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RESUMO 

O Bairro Altiplano Cabo Branco permaneceu com uma série de restrições quanto ao seu adensamento desde 

sua criação até a aprovação do Decreto Municipal nº 5.844 de 2007, no qual foi criada uma Zona Adensável 

Prioritária (ZAP) em parte de sua área, devido à forte pressão dos promotores imobiliários e da construção 

civil sobre os órgãos públicos. A delimitação da ZAP tem reconfigurado o bairro, outrora 

predominantemente residencial unifamiliar, visto que os promotores imobiliários estabeleceram como 

público alvo uma parcela mais abastada da sociedade, originando uma área conhecida como 

Altiplano “Nobre” – termo largamente explorado pelo marketing de vendas. Esse processo culminou em 

uma forte especulação imobiliária e mudança dos tipos arquitetônicos construídos, gerando impactos 

sociais, econômicos e ambientais. No entanto, tais repercussões não resultam sem contradições, uma vez 

que, as autoridades responsáveis, ao mesmo tempo em que alteram significativamente a paisagem do 

Bairro, são omissas em relação ao destino dos espaços públicos nesse setor. Essa pesquisa tem como recorte 

espacial o Altiplano “Nobre” e como objetivo principal identificar as relações entre os atores envolvidos na 

sua fabricação. A que parâmetros os espaços fabricados atendem? Quem são e como agem os atores no 

bairro? Como os atores envolvidos nesse processo de radical alteração se articulam? Lança-se mão de 

métodos que aproximam as dimensões espacial e social dessa problemática. 

Palavras-chave: Espaço público. Fabricação. Atores. Altiplano “Nobre”.  



ABSTRACT 

The Altiplano Cabo Branco Neighborhood has been subject to a series of restrictions on its densification 

since its inception until the approval of Municipal Decree No. 5.844 of 2007, in which a Priority Susceptible 

Zone (ZAP) was established in part of its territory, due to the strong pressure of property promoters and civil 

construction over public agencies. The delimitation of this ZAP has changed the characteristics of its 

territory, once predominantly single-family residential territory, since property promoters have established 

a more affluent part of society as a target audience, making this sector of the neighborhood known as the 

"Noble" Altiplano - a term widely explored by marketing of sales. This process culminated in a strong real 

estate speculation and changes in the architectural types built, generating social and economic impacts. 

However, such repercussions do not result without contradictions since the responsible authorities, while at 

the same time significantly altering the landscape of the Neighborhood, are omitted in relation to the fate 

of public spaces in this sector. This research has as its spatial area the "Noble" Altiplano and its main 

objective is to identify the stake of actors involved in this fabrication. What paremeters the spaces fabricated 

respond to? Who and how the actors act in the neighborhood? How the actors involved in this process of 

radical change articulated? Methods are used that approximate the spatial, manufacturing and use 

dimensions of these spaces. 

Keywords: Public space. Making. Actors. Altiplano "Noble". 
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INTRODUÇÃO.. 

 

A partir da década de 1920, nos principais estados do Sudeste do país – Rio de Janeiro e São 

Paulo – se inicia um processo de verticalização como símbolo do advento da modernidade. No 

Nordeste, na cidade de Recife, esse processo tem início por volta de 1930; em João Pessoa, o 

mesmo ocorre na década de 1950 (ANDRADE, 2017), partindo do Centro da cidade em direção 

aos bairros de Tambaú e Cabo Branco. Em 1960, uma mudança na legislação restringe o 

gabarito das edificações na orla da cidade em até quatro pavimentos. Logo após, em 1988, com 

a promulgação da atual Constituição Federal que protege a zona costeira qualificando-a como 

“patrimônio ambiental, cultural, paisagístico, histórico e ecológico”, inicia-se uma fase de 

debates quanto à liberação da verticalização da orla da cidade de João Pessoa, que finda com a 

aprovação em 1989 da Constituição Estadual, regulamentando o escalonamento do gabarito 

partindo da orla (FERNANDES, 2013).  

Nesta fase, o bairro1 Altiplano Cabo Branco, localizado próximo à orla da cidade de João 

Pessoa possui suas características preservadas – inicialmente devido à incompatibilidade entre 

a Lei de Zoneamento de 1975, aprovada no referido ano, e os lotes do primeiro loteamento do 

Bairro, criado em 1938. De fato, a lei de Zoneamento de 1975 estipula, para alguns tipos de 

edificações, dimensões mínimas de lotes de 2500m² ou 5000m²; todavia, o Loteamento Bela 

Vista, criado em 1938, possuía lotes com no máximo 450 m². Essa incompatibilidade entre os 

parâmetros exigidos pela legislação de 1975 e o parcelamento do Loteamento Bela Vista 

provocou um congelamento das construções na área. 

Mais adiante, em 1992, o Plano Diretor de João Pessoa insere o Bairro Altiplano Cabo 

Branco na Zona de Restrição Adicional2, que estabelece  normativas para ocupação ordenada 

do Bairro, como: “II - uma Densidade Bruta de até 50 hab./ha e limitação na altura das 

edificações  de modo a preservar paisagisticamente a falésia e a Ponta do Cabo Branco” 

(PMJP, 1992, p.9). Em 2005, com o Decreto Municipal nº5363, delimita-se o Parque do Cabo 

                                                                   
1 Nesse trabalho o termo “bairro” é utilizado referindo-se às delimitações espaciais regulamentadas 
pelos órgãos públicos. 
 
2 “Art. 23. As zonas de restrições adicionais são porções da Área Urbana, situadas em zonas adensáveis 

ou não, nas quais o interesse social de preservação de características ambientais, paisagísticas, históricas 

e culturais, como patrimônio comum, impõe restrições adicionais ao uso e ocupação do solo. 

Parágrafo único.   Constituem-se zonas de restrições adicionais o Centro Principal da Cidade, a Orla 

Marítima, o Altiplano do Cabo Branco e o Cone de Proteção ao Voo do Aeroclube" (PLANO DIRETOR DE 

JOÃO PESSOA,1992, p.8). 
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Branco, em que grande parte do Altiplano torna-se Setor de Amenização Ambiental, com 

rigorosas restrições de adensamento. No entanto, sua privilegiada localização – sobre o 

tabuleiro costeiro na cidade de João Pessoa – e potencial de valorização turística, paisagística 

e ambiental o tornam rapidamente alvo de fortes especulações: segmentos do setor imobiliário 

e da construção civil passam a pressionar os órgãos públicos pela diminuição das restrições de 

adensamento no bairro (FERNANDES, 2013). Até que, no Decreto Municipal nº 5.844, aprovado 

em 08 de janeiro de 2007, parte de sua área é classificada como “Zona Adensável Prioritária” 

(ZAP), indo de encontro à sua delimitação no Plano Diretor, que a categoriza como Zona de 

Restrição Adicional. 

