados, seja pelo universo simbólico que produziu 
e continua a produzir diuturnamente.

Porém, ademais de apresentá-la, objetiva-se refletir sobre 
projetos públicos de revitalização189 que podem dizimar paisagens 
189  Mais adiante teceremos considerações relativas ao uso deste termo. 
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como esta. Atualmente, a comunidade do Porto do Capim está no 
centro de um debate e de uma disputa entre dois projetos distintos de 
intervenção na área. Por um lado, há uma proposta do poder público 
municipal de remover a população que ali vive e demolir todas as suas 
moradias, preservando-se exclusivamente as edificações tombadas 
pelo IPHAN190, de forma a produzir um espaço vazio que será des-
tinado à construção de uma arena determinada à realização de even-
tos culturais de grande porte. Ao mesmo tempo, pretende-se criar 
um Parque Ecológico compondo um cenário voltado ao fomento de 
atividades de turismo de massas. De outro lado, há a proposta da 
Comunidade do Porto do Capim, com o apoio de vários segmentos 
da sociedade pessoense, que defende a sua permanência na área e a 
consequente preservação de sua história e sua cultura compreendidas 
como patrimônio de toda a cidade.

Paisagem e Cultura: os tempos que (não) permanecem

O que são as paisagens senão construção do olhar do ho-
mem? Se esta não existe sem um observador, pois seu conceito im-
plica alguém que a visualize (SANTOS, 1996; COSGROVE, 2004), 
para que se transforme também é necessário o “dedo humano”. Não 
sendo intocáveis, as paisagens foram construídas e reconstruídas ao 
longo do tempo. O Homem foi ocupando áreas e modificando-as, 
criando seus ambientes e produzindo o espaço.

O cotidiano das sociedades, no decorrer do tempo, acaba 
produzindo, ao mesmo tempo que resulta de transformações espa-
ciais inevitáveis para adequar-se a novas tecnologias de comunica-
ção e deslocamento, novos fluxos e usos, enfim, novas necessidades, 
majoritariamente de caráter socioeconômico. São, assim, necessárias 
mudanças nas vias e equipamentos públicos e também na função das 

190  Os edifícios tombados isoladamente são: (i) Alfândega do Tesouro Nacio-
nal; (ii) Superintendência da Alfândega e (iii) Fabrica de Gelo, todos localizados 
na área do Porto do Capim que faz parte do perímetro do entorno do Centro His-
tórico de João Pessoa tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico nacional, 
no ano de 2007.
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edificações diversas, incluindo as históricas; são produzidos novos 
contextos de relacionamentos; construídas ou destruídas áreas verdes 
e áreas de convívio público etc. Inúmeras, e cada vez mais velozes, são 
as modificações pelas quais passam as paisagens que, muitas vezes, 
acabam por tornarem-se imperceptíveis para boa parte da população 
residente em um dado local.

A paisagem, sob a perspectiva mais comum de apreensão, 
tende a ser associada aos recursos naturais que um ambiente possui. 
No entanto, enquanto conceito assume outras perspectivas e incor-
pora, além dos elementos naturais, também os antropológicos e os 
históricos. Há de se convir que, para todo e qualquer processo de 
construção antropológico e social, tem-se como base os recursos na-
turais previamente existentes. Essa “parte” natural da paisagem nor-
teia fundamentalmente os seus usos que, por sua vez, vão imprimin-
do nela suas marcas.

A partir dessa concepção de formação das paisagens como 
expressão da relação homem-meio, Sauer (2004, p. 59) afirma que a 
paisagem cultural:

  
É modelada a partir de uma paisagem natural por um grupo cul-
tural. A cultura é o agente, a área natural é o meio, a paisagem 
cultural, o resultado. (...) A paisagem natural é evidentemente de 
fundamental importância, pois ela fornece os materiais com os 
quais a paisagem cultural é formada. 

Nesta acepção, as manifestações humanas, portanto, mani-
festações históricas e culturais, vão sendo materializadas e podem 
ser constatadas através da paisagem191. Duncan (1990 apud MELO, 
2001, p. 43) a compreende como sistema significante, pois expressa: 
“um dos elementos centrais de um sistema cultural, como uma reu-
nião ordenada de objetos, um texto [...] através do qual um sistema 
social é comunicado, reproduzido, experimentado, e explorado”. São 
testemunhos de cultura, da relação tempo-espaço e de vidas que im-
pregnam de sentimento o tangível.

191  A partir deste ponto não mais será adjetivada a paisagem como cultural, 
entendendo que toda e qualquer paisagem que passou/passa pela transformação 
advinda do Homem, torna-se assim, fruto de sua cultura.
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Ora, se são sistemas, não só sob a percepção de Duncan 
(1990), mas de vários outros autores192, estão interconectadas e en-
trelaçadas, e toda e qualquer ação que as modifique gera uma reação. 
Trata-se de nós que conectam cidadãos aos recursos naturais e ma-
teriais em um espaço. Assim, em um tecer de ações e consequências, 
escolhas ou imposições sociais, as paisagens vão apresentando ao ob-
servador algo além de formas, pois elas revelam símbolos.

Essas paisagens, sejam praias, serras, grandes e pequenas ci-
dades, ou outras, têm em comum os olhos que as percebem e as vidas 
daqueles que as constroem. Em qualquer espaço que figurem, todas 
congregam, em si, histórias. Sobre isso, Meneses (2001, p. 37) lembra 
o historiador Fernand Braudel em sua comparação entre a paisagem 
e a pele dos homens, pois aquela está “condenada a conservar cicatri-
zes de feridas antigas”.

Da poeticidade presente nesta última afirmação, cabe re-
fletir não somente sobre as “rugosidades” (SANTOS, 1982) ou “pa-
limpsestos” (HARVEY, 2007), mas sobre a profundidade dessas “ci-
catrizes”. Se a paisagem é histórica, pois tanto a natureza quanto a 
profundidade das feridas são e expressam também a produção huma-
na através dos tempos, estamos colocados diante da questão do que 
a ela representou para alguém ou para um dado grupo de pessoas. E, 
certamente, tal significado extrapola em muito aquilo que percebe-
mos na sua materialidade. A dimensão memorial de uma paisagem 
coloca-se como importante elemento de análise, mesmo porque, se 
há memória, é porque há algo a se lembrar, mas também a se esquecer. 
Lembrança e esquecimento constituem as duas faces da memória.

Avançando nessa direção, devemos destacar que, como afir-
ma Luchiari (2001, p. 13), o verdadeiro conteúdo da paisagem “só se 
revela por meio das funções sociais que lhe são constantemente atri-
buídas no desenrolar da história”. Como base do cotidiano de tantos 
homens, são criados laços entre estes e os espaços que ocupam. Como 
símbolo e como imagem do construto social, a paisagem participa da 
formação identitária dos povos, parecendo fornecer, para seus obser-
vadores, informações múltiplas sobre cada grupo que a habita e/ou 
por ela transita. Parecendo, afirmamos, porque os ocultamentos nem 

192  Autores como Sauer (2004); Bertrand (1972); Troppmair (1990); Rodri-
guez (2000) e Lombardo e Casella (2002).
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sempre são percebidos pelo observador desatento ou descuidado. 
Aliás, quase sempre o esforço por silenciar o destoante, por 

produzir tais ocultamentos traveste-se como políticas públicas que, 
em tese, expressariam o interesse também público. Mas se o conteú-
do da paisagem se revela por meio das funções sociais a ela atribuídas 
(LUCHIARI, 2001), cabe perguntar quais funções são essas e quem 
as atribui? Será que, de fato, o observador consegue, em uma deter-
minada paisagem, encontrar as marcas visíveis de todos e de cada 
grupo que a habitam(aram) ou nela transitam(aram)? Será que tais 
grupos se identificam(aram) com ela e através dela? 

