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A ORLA MARÍTIMA DE JOÃO PESSOA: DA APROPRIAÇÃO 
URBANA À (RE)APROPRIAÇÃO TURÍSTICA 
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Introdução 
 
Às margens do rio Sanhauá, fundada pelos portugueses em 1585 para ser posto de 
exportação do açúcar(principal produto do Brasil-Colônia) e núcleo de defesa contra 
invasões estrangeiras(Rodriguez,1980:44-51), João Pessoa concentrou-se até a década 
de 1940 nos limites do atual centro urbano. 
Na década de 50 a elite urbana que até então residia no centro, migra progressivamente 
em direção à orla marítima, ocupando áreas ao longo da Av. Epitácio Pessoa. A 
expansão urbana em direção à orla representou não apenas um processo de ocupação 
deste território, mas uma apropriação deste espaço pela elite pessoense a partir de 
modificações de ordem teleológicas, rompendo velhos laços de influência do período 
colonial. 
O historiador Alain Corbin(1989:11-65), resgata as concepções sobre a praia no 
imaginário ocidental. Para ele, até 1750, o valor paisagístico atribuído pela sociedade 
européia à orla marítima era praticamente nenhum, sendo até fonte de repulsa. Segundo 
as concepções medievais difundidas pela Igreja, a praia é vista como algo terrível, 
incognoscível. O oceano é comparado ao “Grande Abismo” e sua existência é 
relacionada ao advento do dilúvio, sendo instrumento de punição e lembrança desta 
catástrofe, morada de monstros, agitado por poderes demoníacos. A praia é vista como 
palco de naufrágios, da violência das ondas e das tempestades. Por isso, segundo 
Corbin, a praia constituía um “locus vazio” pois não era habitada pelo conjunto da 
sociedade européia em função da visão que representava. A transição de uma estrutura 
social agrária para urbana, fruto do capitalismo, fez eclodir novas concepções sobre a 
praia. O desenvolvimento das ciências onde a teologia natural modificou as imagens do 
mar e da praia, influenciando novas concepções estéticas. A elite burguesa descobre o 
desejo da beira-mar: a praia é inventada como novo território do lazer e descanso. Os 
banhos receitados como prática terapêutica constituem uma alternativa aos males da 
civilização urbana. A concepção aterradora cede lugar às praias de veraneio que se 
proliferam em vários pontos da costa européia nos séculos XVIII e XIX. 
 
A orla pessoense: do “vazio” ao veraneio 
 
Os primeiros indícios de ocupação da orla marítima de João Pessoa remontam à época 
colonial, envolvendo a atividade religiosa bem como a atividade de pescadores 
associada à agricultura de subsistência. A partir do século XIX, com as influências da 
modernidade, a orla passa por modificações com a chegada dos primeiros veranistas e 
até a década de 1970 era lugar de veraneio. O desenvolvimento do sistema de bondes no 
início do século XX facilitou o acesso à orla. A primeira linha de bondes a servir a orla 
partia da estação  
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Cruz do Peixe, chegando à praia através de um percurso onde encontra-se a atual av. 
Rui Carneiro(Farias, 1992, Droulers,1984). 
O núcleo de ocupação da orla concentra-se entorno do Bar Elite, construído em 1935, 
entre a av. Nego e o Hotel Tambaú. A população local era constituída por pescadores e 
pequenos comerciantes que dispunham de uma modesta estrutura de 
serviços(informações obtidas em entrevistas com o historiador José Octávio, concedida 
em 15.05.1992). 
Na década de 40 o número de moradores fixos elevou-se com a modernização do 
sistema de bondes, havendo um maior adensamento nas primeiras avenidas da praia, 
entre a atual av. Tamandaré, em Tambaú, e na atual av. Cabo Branco. 
Na década de 50 a ocupação se intensifica com a construção do Conjunto Manaíra e 
realização de loteamentos em Tambaú e Manaíra. A erradicação de maceiós, fonte de 
surtos de malária, estimulou a ocupação. A pavimentação da av. Epitácio Pessoa 
contribuiu para o início do deslocamento da elite para a orla. 
 