 O Bairro Altiplano passa ser alvo de diversos agentes, principalmente do setor 

imobiliário, com a construção de edifícios multifamiliares verticais que variam entre 

construções de alto padrão construtivo 3  a construções de luxo, e que oferecem aos 

compradores uma “nova forma de morar” – para empregar os termos das propagandas 

encontradas in loco – prometendo autossuficiência e qualidades ambientais inerentes ao local, 

como a proximidade com o mar e vegetação nativa. O processo de verticalização – 

“impulsionada, não pela necessidade de criação de solo urbano, nem por um planejamento que 

persiga uma cidade compacta, mas pelas forças especulativas do mercado imobiliário” 

(ANDRADE, 2017,p.1) – do qual o Altiplano tem sido alvo só foi possível devido às 

normativas / legislações que incidem ou incidiram em algum momento sobre o mesmo; a 

começar pelo longo período de congelamento das construções no bairro até o acelerado 

processo de construções de edifícios verticais iniciado em 2007. O esquema abaixo 

[cf. infra, Figura 1] resume a forma como se deu a verticalização do Bairro e a sua relação com 

a legislação incidente sobre ele: 

                                                                   
3  Segundo Tabela nº 02 – Variação do padrão construtivo das edificações, presente no Código de 

Posturas, Prefeitura Municipal de João Pessoa, 1995 
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Figura 1 - Altiplano “Nobre”: Verticalização x Legislação 

 

Fonte: A autora, 2018. 
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A ação desses agentes imobiliários, culminando com tais construções, pode ser vista mais 

claramente na área do Bairro comumente conhecida como Altiplano “Nobre”, que surge a 

partir do espaço delimitado por essa nova ZAP, tendo como público-alvo uma parcela mais 

abastada da sociedade. É para essa parcela da população que o marketing promovido pelo setor 

imobiliário está voltado, gerando uma forte especulação imobiliária, que repercute em todo o 

bairro. Tais repercussões não resultam sem contradições, pois as autoridades responsáveis, ao 

mesmo tempo em que alteram significativamente a paisagem do bairro, são omissas em 

relação ao destino dos espaços públicos nesse setor. Submetidos a uma lógica que privilegia 

grandes grupos privados, fazem do espaço público mercadoria e troca, desconsiderando sua 

primeira função social.  

Diante dessa situação, três questões principais de pesquisa são formuladas: a que 

parâmetros os espaços que vêm sendo produzidos e transformados atendem? Quem são e 

como agem os atores (LATOUR,2012) no Altiplano “Nobre”? Como os atores envolvidos neste 

processo de radical alteração se articulam? O Altiplano “Nobre” aparece nesta problemática 

como um objeto privilegiado de investigação; notadamente a área caracterizada pelas 

construções / edificações de condomínios verticais, fruto das intensas transformações advindas 

da delimitação da Zona Adensável Prioritária em seu território, assim como as quadras 

contíguas à Rua João Cirilo, de localização privilegiada quanto à insolação, iluminação e vista 

para o mar; e as construções unifamiliares de alto padrão anteriores à ZAP [cf. infra, Figura 2]. 
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Figura 2 - Localização do Altiplano “Nobre” 

 

Fonte: PMJP e Google Earth, elaboração própria, 2017. 
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As intensas transformações observadas no bairro em questão refletem-se não só no seu espaço 

físico, mas também no imaginário da população que o reconhece como Altiplano “Nobre” 

devido ao forte apelo midiático promovido pelos atores ligados ao mercado imobiliário e à 

construção civil. Os interesses e relações que estão à origem desse processo são informações 

pertinentes e, até o momento, pouco esclarecidas. Além de jogar luz sobre fatos ainda não 

formalizados, pretende-se aqui elucidar o posicionamento das autoridades e da população 

residente na área, revelando as possíveis omissões, influências ou ausências que podem ocorrer 

e comprometer o processo de (re) produção da cidade. É necessário verificar como tomadas de 

decisões por parte de atores diversos refletem e são reflexo desse “jogo de interesses”, 

repercutindo diretamente na configuração da cidade, de seus espaços públicos e de sua 

capacidade de desempenhar sua função social, ou seja, o pleno desenvolvimento de sua(s) 

urbanidade(s) – interpretada(s) aqui em sua dupla dimensão sócio espacial (JOSEPH, 2002; 

TRIGUEIRO, 2008). A urbanidade é aqui entendida como “uma experiência que não tem origem 

nas pessoas nem no ambiente construído, que se produz na relação entre ambos, um produto 

das relações e interações entre humanos e não humanos”. (RHEINGANTZ, 2012, p.136).  

O objetivo geral desta pesquisa é identificar as relações entre os atores envolvidos na 

fabricação do Altiplano “Nobre”, e compreender sua repercussão em termos de concepção e 

apropriação dos espaços públicos. Mais especificamente pretende-se: 

• Caracterizar o coletivo de atores não-humanos: o espaço do Altiplano; 

•Caracterizar os diferentes atores humanos envolvidos na fabricação do Altiplano “Nobre”; 

• Esclarecer a natureza e a força das relações entre os atores. 

 Considera-se a cidade como resultado de modalidades específicas de fabricação urbana; 

de acordo com Toussaint (2003), a cidade e seus espaços podem ser entendidos como uma 

reunião de artefatos urbanos, de objetos técnicos. “Os objetos técnicos, em lugar de meros 

instrumentos totalmente determinados pela vontade humana, compões uma rede que “faz 

fazer” – portanto nos mobilizam, desviam nossas ações, têm agência” (LATOUR, 2008, apud 

RHEINGANTZ, 2012, p.140). Para melhor compreender a maneira que foi conduzido este 

trabalho, segue-se breve explanação sobre a “Fabricação urbana” e “Teoria Ator-Rede” (ANT) 

– que “considera que atores humanos e não humanos estão interligados em um coletivo ou rede 

de elementos materiais e imateriais” (RHEINGANTZ, 2012, p.138). 
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Fabricação  

Para o desenvolvimento desse trabalho assume-se a abordagem de Toussaint (2003, p.7) sobre 

“o papel dos objetos fabricados dentro da vida social urbana”, os quais ele nomeia dispositifs 

techniques et spaitaux de l’urbain (DTSU - dispositivos técnicos e espaciais do urbano); assim 

como a de Latour (2012) que considera em seus estudos que os atores humanos e não-humanos 

formam coletivos dentro de uma rede em que estão – e é no coletivo de atores não-humanos 

que estão alocados os DTSUs. Toussaint (ibidem) apresenta as noções de espaço de 

representação, nos quais se inserem as teorias, os projetos e os instrumento de representação, 

e de representação social do espaço, onde o espaço se apresenta como local da efetuação das 

práticas sociais. A cidade á apresentada como um ambiente de ação e obra. “L’ action de 

chaque individu engage la réaction de tous les autres (puisqu’elle modifie l’état du monde ou, 

pour le moins, l’actualise) 4” (ibidem, p. 8-9). 

 Nessa conjuntura, o espaço público urbano compreendido como DTSU se insere entre 

dois universos: dos fabricantes, inscrito no contexto de espaço de representação, e dos públicos 

urbanos, inscrito no contexto de representação social do espaço. Nos cabe compreender as 

interações e narrativas que ligam esses dois universos, em que se inserem atores humanos e 

não-humanos. Dentro do coletivo de atores não-humanos, os objetos fabricados apresentam 

três temporalidades: fabricar, que está ligada à concepção; funcionar, que está ligada ao tempo 

de existência dos objetos, e; usar, que está ligada ao tempo de apropriação dos mesmos. 

Percebe-se a intrínseca relação entre os objetos fabricados – os DTSUs – e as atividades sociais 

que se inscrevem neles. No entanto, a cidade e os dispositivos técnicos e espaciais que a 

constituem comumente são postos como meros instrumentos para o desenvolvimento da 

atividade humana. Questiona-se, então, qual o papel dos atores não-humanos no 

desenvolvimento das atividades sociais nas cidades: 

Autrement dit, l'activité sociale serait-elle exclusivement à rapporter 

aux comportements humains? Comment, dans ce cas, s'y inscriraient 

les comportements des machineries et des artifices de toutes sortes 

et de tous ordres qui peuplent le monde en le rendant habitable? Que 

dire, entre autres exemples, de l'automobile dans les déplacements 

urbains? Que dire des activités sociales qu'elle rend possibles? 5 

(TOUSSAINT, 2003, p.11) 

                                                                   
4 “A ação de cada indivíduo envolve a reação de todos os outros (uma vez que modifica o estado do 
mundo ou, pelo menos, atualiza-o” (TOUSSAINT, 2003, P.8-9, tradução nossa). 
 