As paisagens contribuem para uma associação entre o ve-
rídico e o imaginário, já que se trata de dimensões inseparáveis, que 
traz à tona o meio de vida e a cultura de povos. Esta afirmação, no 
entanto, merece ser melhor discutida. Cosgrove (2004), entre outros 
aspectos, afirma que a paisagem está em toda parte e que, sendo as-
sim, a decodificação do seu significado deve ir além da preocupação 
estritamente morfológica. Paisagem, em suas palavras, é “uma ma-
neira de ver, uma maneira de compor e harmonizar o mundo externo 
em uma ‘cena’, em uma unidade visual” (2004, p. 98).

A própria origem da palavra, no Renascimento, é explicada 
pela busca de termos que pudessem expressar as novas relações que 
se estabelecem entre os seres humanos e seu ambiente numa época 
em que novos mundos e novas gentes são paulatinamente conhecidos 
pelos europeus. Entre esses homens, que buscavam a perfeição clássi-
ca, tornava-se necessário nomear, classificar, ordenar, conceituar essa 
nova realidade. Trata-se de operações intelectuais que acompanham 
e expressam, inclusive, o processo de ocidentalização do mundo que 
se segue a partir de então. Ocidentalização que, atravessando os pri-
meiros séculos do período inicial da Modernidade, inclui a cristia-
nização, a incorporação de todos os lugares e gentes no processo de 
acumulação primitiva de capital e as primeiras conquistas da revolu-
ção científica (COSGROVE, 2004). Sendo assim, “paisagem” é uma 
palavra que nasce ligada a:

Uma nova maneira de ver o mundo como criação racionalmen-
te ordenada, designada e harmoniosa, cuja estrutura e mecanis-
mo são acessíveis à mente humana, assim como ao olho, e agem 
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como guias para os seres humanos em suas ações de alterar e 
aperfeiçoar o meio ambiente. (COSGROVE, 2004, p. 98).

A partir desta origem, a palavra transformou-se em um 
conceito complexo, que contemporaneamente tem sofrido mudanças 
importantes, especialmente no que se refere ao fato de que, se expressa 
formas visíveis, a paisagem também contém fenômenos não visíveis. 
Um dos aspectos que mais contribui para o avanço dos estudos relati-
vos às paisagens culturais tem sido exatamente o desvendamento das 
relações entre cultura e poder. Como acrescenta Crosgrove (2004), a 
maioria das pessoas vive em sociedades divididas por diversos índices 
(classe, casta, sexo, idade, etnia etc.), e uma posição diferente corres-
ponde a uma experiência e consciência diferentes, sendo que o grau 
dessa diferença varia enormemente. Sendo assim, como se garante a 
unidade, ou melhor, a aparência de unidade? Em muitos casos, pela 
ameaça e exercício da força, mas com maior frequência, trata-se de 
subculturas dentro de uma cultura dominante representada pelo Es-
tado como sendo a “nacional”.

Seguindo esse raciocínio, chega-se à conclusão de que: 

O estudo da cultura está intimamente ligado ao estudo do poder. 
Um grupo dominante procurará impor sua própria experiência 
de mundo, suas próprias suposições tomadas como verdadeiras, 
como a objetiva e válida cultura para todas as pessoas. O poder 
é expresso e mantido na reprodução da cultura. Isto é melhor 
concretizado quando é menos visível, quando as suposições cul-
turais do grupo dominante aparecem simplesmente como sen-
so comum. Isto, às vezes, é chamado de hegemonia cultural. Há, 
portanto, culturas dominantes e subdominantes ou alternativas, 
não só no sentido político [...], mas também em termos de sexo, 
idade e etnicidade”. (COSGROVE, 2004, p. 104-105). 

O que importa é que todas as culturas, de alguma forma, encon-
tram algum tipo de expressão na paisagem, embora muitas vezes aquelas 
que são residuais (que sobraram do passado), ou as que são emergentes 
(que antecipam o futuro), ou excluídas (que são ativa ou passivamente 
suprimidas), não sejam vistas. A paisagem dominante “[...] serve ao pro-
pósito de reproduzir normas culturais e estabelecer os valores dos grupos 
dominantes por toda uma sociedade” (COSGROVE, 2004, p. 106-107). 
Ou seja, tais grupos reproduzem o seu poder por meio de todas as vias 
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disponíveis, inclusive e principalmente reproduzindo seus valores e suas 
imagens como sendo a verdade de todos.

No entanto, por maior que seja o poder e a hegemonia dos 
grupos dominantes, cujas marcas se encontram também nas paisa-
gens, muitas vezes entendidas como sendo aquelas que expressam 
os valores de toda a sociedade, é possível e necessário enxergar nelas 
as que são alternativas. A paisagem expressa, portanto, a disputa de 
poder existente em toda a sociedade.

Tendo apresentado esses pressupostos teóricos e, portanto, 
explicitado o lugar desta fala, passamos a tratar do caso da comuni-
dade do Porto do Capim e da existência de uma paisagem específica 
que classificamos, a partir de Cosgrove (2004), como uma “paisagem 
excluída” (em vias de desaparecimento). Uma paisagem que, tendo 
sido produzida por uma comunidade tradicional de homens e mu-
lheres pobres, corre o risco de desaparecer para ser substituída por 
outra, correspondente aos interesses do capital, a partir das ações do 
poder público.

Um Porto, um povo, uma história

A comunidade do Porto do Capim, constituída atualmente 
por aproximadamente quinhentas famílias, ocupa hoje o local onde 
começou a ser edificada em 1585, a cidade que tem o nome João 
Pessoa193. Este local foi o ponto escolhido pelos portugueses, por sua 

193  A cidade recebeu esse nome depois da chamada Revolução de 30, que teve 
como estopim o assassinato do Presidente do Estado da Paraíba, João Pessoa, que 
era candidato à vice-presidência da República na chapa encabeçada por Getúlio 
Vargas. Fundado em 5 de agosto de 1585, o povoado original chamava-se Nossa 
Senhora das Neves (em homenagem à santa do dia), mas alguns meses depois, já na 
condição de cidade (pois era cabeça de uma Capitania Real), passou a ser conhe-
cida como Felipeia de Nossa Senhora das Neves, nome adotado em honra ao Rei 
Felipe de Habsburgo (Felipe I em Portugal e Felipe II em Espanha), dinastia que 
governava os dois reinos depois da União das Coroas Ibéricas ocorrida em 1580 
e que perduraria até 1640. Durante o período do domínio holandês (1634-1649), 
enquanto permaneceu ocupada, era conhecida como Frederica, mas teve o nome 
mudado para idade da Parahyba desde o restabelecimento do domínio colonial 
português. O nome perdurou até 1930 quando foi trocado para João Pessoa.
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localização estratégica, tanto para o controle da foz do Rio Paraíba, 
então em disputa com outros povos europeus, mas principalmente 
com os povos Potiguara que eram, até então, os senhores da terra 
(GONÇALVES, 2007) 194. 