A apropriação urbana: ocupação e especulação imobiliária 
 
Na década de 60 com a construção do Hotel Tambaú, concluído em 1972, a orla passa 
por modificações na estrutura de serviços, infraestrutura e equipamentos urbanos, 
principalmente em Tambaú. Os pescadores vão sendo expulsos para áreas mais 
afastadas, cedendo lugar às habitações de alto padrão. As casas de veraneio vão sendo 
substituídas por residências permanentes e o comércio expande-se para atender o 
crescimento da demanda. 
A ação do Estado na produção do espaço urbano da orla torna-se marcante na década de 
70. O II Plano Nacional Brasileiro(1975-79) estabeleceu diretrizes para a restruturação 
da rede urbana nacional e ampliação da eficiência dos centros urbanos. Para a região 
Nordeste estabeleceu, dentre outras, a ordenação e ocupação da orla marítima (Paiva, 
1995:77-83). Contudo, a partir do Programa Comunidades Urbanas para Recuperação 
Acelerada(CURA), ao qual a Prefeitura Municipal adere em 1977, a orla passa por um 
violento processo de urbanização e de valorização dos seus imóveis. O Programa se 
propunha a melhor a infraestrutura urbana nacional bem como reduzir a especulação 
imobiliária que se verificava no espaço urbano brasileiro. No entanto, pelo caráter 
elitista do Programa e pelos argumentos contraditórios dos órgãos envolvidos no plano, 
as polêmicas se avolumavam pois já se constatava a elevação no preço do solo. 
A partir da década de 80, verticalização constitui outro processo de transformação da 
paisagem da orla marítima urbanizada de João Pessoa, abrangendo os bairros do Bessa, 
Manaíra, Tambaú e Cabo Branco. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da 
Paraíba(IPHAEP), com base no decreto n.º 9842 de 1982 passa a ter controle sobre os 
edifícios na orla e proíbe a construção de edifícios com mais de três pavimentos na 
primeira avenida da praia. Os artigos 164 e 165 da Constituição Estadual validam tal 
ação. A construção de “espigões” foi proibida pelo IPHAEP por considerar que o 
adensamento e o uso desordenado do solo provocaria congestionamento do tráfego, 
poluição sonora e visual, saturação das redes de água, esgoto, energia elétrica e 
telefonia em virtude das ruas estreitas, ausência de praças e áreas verdes, bem como 
pela grande proximidade do mar. O Código de Urbanismo do Município(1979), já 
favorecia a ação do IPHAEP por incluir a orla na Zona Turística 2(ZT2), onde é 
permitido apenas o uso R5 (até três pavimentos). Os especuladores argumentavam que a 
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proibição prejudicaria o desenvolvimento da cidade, geração de empregos e impostos. 
Outros segmentos da sociedade, entidades civis como a Associação Paraibana dos 
Amigos da Natureza (APAN), jornalistas, alguns segmentos políticos, arquitetos, etc. 
apoiavam a ação do IPHAEP. Segundo Lima (1994:15), a homogeneização visual e 
tipológica, a repetitividade de padrões na paisagem urbana substitui as imagens 
claramente apreensíveis pelo cidadão. No entanto, já no final da década, era visível a 
transformação da paisagem pela proliferação de edifícios com vários pavimentos no 
interior dos bairros da orla, principalmente em Tambaú e Manaíra. A visão do horizonte 
é substituída pela visão fragmentada proporcionada pela verticalização. A inauguração 
do Manaíra Shopping em 1988 é um marco de uma nova fase na produção do espaço 
urbano local: a abertura ao padrão de consumo globalizado. A orla é valorizada não 
apenas como local de residências elitizadas, mas como palco privilegiado da prática de 
comportamentos e padrões de consumo diferenciados. A orla é (re)apropriada nesta 
perspectiva e o turismo vem constituir seu exemplo mais recente. 
 