5  “Em outras palavras, a atividade social estaria exclusivamente relacionada ao comportamento 
humano? Como, nesse caso, os comportamentos dos maquinários e dos artifícios de todos os tipos e de 



| 22 

 
Teoria Ator-Rede 

A Sociologia da Ciência avança com a ideia da existência de redes formadas não só pelas 

interações dos humanos entre si, mas também pela interação de não-humanos e humanos, de 

tal forma que os DTSUs não devem ser colocados em separados dos humanos. Os humanos 

devem ser entendidos em suas relações com os não-humanos; assim como os não-humanos só 

podem ser entendidos em suas relações com os humanos. Na Teoria Ator-Rede (Actor-

Network Theory – ANT) ou Sociologia da Tradução, Latour (2012) toma a ação como algo bem 

mais complexo do que afirma a sociologia convencional – onde os cientistas têm o “poder” de 

compreender a ação dos atores. Para a ANT tanto atores como cientistas estão intrigados em 

algo mais complexo. Nessa abordagem não se admite um “contexto social”, ou uma dimensão 

social, ou fatores sociais que expliquem fenômenos ou dimensões do que fazemos em 

sociedade, pois se considera que os atores têm alguma noção de suas ações, mesmo quando 

preferem não admitir. Aqui, os fatores sociais não aparecem para explicar lacunas não 

compreendidas por outras ciências; pelo contrário, a sociedade ou os agregados sociais surgem 

como algo a ser explicado. 

Enquanto os sociólogos (ou socioeconomistas, sociolinguistas, 

psicólogos sociais etc.) encaram os agregados sociais como o 

elemento capaz de lançar luz sobre os aspectos residuais da 

economia, linguística, psicologia, administração e assim por diante, 

os outros estudiosos, ao contrário, consideram os agregados sociais 

como algo a ser explicado por associações especificas fornecidas pela 

economia, linguística, psicologia, direito, administração etc 

(LATOUR, 2012, p.22). 

Na ANT, o social não é entendido com “uma propriedade segura e simples, é um movimento 

que às vezes não consegue traçar uma nova conexão e redesenhar um conjunto bem formado” 

(LATOUR, 2012, p.26 e 27). Outra característica fundamental da ANT é a de que os “não-

humanos” – aqui estão inclusos os dispositivos técnicos, os objetos, os animais, por exemplo – 

também assumem papel de atores. Os “atores humanos e não-humanos estão interligados em 

um coletivo ou rede de elementos materiais e imateriais” (RHEINGANTZ, 2012, p. 138). Dessa 

forma, os não-humanos são considerados atores na medida em que num coletivo de atores em 

que estejam inclusos humanos e não-humanos, eles não são meros intermediários, pois no 

momento em que uma ação é realizada perpassando atores não-humanos, essa não resulta 

sem influência dos mesmos. Ou seja, os atores não-humanos agem como mediadores durante 

                                                                   
todas as ordens que povoam o mundo o tornam habitável? O que dizer, entre outros exemplos, dos 
automóveis em viagens urbanas? E sobre as atividades sociais que ele torna possível? ” (TOSSAINT, 2003, 
p.11, tradução nossa). 
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as trocas sociais e, nessa temporalidade do uso, os objetos fabricados são utilizados de maneira 

natural pelos atores humanos.  

Para exemplificar: quando um incorporador resolve construir um edifício vertical, a 

ação resultante dessa decisão vai perpassar ações advindas de outros atores humanos como o 

Estado, que é responsável por regulamentar tal construção, mas também de atores não-

humanos como o espaço físico em que se pretende construir. O espaço físico, nesse caso, pode 

inibir ou contribuir para a construção desse edifício vertical, seja pelas características de seu 

solo seja por características relacionadas ao seu tamanho ou forma. Nota-se que essas últimas 

características são, na verdade, derivadas da ação de outros atores humanos como os 

proprietários fundiários ou o próprio Estado (como regulamentador do perfil fundiário adotado 

em tal localidade). O espaço físico passa a ser mediador da ação de outros atores – não apenas 

transmite suas ações como também é capaz de influenciar a ação de outros atores, como o 

incorporador que pretende construir um edifício vertical. Todos esses atores estão 

emaranhados em uma trama, uma rede. Neste sentindo, as “coisas”, ou os “não-humanos” 

também são atores, pois podem influenciar, mediar, moldar, modificar uma situação.  

um ator é uma rede de certos padrões de relações heterogêneas, ou 

um efeito produzido por uma tal rede. O argumento é que pensar, 

agir, escrever, amar, ganhar dinheiro – todos atributos que nós 

normalmente atribuímos aos seres humanos, são produzidos em 

redes que passam através do corpo e se ramificam tanto para dentro 

e como para além dele. Daí o termo ator-rede – um ator é também, e 

sempre, uma rede (LAW,1992). 

Sobre a natureza dos grupos sociais o procedimento adotado na ANT é o de ir “rastreando as 

pistas deixadas pelas atividades deles na formação e desmantelamento dos grupos” (LATOUR, 

2012, p. 51). A formação de grupos gera “burburinhos” e controvérsias, gera também 

“antigrupos”, cujos próprios atores permanecem mapeando; dessa forma, os pesquisadores 

podem observá-los e delineá-los. Os próprios estudos sobre determinado grupo, por exemplo, 

são em si parte da existência de um grupo pois o mapeia e delineia. Já com relação a ação, 

Latour (2012, p. 72) afirma que:  

A ação não ocorre sob o pleno controle da consciência; a ação deve 

ser encarada, antes, como um nó, uma ligadura, um conglomerado de 

muitos e surpreendentes conjuntos de funções que só podem ser 

desemaranhados aos poucos. É essa venerável fonte de incerteza que 

desejamos restaurar com a bizarra expressão ator-rede. 

 O ator, por sua vez, “não é a fonte de um ato e sim o alvo móvel de um amplo conjunto de 

entidades que enxameiam em sua direção” (LATOUR, 2012, p.75), ou seja, a ação é 
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influenciada, por isso a expressão “ator-rede”, pois a origem de determinada ação não é um 

fato concreto, certo. Cabe ao pesquisador “acompanhar o modo como os atores abonam ou 

desabonam uma ação nos relatos sobre aquilo que os leva a agir” (ibidem, p.83). Um relato ANT 

é, então, uma narrativa, uma descrição das ações dos atores, que devem ser tratados como 

mediadores e não enquanto meros intermediários. Mediadores no sentido de que, diferente 

dos intermediários – que não transformam o significado daquilo que transportam – 

“transformam, traduzem, distorcem e modificam o significado ou os elementos que 

supostamente veiculam” (LATOUR, 2012, p. 65). 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