Essa área situa-se à margem direita do Rio Sanhauá, afluen-
te do Rio Paraíba, e ocupa a parte baixa do bairro do Varadouro, o 
mais antigo da capital paraibana, onde, desde o início da colonização, 
estabeleceram-se o porto, seus armazéns, o passo de açúcar e também 
um forte que dava cobertura ao restante da cidade edificada sobre a 
colina (a cidade alta, onde foram instalados os equipamentos admi-
nistrativos da metrópole, além das igrejas e conventos das Ordens 
religiosas e os casarões dos senhores dos engenhos que foram mon-
tados na várzea do Rio Paraíba) (Imagem 1).

Imagem 1: Ilustração da Cidade de Frederica.

Nota: Frederica foi o nome atribuído à Cidade de Parahyba durante o período de domínio 
holandês. A gravura não estabelece o ano, mas sabe-se que foi elaborada por Jan van Bros-
terhuisen com base em relatos de 1635 e 1644. Fonte: Blog Sudoeste SP, Coleção Imagens 

Período Colonial - Paraíba195. 

Ao longo dos séculos, a área portuária foi consolidando-se 
como um importante polo comercial, voltado para o escoamento da 
produção local e também para a entrada de mercadorias provenientes 
de outras regiões do Brasil e do exterior. Essa situação perdurou até 
o final da primeira metade do século XX, quando, em decorrência 

194  Sobre a conquista do Rio Paraíba, a implantação da agromanufatura açuca-
reira e a história da cidade consultar, além de Gonçalves (2007), Machado (1977), 
Almeida (1978) e Moura Filha (2010).
195 Disponível em: http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-perio-
do-colonial-paraiba/680/. Acesso em 03/04/2017.

http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-paraiba/680/
http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-paraiba/680/
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do processo de assoreamento do rio Paraíba, em seu médio e baixo 
cursos, e do rio Sanhauá, provocado pela expansão descontrolada da 
atividade canavieira em suas várzeas, pelo crescimento das cidades e 
o consequente adensamento populacional em suas margens, a função 
portuária teve de ser transferida para o município de Cabedelo, onde 
o rio Paraíba se encontra com o Oceano Atlântico. Deve-se ressal-
tar que tal transferência só ocorreu depois do fracasso das iniciativas 
para melhorar e ampliar o pequeno porto da cidade da Paraíba nas 
décadas de 1920-1930196. Durante essas obras, é importante dizer, os 
manguezais que existiam foram derrubados e grande parte da área 
foi aterrada para o estabelecimento dos equipamentos necessários ao 
funcionamento do porto e das atividades comerciais em suas proxi-
midades (Imagens 2 e 3).

Imagem 2: Terreno “limpo” para a construção do Porto.

Fonte: Autor desconhecido. Acervo: Arquivo Porto de Cabedelo, 1922.

196  As obras de reestruturação do Porto da cidade da Parahyba foram objeto de 
grandes controvérsias técnicas e políticas à época. Sobre o Tema, consultar Joffily 
(1983).
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Imagem 3: Aterro do mangue para construção do Porto.

Fonte: Autor desconhecido. Acervo: Arquivo Porto de Cabedelo, 1922.

No entanto, o fracasso dessa obra (derivada da impossibili-
dade técnica de realizá-la e também de interesses políticos diversos) 
e a consequente transferência do porto para Cabedelo, em 1935, teve 
um impacto severo sobre o Varadouro. Na medida em que a cidade 
crescia e em que ocorria a expansão da alternativa rodoviária para 
transporte de mercadorias, ocorreu a expansão do comércio em di-
reção à cidade alta, onde novos equipamentos públicos e bancários 
foram se instalando. Esse processo iniciou-se na década de 1940 e, 
a partir daí, a região do Varadouro foi, paulatinamente, perdendo 
sua condição de centro mercantil e financeiro da capital e entrou em 
franca decadência.

A partir desse processo de esvaziamento econômico e da 
desvalorização imobiliária que se seguiu, a área e as instalações do an-
tigo porto, desativadas e abandonadas pelo poder público, passaram a 
ser ocupadas basicamente por famílias de pescadores e marisqueiros 
ribeirinhos que sempre viveram nas suas proximidades ou nas ilhas 
localizadas no estuário do rio Paraíba. Além deles, ex-trabalhadores 
do porto e das obras da sua reconstrução também se viram desem-
pregados com o encerramento das suas atividades e com a decadência 
da atividade comercial e de serviços que delas derivavam.

A esses primeiros ocupantes, na mesma medida em que 
suas famílias cresciam e se multiplicaram, foram sendo agregados, 
ao longo do tempo, familiares e conhecidos que vieram de outros 
municípios do estado, especialmente das áreas rurais e das áreas ri-
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beirinhas do estuário, em busca de melhores condições de vida. Esse 
processo acelerou-se, sem dúvida, ao longo dos anos sessenta e seten-
ta do século XX, quando a crise agrária deflagrada pela expulsão dos 
camponeses das terras, em função da expansão canavieira, e também 
pela decadência da cotonicultura nas áreas do agreste e do sertão, 
promoveu um intenso êxodo rural que “inchou” a capital e outras 
cidades maiores do estado197.

Localizada no entorno do Centro Histórico da cidade, tom-
bado como patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 6 de dezembro de 2007, a 
área ocupada pela comunidade do Porto do Capim também foi, ao 
longo desse período, local onde se instalaram oficinas mecânicas e 
lojas/depósitos de madeira e de material reciclável, além de pequenos 
negócios que estão hoje em pleno funcionamento e que empregam 
parte dos moradores. É uma área que dispõe da oferta de transporte 
público que atravessa todo o centro da cidade, desde a lagoa do Par-
que Sólon de Lucena alcançando a linha ferroviária (que liga a capital 
a Cabedelo, a leste, e às cidades de Bayeux e Santa Rita, a oeste) que 
corre, neste trecho, paralelamente ao Rio Sanhauá (onde se localiza 
a comunidade), para conectar-se com o transporte intermunicipal e 
interestadual na estação rodoviária, em cujas imediações foi instalado 
o Terminal de Integração de ônibus de João Pessoa (Imagem 4). 

197  A descrição e análise do processo de ocupação da área a partir da desati-
vação do porto e, portanto, a formação da comunidade, tem sido objeto de vários 
trabalhos acadêmicos. Para aprofundamento, consultar: Araújo (2006) e Gonçalves 
(2014), além do Dossiê Proposta de Requalificação das Áreas Urbanas do Porto 
do Capim e Vila Nassau (GT IPHAN/Pb) de 2012, Relatório de Violações aos 
Direitos Humanos da Comunidade do Porto do Capim (CRDH/UFPB) de 2014 
e Catarino e outros (2015).
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Imagem 4: Área na escala bairro e arredores do Varadouro, com destaque em  
azul para a comunidade Porto do Capim.

Fonte: Google Earth adaptado pelas autoras, 2017.