A (re)apropriação da orla marítima: o turismo e o consumo globalizado 
 
A adoção de políticas turísticas voltadas para implantação de grandes projetos turísticos 
pelos Governos Estaduais na região Nordeste, cristaliza-se nos Megaprojetos 
Turísticos(Cruz,1995) que se proliferam em seu litoral. No caso específico de João 
Pessoa, destaca-se o Projeto Turístico Costa do Sol, no litoral sul da Cidade. A partir de 
1989 iniciam-se as obras para implantação do acesso ao Projeto Costa do Sol, ligando o 
litoral sul à orla marítima urbanizada. A construção da Via Litorânea que liga o litoral 
norte à orla, une-se ao acesso sul na Ponta do Cabo Branco, formando junto com o 
Costa do Sol, um verdadeiro complexo turístico de grande porte. Apesar do discurso de 
geração de emprego e renda e de dinamização da economia estadual e municipal, o 
turismo nestes moldes, dado a dimensão do projeto, acarretam ônus para os cofres 
públicos do Estado da Paraíba. Os reflexos dessas intervenções na orla são imediatas 
pois incentivam claramente o setor hoteleiro, a especulação imobiliária, e a 
concentração de investimentos em infraestrutura na orla: “Para João Pessoa e 
especialmente para os moradores da área beneficiada, a construção da via litorânea 
vem representando uma abertura real para a dinamização do turismo, até há pouco 
tempo sem qualquer expressão no Estado da Paraíba(...). A construção de vários hotéis 
já vem sendo anunciada para garantir as condições reais de infraestrutura para os 
futuros visitantes. (...)Os proprietários de terrenos e residências também foram 
beneficiados com a valorização dos seus imóveis. (...)Com os serviços que estão sendo 
executados, os moradores do Bessamar acreditam que uma nova cidade vai surgir na 
área, que apesar de ficar entre Tambaú e praia de Camboinha não conseguiu 
desenvolver por ausência de serviços de infraestrutura, principalmente calçamento e 
esgotos sanitários”(Jornal O Norte, João Pessoa, 26.mar.1989, Especial, p.2). No total, 
a via de acesso que liga o litoral norte ao Projeto Costa do Sol (hoje denominado Cabo 
Branco) perfaz 16,5 Km. 
 