Seguindo a problemática exposta, a presente pesquisa parte da constatação de um processo 

de radical alteração espacial do bairro Altiplano, com repercussões em termos de morfologia 

urbana, conjuntos edificados e espaços públicos. Entende-se, por morfologia urbana, o estudo 

da forma urbana, do tecido urbano e seus elementos construídos, através da sua produção e 

transformação no tempo (DEL RIO, 1990; LAMAS, 2004). O conceito de espaços públicos, por 

sua vez, remete à definição dada por BORJA (2003, p.122) e refere-se aos espaços “livres de 

construção permanente para o uso comunitário ou destinado a equipamentos coletivos para o 

uso de interesse geral ou estruturas de mobilidade” – é nos espaços públicos que ocorrem as 

trocas sociais e o encontro entre citadinos. Propõe-se investigar desde questões 

configuracionais deste evento até as relações entre atores copartícipes do processo em tela – 

de “fabricação urbana”. Nos termos de Toussaint (2003) é durante sua fabricação que os objetos 

técnicos podem ser dotados de sistemas de valores próprios de seus fabricantes, de tal forma 

que eles podem legitimar ou direcionar usos, ou atribuir determinadas práticas e 

representações sociais para os espaços fabricados. Entende-se, ainda, que as urbanidades 

eventualmente resultantes destes espaços, originam-se de uma série de decisões e 

mecanismos referentes à práxis projetual e podem colocar luz sobre o tipo de (re) produção 

observada em nossas cidades; urbanidade, por sua vez, pode ser entendida como fruto da 

interação entre o social e o espacial, entre corpos e espaços da cidade, onde o espaço urbano é, 

então, suporte e resultado dessas relações (AGUIAR; NETTO, 2012). Os atores envolvidos nesta 

fabricação relacionam-se entre si, por meio de expedientes ainda pouco esclarecidos.  Ao seguir 

os atores pretende-se observar e rastrear as relações e vínculos entre eles, ao invés de 

considerá-los em um quadro imutável de relações de tal forma que possa descobrir e revelar 

padrões assim como novas associações: “E seguir os atores nesse caso é segui-los em seu 

entrelaçamento com as coisas pois, sim, as coisas também agem, elas podem autorizar, 

permitir, proporcionar, encorajar, sugerir, influenciar, bloquear, dificultar etc.” (LATOUR, 2012, 

p.14). Este texto, aqui rapidamente esboçado, introduz parte do aparelho conceitual 

mobilizado na pesquisa – um conjunto de conceitos, que está exposto ao longo dos capítulos, 

com suas definições e backgrounds epistemológicos, devidamente esclarecidos.  

A seguir, estão descritas as três etapas metodológicas estabelecidas como forma de 

responder aos objetivos e esclarecer os principais questionamentos da pesquisa. 
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1ª Etapa. Análise da configuração físico espacial 

Consiste na utilização de um método de leitura da paisagem urbana (DEL RIO, 1990), onde são 

analisados aspectos da morfologia urbana através da elaboração de mapas de uso e ocupação 

do solo, gabaritos, cheios e vazios, áreas públicas e privadas, malha viária e perfil fundiário. Para 

a realização dos mapas de uso do solo, de gabaritos e de revestimento do solo foram 

necessários levantamentos in loco – realizados com o auxílio do mapa base de lotes do bairro, 

impresso em tamanho A3, e prancheta. Os usos foram marcados a partir de uma legenda pré-

determinada: residencial multifamiliar, residencial unifamiliar, misto unifamiliar, misto 

multifamiliar, comércio, serviço, institucional, religioso, praça e vazio. Nesta legenda, foi 

acrescentada a subcategoria “em construção”, devido ao grande número de edifícios em 

construção encontrados durante a primeira visita de campo.  

 Após o levantamento completo dos usos foram realizadas outras visitas in loco a fim de 

coletar os dados referentes ao gabarito, onde foi anotado o número exato de pavimentos de 

cada edificação para, em momento posterior, serem agrupados em intervalos. Após a etapa de 

levantamento in loco, os dados foram compatibilizados em um sistema de informação 

geográfica livre e aberto denominado Aplicativo QGIS (QuantumGIS) com o auxílio de registros 

fotográfico e de vídeo, e imagens de satélite disponíveis no Google Street View e no Google 

Earth.  

 O mapa de cheios e vazios, por sua vez, foi produzido a partir de duas bases de dados 

diferentes, de acordo com a disponibilidade de informações encontradas. Nos lotes ocupados 

por edifícios multifamiliares verticais construídos a partir de 2007, a marcação do espaço 

construído foi baseada nas plantas baixas de divulgação dos empreendimentos, disponíveis na 

internet. Para tanto, um primeiro mapeamento desses empreendimentos foi realizado a partir 

dos seus nomes e das incorporadoras / construtoras presentes na área; depois, foram realizadas 

buscas nos sites das respectivas empresas, onde na grande maioria foram encontradas plantas 

baixas humanizadas dos empreendimentos; em alguns casos, quando não encontrados nos 

sites das empresas, foram realizadas buscas no Google Imagens [cf. Apêndice 1 – Fonte de 

dados para Cheios e Vazios]. 

 A construção do mapa no Aplicativo QGIS foi possível através de uma base do perfil 

fundiário de João Pessoa, da PMJP, alimentada pela autora: cada planta foi alinhada ao seu 

respectivo lote – utilizando o complemento para o Aplicativo QGIS denominado 

Georreferenciador GDAL – e o perímetro construído desenhado formando a figura do “cheio” 

no mapa. No restante do bairro, o desenho foi elaborado através da imagem de satélite do 



| 27 

 
Google Earth – por meio do complemento OpenLayer Plugin – onde cada área construída foi 

delimitada manualmente de forma a integralizar o mapa de Cheios e Vazios do bairro. Para o 

mapa de áreas públicas e privadas, foram consideradas áreas públicas as ruas, as praças e os 

lotes pertencentes ao governo municipal ou estadual – de patrimônio público –; para esses 

últimos, foram obtidas informações a partir de conversas informais com os moradores do 

Bairro, que apontavam algumas áreas como públicas. Essas informações foram, então, 

compiladas e sua veracidade checada online no Portal do Contribuinte6, do Governo Municipal 

de João Pessoa, onde podem ser realizadas consultas à ficha cadastral dos imóveis a partir da 

sua Localização Cartográfica [cf. Anexo 1 – Fichas cadastrais dos imóveis], sendo esta última 

colhida através de consulta no Jampa em Mapas7.  

 Para compreender a evolução do Altiplano “Nobre” em termos de uso e ocupação do solo 

e de gabaritos, foi criada uma compilação das imagens de satélite do Bairro a partir de 2005 

(dois anos antes da assinatura do Decreto nº 5.844, que demarcou a ZAP) até o mais recente 

(novembro de 2016) disponíveis no Google Earth. Primeiramente, foram postos em ordem de 

acordo com a data das imagens para depois serem demarcados um a um os lotes que 

visivelmente estavam passando por transformação. Além desses dados, foram sistematizados 

e comparados os mapas e os dados atuais (2017) e de levantamento anterior (2014), realizados 

pela autora. Todas as informações, materiais e dados produzidos nessa etapa foram então 

postos à luz do referencial teórico com o intuito de analisar e compreender as alterações 

espaciais que vêm ocorrendo no Altiplano “Nobre”. 