A facilidade de deslocamento e sua proximidade com o cen-
tro comercial e administrativo da cidade fizeram com que, ao longo 
das ultimas décadas, a comunidade se consolidasse e se enraizasse, 
mantendo um forte vínculo com essa área central da cidade e, princi-
palmente, com o rio e com o mangue. Como já dissemos, à época das 
obras para reconstrução/ampliação do porto, os manguezais foram 
derrubados (Imagem 5), mas voltaram a existir na área depois que a 
comunidade ali se instalou (Imagem 6).

Imagem 5:  Construção do cais, claramente sem resquícios do manguezal.

Fonte: Autoria desconhecida. Acervo: Arquivo Porto de Cabedelo, 1922.
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Imagem 6: Vista recente do Porto do Capim com manguezal reestabelecido.

Fonte: Rômulo Gondim, 2013 (foto de Marco Vidal)198.

Esse vínculo é visível no desenvolvimento de atividades 
como a pesca, a catação de caranguejo e a coleta de mariscos que, 
embora não caracterizem a ocupação da maior parte da população, 
são, de fato, relevantes para a subsistência e a renda de um número 
representativo de famílias. Além delas, o vínculo com as águas do rio 
e com os manguezais é expresso na existência de trapiches onde os 
barcos dos moradores atracam e onde tais são restaurados e constru-
ídos (Imagem 7). Pessoas de comunidades ribeirinhas de outras áreas 
do Sanhauá e do Paraíba, localizadas em João Pessoa ou nos vizinhos 
municípios de Santa Rita, Lucena e Bayeux, além dos moradores das 
“croas” (as ilhas fluviais do rio Paraíba), dirigem-se ao Porto do Ca-
pim para guardar suas embarcações, consertá-las quando necessário e 
encomendar redes de pesca aos artesãos que ali moram (Imagem 8).

198 Disponível em: http://romulogondim.com.br/porto-do-capim-joao-pesso-
a-pb/. Acesso em: 30/03/17

http://romulogondim.com.br/porto-do-capim-joao-pessoa-pb/
http://romulogondim.com.br/porto-do-capim-joao-pessoa-pb/
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Imagem 7: Embarcações ancoradas no Porto do Capim.

Fonte: Autor e ano desconhecidos. Foto disponível na página do Porto do Capim em Ação 
na rede social Facebook.

Imagem 8: Pescador e o manejo da rede de pesca no Porto do Capim.

Fonte: Autor e ano desconhecidos. Disponível em matéria do site Paraíba.com.br199

Os saberes relativos à pesca, à catação de caranguejo, à co-
leta de mariscos, à construção/restauração de embarcações ou de 

199 Matéria “Memórias Ribeirinhas: Comunidade expõe fotos artísticas do 
Porto do Capim”, de 14/09/2011. Disponível em: http://www.paraiba.com.
br/2011/09/14/01842-memorias-ribeirinhas-comunidade-expoe-fotos-artisticas-
-do-porto-do-capim. Acesso em: 03/04/17.

ttp://www.paraiba.com.br/2011/09/14/01842-memorias-ribeirinhas-comunidade-expoe-fotos-artisticas-do-
ttp://www.paraiba.com.br/2011/09/14/01842-memorias-ribeirinhas-comunidade-expoe-fotos-artisticas-do-
ttp://www.paraiba.com.br/2011/09/14/01842-memorias-ribeirinhas-comunidade-expoe-fotos-artisticas-do-
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redes de pesca são transmitidos pelos mestres aos seus aprendizes, 
quase sempre filhos, afilhados ou parentes próximos. Além disso, há 
todo um universo simbólico compreendido pela existência de regras 
de conduta, de ensinamentos no que se refere à convivência com o 
rio, com o mangue e as matas, além das histórias sobre as entidades 
que os protegem (a Cumade Fulozinha e o Pai do Mangue), que são 
também transmitidas de geração a geração e povoam o cotidiano de 
crianças, jovens, adultos e velhos da comunidade200.

O rio também é local de lazer, pois apesar da poluição das águas 
impedir a prática da natação e outras brincadeiras nas proximidades de 
suas residências, os moradores tomam os barcos, atravessam o Sanhauá 
e se dirigem às “croas” para “passar o dia fora” nos finais de semana, to-
mando banho de rio e comendo mariscada ou caranguejo com pirão. O 
rio está presente também nos rituais religiosos, entre eles, as festividades 
de Nossa Senhora da Conceição que ocorrem no dia 08 de dezembro, 
quando, deixando a igreja de São Frei Pedro Gonçalves, situada no Vara-
douro no Largo de mesmo nome, uma procissão desloca-se para o Porto 
do Capim dando início a sua fase fluvial que leva à “Croa da Santa”, 
localizada a cerca de 30 minutos de navegação do trapiche principal da 
comunidade (Imagem 9), onde se realiza uma missa em campo aberto. 
O mês de dezembro é, assim, lembrado pela comunidade como o da re-
alização da Procissão de Nossa Senhora, fazendo parte do seu calendário 
anual de eventos culturais.

Enfim, essa comunidade, e seus vínculos com o lugar, per-
manecem vivos e pulsantes, produzindo cultura e paisagens, apesar 
de boa parte de suas habitações se encontrar em área insalubre, es-
condida atrás dos armazéns e da antiga Alfândega, à beira dos man-
guezais, quase esquecidas pelo resto da cidade (Imagem 10). Dois as-
pectos merecem destaque no que se refere a tais vínculos. O primeiro 
deles é a sua permanência histórica, uma vez que desde o início da 
colonização, este espaço foi local de vida e de trabalho daqueles que 
se ocupavam das atividades vinculadas ao estuário do rio Paraíba. 
Assim, de alguma forma, os moradores do atual Porto do Capim 
são continuadores e herdeiros dessa ocupação original. O segundo 

200  Sobre o patrimônio imaterial do Território Ribeirinho do Porto do Capim, 
consultar o Catálogo de Bens Culturais Imateriais elaborado pelo Museu do Patri-
mônio Vivo da Grande João Pessoa (2016).
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aspecto é que a comunidade do Porto do Capim não constitui uma 
exceção na área do estuário do rio Paraíba, pelo contrário:

O Porto do Capim [...] representa [...] a continuidade de uma 
cultura ribeirinha (tradição) que articulava e continua a articular 
as margens do Rio Paraíba (Lucena, Guia, Forte Velho, Ribeira 
de Baixo e de Cima, Jacaré, Volta, Jaburú, Carapeba, Gargaú, 
Livramento, Mandacarú e inúmeras ilhas, entre elas Restinga, 
Mesquita, Stuart, Portinho e Ilha das Cabras), inclusive a ju-
sante, num constante ir e vir não apenas de mercadorias, mas de 
pessoas e de seus saberes. (CATARINO, 2015, p. 7).

 
Imagem 9: Saída da Procissão do píer central da Comunidade.

Fonte: Autor e ano desconhecidos. Foto disponível na página do Porto do Capim em Ação 
na rede social Facebook.
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Imagem 10: Vista do Largo São Frei Pedro Gonçalves, limite de visitação dos 
turistas e da maioria da população pessoense, que não descem para a comuni-

dade do Porto do Capim, ao fundo (abaixo).