Na década de 90, as obras de implantação de infraestrutura turística consolidam o 
processo de (re)apropriação da orla para o consumo globalizado. A especulação 
imobiliária é acentuada bem como a paisagem é transformada em elemento estético para 
consumo. As vias de acesso ao Projeto Cabo Branco transformam a beleza cênica de 
suas praias em palco para os consumidores de espaço, tanto o turista como a elite local. 
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A valorização que se traduzia na mercadoria “imóvel” agora engloba mais do que nunca 
a paisagem. A paisagem transforma-se numa espécie de cartão-postal, uma mercadoria 
tão consumível quanto outra qualquer. Essa imagem estereotipada e mítica representa 
antes de tudo o consumo. A orla é invadida por grandes eventos como “Alto Verão”, 
“Micaroa”, etc. A orla é instituída como espaço do acontecer e ligação com o “futuro” 
da cidade através da valorizações estéticas e de comportamentos e estilos de vida que 
assemelham-se a qualquer grande centro do Primeiro Mundo. Junto as mansões de alto 
padrão, proliferam-se condomínios de luxo de vários pavimentos, hotéis, flat´s e centros 
comerciais. Crescem o número de pousadas, bares, restaurantes, casas de câmbio, 
locadoras de automóveis, agências de turismo. A orla abre-se para o mundo, é a 
possibilidade do global no lugar. A propaganda turística apresenta imagens 
particularizantes da cidade em revistas de alcance nacional, outdoors, televisão, jornal e 
eventos turísticos de alcance internacional como o BNTM’96 e I ECOTUR. A 
propaganda tende a incorporar a imagem-produto “praia e sol o ano todo” difundido 
pelos organismos de turismo dos estados nordestinos. Uma imagem de síntese que já 
está integrada a um roteiro de comando externo ao lugar.  
O modelo de “indústria do turismo” traz no seu bojo uma (re)apropriação do espaço 
local onde as valorizações urbanas passam a seguir a concepção de abertura às normas 
da globalização, garantindo a reprodução destas valorizações. A tendência à 
segmentação do turismo transforma as paisagens da orla em atrativos segmentados, a 
exemplo do turismo náutico. A construção de um pier em Tambaú retrata esta 
tendência. O acesso a estas “particularidades” tem seus passaportes: bikes, jetskis, 
body-boards, lanchas, caiaques, pranchas de surf ou windsurfs e os equipamentos para 
mergulho em bancos de areia e arrecifes facilmente alugados em locadoras 
especializadas. Pode-se usufruir também de vôos em ultraleve para uma visão 
“exclusiva” da praia. 
As contradições inerentes a esse processo evidenciam uma segregação cada vez maior 
da orla frente ao conjunto da cidade. Mesmo aberta à circulação, a orla consolida-se 
como o local do consumo diferenciado e espaço da impessoalidade. Somando-se à 
homogeneização da paisagem pela verticalização, a proliferação de bares e restaurantes 
na beira-mar homogeneizam práticas de consumo e lazer, estandardizados. A 
comunidade local e o turista constituem meros espectadores deste espetáculo forjado 
para eles(Leandro, Freitas & Silva,1996:17). 
Assim, o discurso modernizante do turismo justifica as contradições provocadas pela 
valorização de investimentos na orla verificada nas últimas décadas. As imagens do 
lugar projetadas pelo marketing turístico segundo Bramwell&Rawding(1996:201-2), 
procuram estimular o orgulho e autoconfiança local ao mesmo tempo contrariar 
percepções negativas, construindo percepções únicas. A imagem da João Pessoa 
turística tendo a orla como palco principal, transforma a cidade em logomarca, símbolo 
ou signo altamente estereotipado que omite as contradições do lugar como a segregação 
sócio-espacial. De um lado, a orla e os bairros no entorno da av. Epitácio Pessoa são 
melhor abastecidos de infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos e de outro, a 
periferia da cidade ou trechos de baixo valor imobiliário como mangues, leitos de rios 
ou encostas onde concentram-se as favelas, atestam o abandono das políticas públicas 
na periferia. Estas imagens preparam o pessoense para as “novas” transformações que, 
ao chegarem, lhes trazem apenas seus efeitos negativos como sazonalidade do trabalho, 
redução de investimentos em infraestrutura e moradia, elevação do custo de vida., 
enfim, segregação. 
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Essa valorização imputada ao lugar não parte das representações da comunidade local, 
fruto de suas vivências no lugar em sua dimensão cultural e simbólica, mas a dos 
interesses da elite local associada às novas determinações impostas pelo processo de 
globalização. O lugar torna-se algo dado, artificialmente preparado para o consumo. 
Além da localização, a paisagem da orla (praia) é transformada em importante elemento 
de valorização dos seus imóveis pelos especuladores. A paisagem é mercadoria, onde 
tudo é consumível. Para o morador da periferia, a orla é apresentada como alternativa de 
lazer, omitindo-se assim a carência de espaços de socialização e lazer na periferia. 
Diante desta perspectiva do turismo paraibano voltada para grandes projetos e seus 
conseqüentes impactos sócio-ambientais, conforme nos alerta Nicolás(1988), é preciso 
pensar uma política turística que garanta mecanismos claros e objetivos de 
redistribuição dos recursos provenientes na atividade para outros setores da economia 
bem como para outras áreas da cidade, evitando a concentração sócio-espacial dos 
investimentos. 
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