2ª Etapa. Apreciação dos discursos proferidos pelos atores humanos e apreensão das 

urbanidades que emergem no Altiplano “Nobre” 

Esta fase reúne e trata informações sobre o posicionamento dos atores humanos envolvidos no 

processo de transformação do Altiplano “Nobre”, além de dados de apropriação e práticas 

sobre os espaços públicos; neste sentido, considera de interesse audiências que tenham como 

objeto de discussão os espaços públicos urbanos do Bairro, assim como entrevistas 

semiestruturadas de caráter qualitativo. No caso das audiências, a coleta dos dados foi 

                                                                   
6 http://www.joaopessoa.pb.gov.br/pc/fichaCadastralImovel.xhtml 

 

7 “O Jampa em Mapas disponibiliza informações georreferenciadas da base cartográfica do município de 

João Pessoa, por meio de um Sistema de Informações Geográficas - SIG. Essas informações são 

apresentadas através de uma interface que permite ao usuário, realizar consultas, manipular e interagir 

com os mapas de acordo com seu interesse e necessidade. ” (Site da PMJP) 
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realizada por meio de observações sistemáticas e não participantes. Para as entrevistas foram 

utilizados instrumentos para gravação e armazenamento de áudios, para posterior transcrição 

dos mesmos. 

A entrevista semiestruturada tem como característica um roteiro com perguntas 

abertas e é indicada para estudar um fenômeno com uma população específica: 

grupo de professores; grupo de alunos; grupo de enfermeira, etc. Deve existir 

flexibilidade na sequência da apresentação das perguntas ao entrevistado e o 

entrevistador pode realizar perguntas complementares para entender melhor o 

fenômeno em pauta (MANZINI, 2012, p.156).  

Foram desenvolvidos roteiros de entrevistas [cf. Apêndice 2 – Roteiros de entrevistas], a partir 

do objetivo geral e dos objetivos específicos da pesquisa, para cada grupo de atores 

identificados como atuantes no espaço do Altiplano “Nobre” [cf. infra, Figura 3]: 

construtoras/incorporadoras, SEDURB, arquitetos, moradores e trabalhadores. No intuito de 

melhor tratar o conteúdo extraído das entrevistas, foram elencados três temas principais: 

Estratégias de ocupação, Relações com o espaço público e Relações com outros atores.  

 A partir desses temas, foram formuladas as questões, suas possíveis réplicas e tréplicas, 

para uma investigação “de práticas” e “de representação e práticas” – no primeiro tipo de 

investigação, o entrevistado é considerado informante de um determinado assunto e, no 

segundo, se busca encontrar um sistema entre as próprias práticas e o que as liga, suas 

ideologias / símbolos (BLANCHET & GOTMAN, 2010). Para as entrevistas com os moradores, 

as questões ligadas às suas relações com o espaço público foram estendidas para que se 

pudessem captar indicativos de urbanidade no Bairro. Tais entrevistas foram realizadas a partir 

de uma amostragem por conveniência, com representantes que concordaram em participar da 

pesquisa; no caso das entrevistas com moradores e trabalhadores, foram abordadas pessoas 

encontradas nos espaços públicos do Bairro. 

 Durante a realização das entrevistas, foram utilizados mapas de uso do solo e de perfil 

fundiário do bairro como apoio, pois se percebeu durante a entrevista piloto exploratória – 

realizada em 17 de agosto de 2017 com duração de 57min42s, com uma das incorporadoras 

atuantes – a necessidade de utilização de mapas durante a formulação de algumas perguntas 

referentes ao espaço físico do Bairro, de forma que os entrevistados pudessem elaborar melhor 

o pensamento para que fosse possível obter respostas coerentes com os objetivos da pesquisa. 

Ao total, foram realizadas nove entrevistas semiestruturadas: com representantes das duas 

principais incorporadoras; com a SEDURB; com um dos arquitetos que atuam sobre o local; com 

cinco moradores/trabalhadores. 
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Figura 3 – Roteiros de entrevistas semiestruturadas 

    

Fonte: A autora, 2017. 
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A observação das audiências seguiu um protocolo de observação [cf. infra, Figura 4] com os 

seguintes tópicos: o objetivo da observação; a data da observação; o horário e a duração da 

observação; o diagrama da situação; descrição do ambiente físico; descrição do ambiente social 

(identificação das pessoas presentes); técnica de registro utilizada; registro propriamente dito. 

Figura 4 – Protocolo de observação  

    

Fonte: A autora, 2017. 
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3ª etapa. Análise do conteúdo obtido 

Após as transcrições referentes à etapa anterior, os dados foram apreciados através do método 

de análise de conteúdo, sob uma abordagem qualitativa indutiva, com o objetivo de apreender 

“Quem fala? Com que finalidade? E, com que resultados? ” (LASWELL apud MORAES, 1999), 

identificando quem são os atores, quais as suas expectativas, e quais os resultados obtidos a 

partir da comunicação. A análise de conteúdo consiste em uma “metodologia de pesquisa 

usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda a classe de documentos e textos. Essa 

análise [...] ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus 

significados que vai além de uma leitura comum” (MORAES, 1999).  

 Moraes (1999, 4) 8 concebe a análise de conteúdo como constituídas de cinco etapas: “1- 

Preparação das informações; 2- Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 3- 

Categorização ou classificação das unidades em categorias; 4- Descrição; 5- Interpretação”. Na 

primeira etapa, identificam-se os materiais que deverão ser incluídos na amostra de acordo 

com os objetivos da análise. Essas amostras serão codificadas de forma que o pesquisador 

possa retornar para documentos específicos com facilidade. Na segunda etapa, o pesquisador 

deve reler cuidadosamente o material coletado para definir qual a unidade de análise, a qual 

deve reescrever de forma a isolá-las sem que percam os seus significados. O pesquisador pode 

também estabelecer unidades de contexto de modo a complementar o significado dessas 

unidades. Na etapa seguinte, essas unidades devem ser agrupadas em categorias que 

“representam o resultado de um esforço de síntese de uma comunicação, destacando seus 

aspectos mais importantes” (MORAES, 1999, 6); as categorias devem ser válidas, pertinentes, 

exaustivas (no sentido de que abarquem todas as unidades), homogêneas, objetivas e de 

exclusão mútua.  

 Decidiu-se estabelecer categorias a partir dos três temas elencadas a priori durante o 

desenvolvimento das entrevistas semiestruturadas – “Estratégias de ocupação”, “Relações 

com o espaço público” e “Relações com outros atores” – de forma que se pudesse obter 

informações em termos de concepção e apropriação dos espaços urbanos do 

Altiplano “Nobre”, bem como do “jogo de atores” envolvido na produção desse espaço. As 

categorias foram geradas durante o processo de análise dos dados, são elas: direção de 

construções, infraestrutura urbana, omissão de espaços públicos, relação com outros atores 

                                                                   
8 O autor salienta que “diferentes autores propõem diversificadas descrições do processo da análise de 

conteúdo” (MORAES, 1999, 4) 
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sociais, uso do espaço público.  

 Em seguida, “para cada uma das categorias [é] produzido um texto síntese em que se 

expresse o conjunto de significados presentes nas diversas unidades de análise incluídas em 

cada uma delas” (MORAES, 1999, 8). Moraes (ibidem) recomenda ainda que se faça uso 

intensivo de “citações diretas dos dados originais”. Finamente, o conjunto de dados é 

interpretado: o pesquisador procura compreender não só os “conteúdos manifestos pelos 

autores”, como também “os latentes” (MORAES, 1999), a partir dos quais serão realizadas as 

análises e discussão dos resultados através da articulação da intepretação dos dados com a 

bibliografia estudada.  

ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está estruturada em cinco partes: Introdução; capítulos 1, 2 e 3; e considerações 

finais. Na Introdução, é apresentada a problemática em torno do objeto de pesquisa, o 

Altiplano “Nobre”; os principais conceitos abordados, como: a fabricação do espaço urbano, a 

Teoria Ator Rede, morfologia urbana, espaços públicos e urbanidade; as questões e os objetivos 

da pesquisa, os métodos e instrumentos adotados, os quais encontram suporte em uma 

“metodologia duplamente qualificada” (TRIGUEIRO, 2012), que considera as dimensões 

espacial (atores não-humanos) e social (atores humanos) da problemática. Nos capítulos 1, 2 e 

3 pretende-se responder às principais questões levantadas: a que parâmetros os espaços que 

vêm sendo produzidos e transformados atendem? Quem são e como atuam os atores humanos 

no Altiplano “Nobre”? Como os atores envolvidos nesse processo de radical alteração se 

articulam? Nas considerações finais, faz-se o retorno aos objetivos da pesquisa e aos métodos 

adotados, contrapondo-os com os resultados obtidos à luz do referencial teórico. O esquema 

abaixo [cf. infra, Figura 5] sintetiza a estrutura do trabalho. 
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Figura 5- Esquema:procedimentos metodológicos 

 

Fonte: A autora (2018) 
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 1 CARACTERIZAÇÃO ESPACIAL: O ATOR NÃO-HUMANO.. 

 

Neste capítulo, são caracterizados os aspectos configuracionais da área de estudo. A análise 

está focada na repercussão do “Jogo de Atores” envolvido na fabricação do Altiplano “Nobre” 

em termos de concepção, a fim de responder à questão: a que parâmetros os espaços que vêm 

sendo produzidos e transformados atendem? Para tal, são utilizados métodos de Leitura da 

Paisagem Urbana (DEL RIO, 1990) e de Apreensão da Evolução dos aspectos físicos e espaciais 

do Bairro (LAMAS, 2004). 

O BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO 

O Bairro Altiplano teve em 1938 o seu primeiro loteamento instalado, o Jardim Bela Vista. 

Apenas em 1975, com a Lei de Zoneamento, passa a ter uma série de diretrizes relacionadas à 

sua urbanização. Durante esse período o bairro permanece como local de baixo interesse 

construtivo e alta especulação imobiliária, na medida em que seus terrenos são estocados, 

criando-se um banco de terras, na expectativa de que haja uma valorização futura. Em 1977, 

cria-se o Conjunto Habitacional Altiplano Cabo Branco, com edificações de padrão médio e 

baixo. Entre 1979 e 1990, são criados os Loteamentos Visão Panorâmica I, II e III; os dois 

primeiros são, desta vez, ocupados com edificação de alto padrão construtivo e de grandes 

dimensões; é também durante esse período que surgem as primeiras ocupações irregulares do 

Bairro [cf. infra, Figura 6].  

Em 1992 o Altiplano passa a ser Zona de Restrição Adicional no Plano Diretor de João 

Pessoa; em 2001, é criado o Residencial Alphavillage, que corresponde ao Condomínio 

Residencial Horizontal Vila Real; em 2003, o Colina dos Bancários, ainda sem edificações 

construídas; e, em 2010, o Condomínio Horizontal Alta Vista. Apesar de algumas alterações 

como a permissão de novos usos estabelecidos no Decreto Municipal nº5363 de 2005, as 

restrições em relação à densidade continuam rigorosas, até a aprovação do Decreto Municipal 

nº 5844, em 2007 (FERNANDES, 2013). A figura 7 [cf. infra] traz uma linha do tempo do Bairro 

Altiplano Cabo Branco até a aprovação do Decreto Municipal nº 5.844, de 2007: 
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Figura 6- Loteamentos no Bairro Altiplano 

 

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano, PMJP, editado pela autora, 2017 Informações 

extraídas de Fernandes (2013) 
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Figura 7 - Linha do tempo – Bairro Altiplano (1938 – 2007) 

    

Fonte: Oliveira et al. (2017) 

Atualmente, o Bairro é composto majoritariamente por edificações residenciais, sejam elas 

unifamiliares ou multifamiliares. No entanto, percebe-se claramente que não há uma unidade, 

ou uniformidade com relação às tipologias encontradas em diferentes setores do bairro, e isso 

se deve ao seu próprio processo de ocupação e às suas normativas. As rupturas que ocorreram 

em seu processo de ocupação geraram um Bairro nitidamente dividido em parcelas 

popularmente conhecidas devido às suas características tipológicas como Conjunto do 

Altiplano, Comunidades do Altiplano e Altiplano “Nobre” (CRUZ, 2012) [cf. infra, Figura 8]. 

Também possui parcelas de condomínios fechados, vilas – que surgiram da subdivisão de 

terrenos mais a oeste do Loteamento Boa Vista – e residências mais apartadas da malha do 

Bairro, devido a irregularidade do relevo e consequentemente da malha viária nessa parcela do 

Altiplano. Além disso, diversas áreas permanecem desocupadas, demonstrando que se trata de 

uma área em franca mutação. 
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Figura 8- Parcelas do Bairro Altiplano 

 

Fonte: Google Earth, editado pela autora, 2017. 

O Conjunto do Altiplano refere-se à porção do bairro que corresponde ao loteamento 

responsável por seu parcelamento inicial, cuja divisão dos lotes mais consolidada leva a um 

padrão de ocupação igualmente mais uniforme. Nesse setor, são encontradas edificações em 

sua maioria de tipologia térrea ou de térrea mais um pavimento, predominantemente 

residenciais, sendo encontradas algumas edificações de uso misto – onde se mescla o uso 

residencial a usos comerciais ou de serviços – principalmente de produtos alimentícios. As 

Comunidades do Altiplano surgem em meados dos anos 1980 e são formadas pelas 

comunidades Rabo de Galo, Vila Nova, São Domingos (FERNANDES, 2103) e, mais 

recentemente, pela ocupação do antigo Hotel Cabo Branco que se encontra abandonado – 

convém destacar que esta última ocupação foi concomitante ao início da construção de uma 

escola particular no lote exatamente à sua frente. Nessa porção, são encontradas edificações 

residenciais de um ou dois pavimentos, na maioria das vezes agrupadas de tal forma que se 

torna difícil compreender onde termina uma residência e onde começa a outra – em vista aérea, 

percebe-se uma espécie de “mancha edificada”. 
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Figura 9- Tipologia: Conjunto do Altiplano e Comunidades do Altiplano, respectivamente . 

                         

Fonte: Acervo pessoal, novembro de 2014. 

O Altiplano “Nobre”, por sua vez, surge no espaço que antes correspondia aos lotes mais a leste 

e de maiores dimensões dos loteamentos Visão Panorâmica I e II e Bela Vista ou, por muitas 

vezes, com lotes vizinhos pertencentes a um único dono. Esta situação fundiária inicial tem 

papel importante na delimitação da Zona Adensável Prioritária criada em 2007, uma vez que 

permite a construção de novas tipologias verticalizadas no bairro – os edifícios multifamiliares 

de vários pavimentos, de tipo isolado no lote.   

Eu acho que o grande diferencial quando começou [sic] essas grandes 

construções, essas construções de grande porte no Altiplano, acredito 

que foi a disponibilidade de tamanhos grandes né?! A disponibilidade 

de você chegar e pegar um lote só e ter 2 mil metros, 4 mil, às vezes 

até uma quadra, você ter disponibilidade e geralmente era um dono, 

então era mais fácil fazer negócio com uma pessoa só do que reunir...  

Entrevistado C_02, em 02 de outubro de 2017 

A gente se satisfaz trabalhando no Altiplano. Lá a gente tem um bom 

resultado, a gente consegue projetar sem ter o espaço muito 

limitado... 