Fonte: Rafael Ponce de León, 2005 (SCOCUGLIA, 2006201)

Em sua história, essa comunidade sempre conviveu com a 
ausência quase completa de assistência do poder público; faltam-lhe 
os principais serviços básicos, como coleta de lixo adequada, até obras 
de infraestrutura indispensáveis, como é o caso do esgotamento sani-
tário202. A escassez de investimentos sempre foi justificada pela Pre-
feitura Municipal de João Pessoa pelo fato da comunidade estar lo-
calizada em área de domínio da União. É assim que Scocuglia (2010, 
p. 80) apresenta a situação:

Assentada em área de patrimônio da União a favela Porto do 
Capim é caracterizada como uma invasão, ou seja, ocupação ile-
gal e irregular. Apesar desta situação, todos os entrevistados em 
nossas pesquisas reclamaram o direito de propriedade de seus 
imóveis, segundo eles, construídos à custa de muitos sacrifícios. 
São, na maioria, imóveis próprios inseridos na área próxima ao 
mangue, alguns ocupando um trecho parcialmente urbanizado 
com arruamento e coleta de lixo, construídos em alvenaria, com 
água encanada e energia elétrica, alguns com linha telefônica, 
porém sem esgotamento sanitário. 

201 Disponível em: http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/artigos2a-
de.html?cod=72&bibliografia=1&. Acesso em: 02/03/17.
202  Araújo (2006), Scocuglia (2010) e Gonçalves (2014), em seus respectivos 
trabalhos, apresentam elementos referentes à relação do poder público com a co-
munidade a partir de dados levantados em suas pesquisas.

http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/artigos2ade.html?cod=72&bibliografia=1&
http://www.unisantos.br/pos/revistapatrimonio/artigos2ade.html?cod=72&bibliografia=1&
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A par deste histórico de abandono, que permite caracteri-
zá-la como uma área segregada no centro da capital da Paraíba, a 
comunidade está atualmente sujeita ao risco de desaparecimento, de-
vido ao projeto da Prefeitura Municipal de João Pessoa que pretende 
criar, em seu lugar, uma enorme esplanada para eventos. Além da 
construção dessa esplanada, a chamada “revitalização” abarcaria tam-
bém a restauração de edifícios abandonados, a exemplo dos armazéns 
e prédios públicos (da antiga Alfândega e do Thesouro Provincial) 
construídos no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, 
transformando-os em museus e centros culturais.

É preciso, aqui, fazer uma breve discussão sobre propostas de 
revitalização que têm sido apresentadas em projetos de intervenção 
urbana, sobretudo em casos brasileiros. O termo “revitalizar” significa 
dar nova vida a algo já existente que, provavelmente, encontra-se sem 
uso e/ou degradado. Vargas e Castilho (2015) apontam que não ape-
nas uma degradação física de prédios do espaço urbano, mas também 
a degradação social de determinada área leva a estas intervenções.

A revitalização, chamada ainda de requalificação, reestru-
turação, renovação urbana e, em muitos casos, propulsora da gen-
trification, consiste em intervenções realizadas pelos setores público 
e privado sobre áreas de interesse do capital. Em geral são espaços 
urbanos centrais que congregam prédios históricos e rica arquitetura, 
e que estão em más condições de uso, estruturais e estéticas. Muitos 
desses espaços abrigam moradores pobres, uma vez que a pouca atra-
tividade do bairro faz caírem os preços de alugueis ou mesmo leva ao 
abandono de edificações que acabam se tornando abrigos para aque-
les que não tinham casa (LEITE, 2002 e 2010; SANCHEZ, 2010; 
GAFFINEY, 2013; VARGAS e CASTILHO, 2015).

Vargas e Castilho (2015) trazem um conciso, mas preciso, 
histórico desses processos de revitalização, os quais podem ser apre-
sentados em três momentos: Renovação Urbana (1950-1970), Pre-
servação Urbana (1970-1990) e Reinvenção Urbana (1990-...). Re-
sumidamente, a primeira fase diz respeito a uma completa reforma de 
centros urbanos nas quais o princípio da higienização e fluidez leva à 
derrubada de prédios antigos e construção de outros mais modernos, 
ao alargamento de avenidas, à criação de boulevards, estacionamentos 
e espaços de lazer. Já a segunda, refere-se a um momento no qual a 
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preservação da história, bastante contada através da arquitetura, tor-
na-se o principal foco das revitalizações. Com isso, a manutenção 
e restauração das construções já existentes é primordial, passando a 
serem utilizadas para novas formas de consumo, principalmente para 
os serviços. A terceira, e atual fase, caracteriza-se fisicamente pela 
junção das duas anteriores: quando se faz necessário, põem-se abaixo 
construções que já não possibilitam uso, erguendo novas formas para 
a área; e, quando cabível, mantêm-se os prédios históricos promoven-
do novos usos, primordialmente ocupando-os pelo terceiro setor. O 
que difere a fase atual dos projetos de revitalização está na “dimensão 
dos projetos, no foco da intervenção, na forma de gestão, e na pro-
pagação desses efeitos decorrente da sua ampla e intensa divulgação” 
(VARGAS e CASTILHO, 2015, p. 33).

Os espaços requalificados são mercadorias planejadas e des-
tinadas para serem consumidas por pessoas de renda elevada, investi-
dores e turistas, “deixando de ser prioritariamente locus da produção 
para ser o locus do consumo” (VARGAS e CASTILHO, 2015, p. 32). 
Outro ponto que distingue a fase atual de suas anteriores é que no 
“período de reinvenção das cidades, diferentemente dos anteriores, 
não é o cidadão a razão do urbanismo ou da intervenção nos cen-
tros históricos. Ela é feita para a população flutuante” (VARGAS 
e CASTILHO, 2015, p. 44). Nesse sentindo, entendemos que, na 
conjuntura socioeconômica e cultural que vivemos, em que quase 
tudo está submisso ao poder do capital, compreende-se o porquê dos 
investimentos nesse tipo de projeto que visa, sobretudo, o retorno 
financeiro privado e a promoção política com “mais uma grande obra 
pública concluída”.

Uma referência importante neste debate é Rogério Proença 
Leite, pesquisador brasileiro que há muito estuda as intervenções ur-
banas com políticas de gentrification; termo que prefere não traduzir, 
mas que aproximadamente poderia ser entendido como enobreci-
mento. Esta política, em linhas gerais, trata de projetos de revita-
lização urbana de espaços marginalizados, porém de alto interesse 
econômico, tendo em vista estarem situados em áreas e prédios privi-
legiados histórica e paisagisticamente. Assim, estes são tomados por 
projetos de parcerias público-privadas que financiam e promovem a 
requalificação da área, incluindo a retirada e relocação de morado-
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res de baixa renda, a restauração e revitalização de construções an-
tigas, muitas vezes tombadas como patrimônio, a reurbanização de 
vias, calçadas, praças, iluminação pública etc. (HALL, 1995; LEITE, 
2002, 2008, 2010). 

Sobre a gentrification, explica Leite (2002, p. 119): 

As políticas de enobrecimento do urbanismo empresarial [tra-
zem] a construção de uma nova imagem da cidade, através da 
valorização dos usos econômicos do patrimônio cultural e da 
espetacularização do espaço urbano, como forma de reativar os 
fluxos de investimentos para a economia local. 

E, citando Certeau (1996), Leite (2002, p. 121) coloca que 
“a reabilitação do patrimônio subtrai a usuários o que apresenta a 
observadores”. Ou seja, na política de gentrification, embutida na 
maioria dos projetos de revitalização, o novo uso remete a um dife-
rente público usuário, cujo poder aquisitivo é maior e para quem os 
atrativos são voltados: lojas de grife, restaurantes caros, bares e cafés, 
lojas de souvenirs, dentre outros, moldando uma nova imagem do lo-
cal (HALL, 1995; VAINER, 2003). Isso significa que há uma velada 
expulsão dos pobres para dar espaço ao fluxo e uso dos mais ricos. 
Claramente há uma segregação social nesses projetos que, além de fí-
sica, é também econômica e psicológica, uma vez que os mais pobres 
não conseguem consumir qualquer objeto/serviço no espaço requali-
ficado e, possivelmente, não se sentirão bem nessas condições (SAN-
CHEZ, 2010; LEITE, 2010, TAVARES e KIYOTANI, 2013).

Situado nesta conjuntura e nesta discussão, o projeto de re-
vitalização que o poder público pretende aplicar ao Porto do Capim 
prevê que todos os seus moradores sejam relocados para outras áreas 
da cidade, situadas depois dos trilhos do trem, que não são consi-
deradas adequadas pela comunidade, pois interfeririam nas relações 
sociais já existentes em seu seio, fragmentando a sua experiência co-
letiva. Um dos problemas mais graves é que o projeto de relocação 
prevê que as famílias serão instaladas em apartamentos de 42 m², 
sem espaço físico, portanto, para manterem suas características de co-
munidade ribeirinha e seus quintais, onde desenvolvem importantes 
atividades de subsistência, como a criação de aves e de caranguejos 
em cativeiro, seus coqueiros, ervas medicinais e outras plantas. Mui-
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tos dos moradores são ambulantes e mantêm pequenos negócios que 
não são considerados no projeto de remoção.

Diga-se de passagem que a comunidade vive em “estado de 
suspensão” desde 1997, quando as primeiras notícias sobre a remoção 
começaram a ser veiculadas pelo poder público. Isso significa que seus 
projetos para reforma das habitações, para compra de mobília e até 
mesmo para ter filhos têm sido, ao longo desse tempo, assombrados 
pela possibilidade de não se realizarem ou de serem interrompidos.

Um dos problemas em relação a esse projeto, desenvolvido 
no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, es-
pecificamente o PAC-Bacia do Rio Sanhauá e o PAC-Cidades His-
tóricas, do Governo Federal, mas executado pela Prefeitura Munici-
pal203, sem dúvida alguma desconsidera o significado da história e da 
memória dessa população, que também são a história e a memória da 
própria cidade. A proposta substitui a paisagem cultural produzida, 
ao longo dos últimos setenta anos, pela comunidade por um pastiche, 
um cenário destinado à atração de grandes eventos, como espetáculos 
com artistas de expressão nacional (seja lá o que isso significa), capa-
zes de atrair multidões. Enfim, um grande negócio para o capital que 
vê na cultura um investimento, uma mercadoria204.

203 Para maiores detalhes consultar: http://portal.iphan.gov.br/pagina/deta-
lhes/267 e também:  http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/A%-
C3%A7%C3%B5es%20selcionadas.pdf, que contém os projetos aprovados, in-
cluindo os da PMJP.
204  Sobre a lógica cultural do capitalismo, consultar: Jameson (1997 e 2006).

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/267
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/267
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/A%C3%A7%C3%B5es%20selcionadas.pdf
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/A%C3%A7%C3%B5es%20selcionadas.pdf
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Imagem 11: vista aérea da proposta.

Fonte: Projeto de Revitalização do Varadouro e antigo Porto do Capim, PMJP, s/a.

Imagem 12: vista lateral do projeto com descrição dos espaços.

Fonte: Projeto de Revitalização do Varadouro e antigo Porto do Capim, PMJP, s/a.

Outro problema tem sido a ausência da participação comu-
nitária na sua elaboração, o que consequentemente gerou um profun-
do sentimento de insatisfação em relação a tal. Como reação, a comu-
nidade criou, no ano de 2011, uma comissão de moradores intitulada 
“Porto do Capim em Ação” que logo incorporou cidadãos residentes 
em outras áreas de João Pessoa que apoiavam a luta. Entre outros 
objetivos, o “Porto do Capim em Ação”, que acabou por se tornar 
um movimento de largo espectro na cidade com a inclusão de vários 
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agentes culturais e intelectuais, passou a reivindicar o diálogo com o 
poder público em busca de esclarecimentos e melhores soluções para 
o caso, tendo em vista que muitas famílias precisam e concordam em 
ser removidas por viverem em condições de insalubridade, enquanto 
outras podem e desejam continuar a viver onde vivem. No processo 
da discussão no âmbito da Comissão Porto do Capim em Ação, re-
alizada em sucessivas reuniões ao longo do período 2011-2014, uma 
nova demanda passou a ser colocada: a integração plena dos mem-
bros da comunidade a todo e qualquer projeto de geração de renda 
e desenvolvimento de atividades econômicas, a exemplo do turismo, 
nessa área do Porto do Capim. Novo e importante passo na organi-
zação política comunitária ocorreu no final de 2013 com a fundação 
da Associação de Mulheres do Porto do Capim (AMPC), entidade 
jurídica que nasceu no seio da Comissão Porto do Capim em Ação205 
e que passou a funcionar como a representação legal da comunidade. 
Uma das maiores conquistas desse processo de mobilização e de-
fesa do direito à cidade para os moradores do Porto do Capim foi 
a elaboração, pelo Centro de Referência em Direitos Humanos da 
Universidade Federal da Paraíba, que presta Assistência Jurídica à 
comunidade, do Relatório de Violações aos Direitos Humanos da 
Comunidade do Porto do Capim publicado em 2015, mas resultante 
de um longo trabalho realizado nos dois anos anteriores206.

Ao longo do ano de 2014, também foi formulado, em par-
ceria com a AMPC, um Programa de Extensão da Universidade Fe-
deral da Paraíba, que foi inscrito e aprovado junto ao Edital PRO-

205  Em 1º de junho de 2013, foi realizado o evento “Ocupe o Porto do Capim”, 
em defesa dos interesses da comunidade contra o PAC-Cidades Históricas, a partir da 
mobilização da Comissão Porto do Capim em Ação.  Em dezembro do mesmo ano, 
ocorreu o evento “Abrace o Porto do Capim”, atividade de encerramento do Seminário 
Internacional URBICENTROS IV, promovido pela UFPB e UFBA, que teve a maior 
parte de suas atividades realizada no Centro Histórico de João Pessoa. O “Ocupe” e o 
“Abrace o Porto” constituíram-se em passos importantes para a consolidação da orga-
nização comunitária e a ampliação do seu leque de apoio na cidade, que acabou resul-
tando, entre outras iniciativas, na fundação da AMPC.
206  Sobre o processo de organização e mobilização aqui apresentados, consultar: 
Gonçalves (2014), Centro de Referência em Direitos Humanos/UFPB (2015) e 
Romano e outros (2015).
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EXT/MEC para ser executado no biênio 2015 e 2016207. As ações 
de estudos e mobilização desenvolvidos pelo PROEXT Abrace o 
Porto foram fundamentais para a consolidação da pauta de lutas da 
comunidade. Por outro lado, o Relatório de Violações aos Direitos 
Humanos do CRDH/UFPB fundamentou processo instaurado pela 
comunidade junto ao Ministério Público Federal, Procuradoria Re-
gional da Paraíba que, em novembro de 2015, criou um grupo de 
trabalho com o objetivo de discutir as propostas para o Porto do Ca-
pim. Participam do GT a AMPC, a Universidade Federal da Paraíba 
– através da equipe do PROEXT –, a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa e outros órgãos envolvidos no projeto que prevê a remoção da 
população do Porto do Capim. Vitória importante para a comunida-
de foi a elaboração, em novembro de 2015, do Parecer Técnico An-
tropológico do MPF que a reconheceu como tradicional e ribeirinha. 
No momento em que este texto está sendo escrito, as negociações no 
interior do GT, com mediação do MPF, continuam em andamento.