Entrevistado A_01, em 14 de agosto de 2017 

Pode-se afirmar que o Altiplano “Nobre” é atualmente (re)conhecido nestes termos, a partir do 

marketing realizado pelos investidores imobiliários. O conjunto de investidores instala-se nessa 

porção do bairro, beneficiando-se da aprovação do Decreto Municipal nº 5.844/2007. De fato, 

a partir da emissão deste decreto, o Altiplano tornou-se objeto de desejo e sofreu forte 

especulação (FERNANDES, 2013) – notadamente, na medida em que o Estado alterou as 

normativas referentes ao seu potencial de verticalização e adensamento devido à forte pressão 
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exercida pelas forças de mercado intrinsecamente ligadas às camadas de alta renda das cidades 

brasileiras e representados, em grande parte, por promotores imobiliários9.  

As classes de mais alta renda escolhem a direção de crescimento, em 

função dos atrativos do sítio natural [...] e [...] em virtude da sua 

inserção na estrutura urbana que elas próprias produzem. Essa 

estruturação se deu pelo controle que tais classes exercem sobre o 

mercado imobiliário e sobre o Estado, que para elas abriu, por 

exemplo, o melhor sistema viário das cidades, construiu seus locais 

mais aprazíveis, mais ajardinados e arborizados e controlou a 

ocupação do solo pela aplicação de uma legislação urbanística menos 

ineficaz (VILLAÇA, 2001, p.320). 

Além do diferencial com relação ao tamanho dos terrenos disponíveis para adensamento, os 

promotores imobiliários encontram, no espaço do Altiplano, características como as 

amenidades ambientais passíveis de serem exploradas comercialmente: a paisagem, a 

segregação espacial provocada pela geomorfologia do bairro, a vista e a proximidade com o 

mar. Tais fatores fomentam o caráter de espaço-mercadoria – onde características ambientais 

se revelam como excelente fonte de valorização e viram um negócio lucrativo para os 

promotores imobiliários e proprietários fundiários – e estimulam a especulação imobiliária na 

área. A articulação que resulta nesta configuração do bairro Altiplano encontra eco em outras 

situações estudadas no Brasil, como nas cidades de Natal e Campina Grande (BONATES, 2010; 

VILLAÇA, 2011). 

Criam-se e valorizam-se espaços para moradia, lazer, e turismo a 

partir da exploração da proximidade às áreas verdes e/ou aos parques 

contemplativos e às unidades de conservação ambiental, atribuindo à 

natureza a condição de mercadoria, junto à qual se vendem 

características de um ritmo de vida que tende ao desaparecimento na 

metrópole: a tranquilidade, o ar puro (agora um bem raro), a 

segurança e a beleza, todos postos em oposição à vida metropolitana 

(ALVES, 2011, p. 119).  

A figura 17 [cf. página 47] traz um apanhado de imagens de satélites do Bairro Altiplano 

disponíveis no Google Earth a partir de outubro de 2005 (dois anos antes da aprovação do 

Decreto que delimitou a ZAP), em janeiro de 2008 (um ano após a aprovação do Decreto), maio 

de 2009, setembro de 2011, outubro de 2013, agosto de 2014, setembro de 2015 e novembro 

de 2016. A partir dessa sequência, é nítido o intenso processo de ocupação e verticalização que 

se seguiu como consequência da aprovação do Decreto de 2007. Vale salientar que,  

                                                                   
9 O Capítulo 3 volta a este processo e tenta uma reconstituição do modus operandi observado no bairro, 
a partir de um estudo de caso.  
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Uma verticalização planejada, moderada e regulamentada é um dos 

caminhos para a construção de cidades mais compactas, eficientes e 

sustentáveis, já que o modelo de crescimento urbano horizontal com 

baixa densidade, em que a malha urbana se expande por áreas bem 

maiores, torna mais onerosa sua rede de infraestrutura e de serviços. 

Contudo, na produção capitalista do espaço, [caso do Altiplano 

“Nobre”] o solo criado vincula-se fortemente à reprodução do capital, 

na medida em que é também um meio de produção e uma 

mercadoria. Com a verticalização, há um ganho de potencial 

construtivo do terreno que o valoriza, beneficiando o proprietário, e 

abre-se a possibilidade de venda desse solo criado em unidades 

fracionadas, via incorporação, o que multiplica os ganhos do setor 

imobiliário. (ANDRADE, 2017, p.2) 

Na imagem de 2005 [cf. infra, Figura 10], percebe-se a presença de apenas três edifícios 

multifamiliares dentro do que convém chamar de Altiplano “Nobre”; são eles: o Residencial 

Renoir, da Construtora Gema; o Residencial Cézanne, cuja construtora não foi identificada; e o 

Netanyauh Residence, de construtora não identificada.  

Figura 10- Edifícios. Ano de referência 2005 . 

      

Fonte: Google Street View, acesso em dezembro de 2017. 

Na imagem de 2008 [cf. infra, Figura 11] observa-se movimentação em relação à construção já 

em dois lotes – os referentes ao Saint Michel Boulevard, da Construtora Conserpa Enger, e ao 

Yahweh, da construtora Mashia. Ambos estão situados na Rua Abelardo da Silva G. Barreto 

(principal via interna do Altiplano), responsável por receber o fluxo de trânsito advindo da 

Avenida “Beira-Rio”, sendo esta a principal via de acesso ao Bairro. Além disso, esses lotes estão 

também situados no limite mais a Noroeste da demarcação da Zona Adensável Prioritária, ou 

seja, mais longe do mar. Já em 2009, mais dois lotes aparecem em obras; são eles os referentes 

ao Ultramare Class Club Residence, da Construtora Alliance, situado também à Rua Abelardo da 

Silva G. Barreto, e ao Tour Mont Blanc, da Construtora TWS. 
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Figura 11- Edifícios. Ano de referência 2008 e 2009. 

    

Fonte: Google Street View, acesso em dezembro de 2017. 

Em 2011 [cf. infra, Figura 12], nota-se um aumento significativo das construções no Bairro 

Altiplano, o que corresponde ao boom imobiliário10 que o Brasil passava naquele momento. Na 

imagem desse ano, é possível identificar 12 lotes em construção; são esses os lotes referentes: 

às Mansões Heron Marinho, da Alliance, que apesar de situado no Bairro Cabo Branco (fora do 

Altiplano, pela normatização da PMJP) está completamente inserido na malha urbana do 

Bairro; ao Grandmare Club Residence, da Alliance; ao Aquamare Club Residence, da Alliance; ao 

Maison di Florence, da Brascon; ao Residencial Liège, da GBM Engenharia; ao Fontana di Mare 

Residence, da Alliance; ao Tour Genève, da TWS; ao Maralto Prime Residence, da ABC; ao Saint 

Germain Boulevard, da Conserpa Enger; ao Porto Dalia, da Unidade Engenharia; ao Alta Vista 

Premium Residence, da Vertical Engenharia; além do Stand de vendas da TWS. Nesse ano, a 

maioria dos lotes disponíveis junto à delimitação mais a oeste da ZAP já estava em processo de 

construção. 

                                                                   
10 Momento em que o mercado imobiliário brasileiro experimentou um forte crescimento:  

“De acordo com levantamento global feito em 54 países pelo Banco de Compensações 
Internacionais (BID, na sigla em inglês), instituição que funciona como o banco central 
dos bancos centrais, a valorização imobiliária no Brasil foi de 121% nos cinco anos 
seguintes ao período pós-crise de 2008. Entre 2008 e 2011, a valorização anual ficou 
acima dos 20%”. (globo.com, 2016) 
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Figura 12- Edifícios. Ano de referência 2011 . 

         

        

         

Fonte: Google Street View; site Construtora Brascon; site GBM Engenharia; acesso em dezembro de 
2017. 