Diante dessa breve contextualização, percebe-se que a rela-
ção da comunidade com o espaço é bastante profunda e que possui 
valores simbólicos bastante enraizados, o que faz com que a popu-
lação desenvolva o sentido de pertencimento do lugar, considerando 
as relações sociais e pessoais que se desenvolvem naquele espaço e 
também por enfrentar atualmente a proposta de investimentos pú-
blicos que acabaram por constituir zona de conflito entre os seus 

207  O PROEXT - Requalificação Urbana, Ambiental e Patrimonial do Porto 
do Capim, conhecido como PROEXT-Abrace o Porto, é um Programa interdisci-
plinar que se articula em torno de cinco projetos reunindo docentes e discentes de 
graduação e pós-graduação da UFPB, além de membros da AMPC e da Fundação 
Casa de Cultura Companhia da Terra. São eles: Assistência Técnica para Melhoria da 
Habitação (com equipe da Arquitetura e Urbanismo e da Engenharia Civil), Assis-
tência Jurídica (com equipe das Ciências Jurídicas), Educação Patrimonial e Ensino 
de História (com equipe da História, Teatro, Educação Musical e Comunicação 
Social), Memória e Documentação (com equipe da História, Serviço Social e Ar-
quivologia) e Requalificação Ambiental (com equipe da Geociências). Os projetos 
partem de ações e experiências que tiveram sua origem em diferentes momentos 
(remontando ao início dos anos 2000) e distintas áreas do conhecimento, sempre 
na comunidade do Porto do Capim, e que confluíram para construir, conjunta-
mente com os habitantes do local, o arcabouço teórico prático que serve de suporte 
para a identificação das prioridades e consequentes reivindicações. Para maiores 
detalhes, consultar: Romano e outros (2015).
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anseios e os dos projetos apresentados pela Prefeitura Municipal de 
João Pessoa.

O projeto de revitalização do Porto do Capim

O projeto de revitalização defendido pela PMJP, como já foi 
dito acima, tem gerado uma série de conflitos e desacordos com os 
anseios da população que habita a área; não sem motivação, uma vez 
que suas perspectivas vão de encontro a toda teoria aqui esboçada: 
destroem laços, apagam a história, desconstrem sociabilidades. 

O desejo da comunidade é de persistir no local, obviamente 
que dotada de toda a estrutura necessária ao seu desenvolvimento, 
assim como pela melhoria habitacional da maioria das residências 
que se encontra em situação precária e pela defesa de sua identida-
de comunitária lastreada não apenas por relações de parentesco, mas 
também por um rico patrimônio histórico-cultural – material e ima-
terial – constituído ao longo da sua existência208.

O laço evidente da relação desta comunidade com seu meio 
está concretizado tanto nas paredes do local quanto nas ações de ba-
talha cotidiana pelos seus direitos. Por abaixo, literalmente, toda esta 
memória coletiva é mais que sobrepor paisagens, é dizimar uma pai-

208  Ao longo da execução do PROEXT-ABRACE O PORTO, a par da ex-
tensa pesquisa bibliográfica e documental realizada pela equipe e que resultou, 
entre outros documentos, no Relatório Técnico Multidisciplinar apresentado ao 
MPF em agosto de 2015 (ver CATARINO, 2015), também foram aplicadas me-
todologias participativas, com a inclusão efetiva da comunidade. Nesta perspectiva 
foram realizados, além de inúmeras assembleias comunitárias para discussão do 
andamento das negociações no âmbito do GT criado pelo MPF, o Mutirão do Le-
vantamento (metodologia pela qual os próprios moradores, com o auxílio da equipe 
técnica, registraram não apenas as condições de suas casas, mas também quantifica-
ram os núcleos familiares) e o Mapa dos Desejos (em que os moradores, cientes dos 
seus próprios direitos, puderam expressar suas ideias, apontar as soluções, registrar 
seus desejos para cada área do espaço em que vivem). Os resultados dessas ações 
foram sistematizados, pela equipe PROEXT, em uma proposta alternativa de Re-
qualificação do Porto do Capim, elaborada através de um processo participativo em 
conjunto com os moradores e que, portanto, expressa a sua vontade. Esta proposta, 
contraposta à apresentada pela PMJP, está em discussão no âmbito do GT do 
MPF. Para maiores detalhes, consultar Romano (2015).
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sagem cultural constituída em décadas. O que questionamos é: em 
prol de quê? O discurso veiculado pelo poder público de que se pre-
tende “devolver o rio e o mangue” aos cidadãos pessoenses expressa 
a perspectiva segregacionista que não considera que a população que 
habita o Porto do Capim é cidadã, que considera que ela não tem 
direito à cidadania plena, incluindo o direito à cidade. O outro argu-
mento, de que a revitalização econômica da área será possível com a 
construção da arena de eventos e, portanto, com o desenvolvimento 
do turismo de massas, expressa, por sua vez, a concepção de que es-
paço e paisagem devem ser consumidos como mercadorias, e que os 
lucros desse negócio devem ser controlados pelos agentes econômi-
cos que já estão neste circuito, o que, por sua vez, exclui a participação 
comunitária e outras alternativas que poderiam valorizá-la e, portan-
to, incluí-la na geração de renda. 

Um vão livre, repleto de concreto, em contrapartida a uma 
comunidade rica em história e culturas tradicionais, não faz jus a 
uma proposta turística, ou ao menos não a uma proposta social e 
culturalmente sustentável. Há algum tempo já é debatido, hoje in-
clusive em mídias democráticas (abertas), sobre o quão importante 
é, para a atividade turística, a existência de comunidades locais com 
forte conexão com sua terra e o quanto são mais valoradas as expe-
riências únicas em detrimento de práticas de massa (URRY, 1996; 
KRIPPENDORF, 2003; PANOSSO NETO e GAETA, 2010). 
Assim, com o projeto proposto, apelidado por muitos, acadêmicos e 
moradores, de Concretão, o que se proporcionará ao turista e visitante 
é um espaço pobre, impossibilitado de fornecer cultura, história e o 
contato com o natural, tendo em vista que parte importante do man-
guezal também “cederá” lugar à vislumbrada arena.

A partir deste ponto de análise, parte-se para uma outra ver-
tente do olhar sobre a paisagem.  Atualmente, entendê-la como mer-
cadoria tem sido constante em várias políticas públicas que alimen-
tam a reprodução do capital através de um dos setores mais lucrativos 
e consolidados do mercado: o turismo. A atividade, terceira colocada 
no ranking mundial de receita gerada referente à prestação de servi-
ços, segundo os dados de 2015 (OMT, 2015), é bastante debatida em 
todos seus aspectos positivos e negativos.
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A apropriação da paisagem pelo turismo tem gerado opi-
niões divergentes, ora o apresentando como propulsor de (re)afir-
mação cultural, ora como destruidor de tal (NOBRE, 2003; SILVA, 
2004; BARBALHO e FREITAS, 2011; RIBEIRO, 2014).  Sobre o 
segundo ponto, não que a prática da atividade por si só vá destruir 
paisagens culturais, mas a busca pela reprodução acelerada do capital 
conduz, quase sempre, a ações desmedidas e mal planejadas que aca-
bam por descaracterizá-las, desconstruindo-as. Essa tem sido a tôni-
ca nos projetos de revitalização brasileiros209. Pondera-se aqui sobre 
um ponto de vista que questiona a sustentabilidade social da prática 
turística, mesmo quando a questão econômica esteja bem resolvida. 
Não é possível saber como estariam as paisagens e as comunidades 
que a habitavam ou dela faziam uso anteriormente às intervenções, 
mas o que se pesa majoritariamente é o preço social a ser pago para 
nutrir a mercantilização das paisagens.

Para Castro (2002, p. 133), “o ponto de partida é apontar 
o erro em pensar a paisagem apenas para o turismo, ignorando que 
quanto mais valorizada socialmente, mais valor adquire, seja para seus 
habitantes, seja para seus visitantes”. Ocorre que, ao pensá-la para o 
uso turístico convencional, os responsáveis pelo desenvolvimento do 
setor acabam projetando-a sob seus parâmetros de venda: o que o 
turista quer ver? O que é melhor mostrar ao turista para agradá-lo? 
Muitas vezes esses julgamentos tendem a ocultar o que, por padrões 
de mercado, seria “feio”, não vendável. A definição dos parâmetros 
estéticos que determinam o feio ou o belo passa por critérios de sub-
jetividade. No entanto, no caso apresentado, e em outros semelhan-
tes, percebe-se que o mercado aponta tendências e escolhas do turista 
que sustentam alguns posicionamentos sobre o assunto. A partir de 
estudos de mercado, geralmente, as cidades e, mais especificamente, 
seus órgãos públicos de turismo, constroem planos de marketing nos 
quais o intuito é a atração dos visitantes, obviamente. Estes planos, 
no entanto, veem a cidade como produto e nem sempre levam em 
consideração seu conteúdo: as pessoas (de todos os níveis de renda). 

209  Vide Revitalização do Pelourinho (RIBEIRO, 2014), Revitalização das 
Docas em Belém do Pará (BARBALHO e FREITAS, 2011) e Projeto Porto Ma-
ravilha - Rio de Janeiro (RIO DE JANEIRO, 2009ª e 2009b), todos com vistas à 
promoção do turismo na área.
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Desta forma, priorizam-se os recursos naturais, as construções histó-
ricas e também as mais modernas e imponentes, enquanto os meios 
de vida, a cultura, as tradições das camadas subalternas da sociedade 
são ocultadas, não sendo entendidas como mercadorias que atraiam 
consumidores.

No entanto, mais recentemente, no campo do turismo de-
senvolveram-se alguns segmentos mais acolhedores das culturas e 
tradições, como o turismo de base comunitária e o turismo de expe-
riência, por exemplo, que podem dar mais voz às comunidades me-
nos favorecidas. Em ambos os conceitos, a comunidade receptora, 
seus costumes e tradições210 formam o atrativo turístico, fazendo do 
contato com estas pessoas e seus costumes uma experiência única 
para o turista. Assim, é possível mostrar ao turista o cotidiano dessas 
sociedades ou ao menos fragmentos dessa cultura. Os visitantes são 
convidados a partilhar do convívio diário da comunidade e de seus 
afazeres. Em ambas as práticas turísticas, a comunidade é a chave 
para o sucesso.

Mas essas são exceções relativamente pouco trabalhadas no 
Brasil e, menos ainda, divulgadas. O que ainda predomina é o mo-
delo tradicional de exploração turística sobre as sociedades e seus 
espaços/paisagens. Nesse caso, volta-se ao debate aqui proposto de 
uma “maquiagem” da paisagem para sua promoção, assim:

Decisões e ações políticas são resultado de interesses que se im-
põem em um dado momento. Interesses, por sua vez, são dife-
renciados, na maioria das vezes conflitantes, e nas sociedades de 
classe os interesses das classes abastadas têm sempre melhores 
chances de se impor. (CASTRO, 2002, p. 133).

210  A teoria do Turismo de Base Comunitária ou do Turismo de Experiên-
cia não é o foco deste trabalho. Destaca-se, no entanto, que estes segmentos do 
turismo apresentam características que valorizam as comunidades visitadas. Para 
maior aprofundamento teórico e operacional sobre essas vertentes do turismo, ler: 
Turismo de Experiência, de Alexandre Panosso Neto e Cecília Gaeta (2010), que 
além da teoria traz vários casos como exemplos; Turismo de Base Comunitária, 
organizado por Bartholo, Sansolo e Bursztyn e publicação do Ministério do Tu-
rismo (2009) e, O processo de comercialização do turismo de base comunitária 
no Brasil: desafios, potencialidades e perspectivas, de Bursztyn e Bartholo (2012).
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Portanto, cabe dizer que as paisagens culturais produzidas 
pelas classes subalternas nem sempre são privilegiadas no mercado 
capitalista, como não tem sido a do Porto do Capim. Por isso, são 
costumeiramente expostas a ações que promovem sua segregação, 
ocultamento ou destruição. 

Caberia, no caso aqui apresentado, um desenvolvimento na 
comunidade, com devido planejamento e capacitação, de uma pro-
posta de atividade turística mais justa e coerente, na qual a popu-
lação local estivesse incluída física e ativamente. Em uma proposta 
de turismo de base comunitária ou de experiência, todos teriam a 
possibilidade de se enriquecer: a comunidade podendo melhorar suas 
condições de trabalho e renda e sua qualificação e/ou inserção pro-
fissional; o turista, que teria contato com uma rica cultura e história, 
valorizando-a; e a ambos, pois a troca cultural que pode advir do 
contato entre visitantes e anfitriões é imensurável.

Se, ao incluir no Projeto o termo “Turismo”, algum técnico, 
pesquisador ou político tivesse ao menos se preocupado em estudar 
as alternativas aqui mencionadas, saberia que as mais defendidas atu-
almente, tanto por especialistas quanto por comunidades organizadas 
são, justamente, práticas turísticas de valorização da cultura e dos re-
cursos naturais. O projeto apresentado pela PMJP como proposta de 
revitalização da área ocupada pela comunidade do Porto do Capim, 
no entanto, segue em direção contrária a estas, uma vez que retira a 
comunidade do contato com os visitantes e pretende desmatar parte 
do manguezal existente no espaço para dar lugar à praça de eventos, 
arquibancadas e mirante.  Dessa forma, não só os moradores da área, 
mas toda a população da cidade de João Pessoa, bem como os turistas 
que a buscam como destino, correm o risco de perderem a oportuni-
dade de desfrutar de uma paisagem que, como já vimos, é portadora 
de memória, história, sentido e sentimento.
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