Nos anos de 2013 e 2014 [cf. infra, Figura 13], mais oito lotes somam-se aos anteriores; são eles: 

o Alliance Plaza Home Business, da Alliance; o Altiplano Residence Club, da Dimensional 

Construções; o Palazzo di Toscana, da Massai; o Greenmare Club Residence, da Alliance; um 

terreno com tapume da Vertical; o Altiplex José Olímpio, da Alliance (assim como as Mansões 

Heron Marinho, faz parte do Bairro Cabo Branco,  mas está inserido na malha urbana da Bairro 

Altiplano); o Next Towers, da Fibra Construtora; e o Parthenon Home & Business, da ABC. Dessa 

forma, quase todos os lotes disponíveis dentro da ZAP já haviam sido construídos ou estavam 

em construção.   



| 43 

 

Figura 13- Edifícios. Ano de referência 2013 e 2014 . 

    

      

Fonte: Google Street View; site da Fibra Construtora; site da Construtora ABC; acesso em dez. de 2017. 

Nos anos de 2015 e 2016 [cf. infra, Figura 14], já é possível notar investimentos nos lotes mais a 

leste do Bairro – são eles: a casa de shows Pink Elephant, da Celebrate; o Shopping Pátio 

Altiplano, da ABC; o Montalcino Residencial, da Vertical; o Infinity View Residence, da ABC; e o 

Selleto Life Style, da Alliance – alguns fora da ZAP, mas dentro da delimitação que aqui 

tratamos como Altiplano “Nobre”.  

Figura 14- Edifícios. Ano de referência 2015 e 2016 . 
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Fonte: Google Street View; site Construtora Alliance; site Construtora ABC; acesso em dez.de 2017. 

Alguns desses lotes estão localizados onde ainda há uma legislação restritiva quanto ao 

adensamento em voga; consistem em quadras contidas dentro dos limites de 500 m da 

primeira faixa de quadras mais próximas da Orla, mas que provavelmente oferecerão vista 

permanente para o mar. Os lotes inseridos dentro desta faixa devem obedecer às seguintes 

normas: 

 “Art. 25. A restrição adicional da Orla Marítima visa a cumprir os Arts. 

229 da Constituição Estadual e 175 da Lei Orgânica para o Município 

de João Pessoa quanto à altura máxima das edificações situadas em 

uma faixa de 500 metros ao logo da orla e a partir da linha de testada 

da primeira quadra da orla em direção ao interior do continente, cujo 

cálculo será efetuado da seguinte forma: 

I – toma-se a distância que vai do ponto médio da testada principal do 

lote ou da gleba, ao ponto mais próximo da testada da primeira 

quadra contígua à orla marítima e mais próxima a ela; 

II – a altura máxima da edificação, medida a partir da altura da linha 

do meio-fio da testada do imóvel até o ponto mais alto da cobertura 

será igual a 12,90 metros mais a distância calculada no inciso anterior 

vezes 0,0442. (PLANO DIRETOR, 2009)  
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Figura 15 - Orla 500 m (em roxo) 

 

Fonte: Anexo II –Plano Diretor 

Essa mudança de gabarito gera também um aumento da influência de outro ator, não-humano, 

sobre o espaço físico do Altiplano: os veículos automotivos. De fato, percebe-se um aumento 

significativo de automóveis devido ao aumento de unidades de apartamentos com a 

construção de edifícios verticais, aliado ao fato de muitos destes possuírem mais de uma vaga 

de garagem, por serem destinados à população de mais alta renda. Esse aumento de 

automóveis tem interferido na ocupação das vias, projetadas para facilitar os deslocamentos 

de automóveis, e, consequentemente, na circulação de pessoas e veículos não-motorizados 

que cada vez mais perdem seus espaços em prol dos automóveis particulares. 

Figura 16 – Gabarito, vista a partir do mar. Carros estacionados na sombra das árvores do Bairro 

    

Fonte: A autora, 2017 

Outro ponto relevante ao analisar o processo de verticalização do bairro é o fato de que ainda 

é possível encontrar quadras inteiras não construídas (vazias) [cf. Figura 21, página 51]. Ao 

mesmo tempo, se percebe pelo levantamento realizado em 2017 que quase toda a área 

demarcada pela Zona Adensável Prioritária está ocupada por empreendimentos construídos ou 
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em construção. Essa saturação de espaço disponível na zona passível de adensamento do bairro 

revela outra tendência por parte dos grandes investidores: 

[...] o que se observa hoje é uma saturação da oferta de terrenos na 

área adensável. Os investidores já buscam garantir seu estoque fora 

dela, adquirindo lotes em outras áreas do Altiplano. Neste momento 

sim, pode-se apontar para um processo de especulação imobiliária no 

restante do bairro, uma vez que além da atual localização e 

capacidade construtiva, há que se considerar o futuro potencial 

embutido, visto que daqui a alguns anos, é muito provável que haja a 

liberação do adensamento nos espaços fora do perímetro traçado em 

2007 (FERNANDES, 2013, p.156). 
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Figura 17- Altiplano “Nobre" e Zona Adensável Prioritária: Verticalização no decorrer do tempo. 

 

Fonte: Imagens de satélite disponíveis no Google Earth, editado pela autora, 2017. 
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Uso, ocupação do solo 

Os mapas de uso do solo auxiliam na identificação de aspectos de organização funcional do 

bairro, os quais se relacionam com as atividades sociais desenvolvidas pelo homem no seu 

cotidiano: trabalhar, estudar e conviver são algumas dessas atividades, para as quais os 

“públicos urbanos” (TOUSSAINT, 2003) apropriam-se de espaços – sejam eles projetados e 

destinados ou não para este fim (LAMAS, 2014). Associadas aos mapas de gabaritos – 

quantidade de pavimentos de uma edificação – referentes aos anos de 2014 e 2017, estas 

informações contribuem para uma melhor compreensão da configuração física e espacial do 

bairro Altiplano, e das suas modificações no decorrer do tempo [cf. infra, Figura 21]. 

Tabela 1 - Relação entre usos do solo e quantidade de lotes, 2014  e 2017 

Usos dos 
 Lotes 

Quantidade de Lotes 

Altiplano 
“Nobre” 

Conjunto 
Altiplano 

Altiplano “Nobre” +  
Conjunto do Altiplano 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

un % un % un % un % un % un % 

Residencial 114 52.05 108 49.32 619 87.93 610 86.65 733 79.41 718 77.80 

Comercial 2 0.92 5 2.28 4 0.57 6 0.85 6 0.65 11 1.19 

Serviço 2 0.92 4 1.82 2 0.28 2 0.28 4 0.43 6 0.65 

Misto 4 1.82 7 3.20 19 2.7 29 4.12 23 2.49 36 3.90 

Institucional 11 5.02 11 5.02 4 0.57 5 0.72 15 1.64 16 1.73 

Religioso 2 0.92 2 0.92 2 0.28 2 0.28 4 0.43 4 0.43 

Área Verde 0 0.0 0 0 2 0.28 2 0.28 2 0.22 2 0.22 

Vazio 84 38.35 82 37.44 52 7.39 48 6.82 136 14.73 130 14.08 

Total 219 100 219 100 704 100 704 100 923 100 923 100 

Fonte: A autora, 2017. 

Ao observar a Tabela 1, nota-se um gradual aumento de lotes unifamiliares de uso misto, de 

serviço e de comércio [cf. infra, Figura 18] nos dois setores analisados do Bairro – de 23 lotes em 

2014 para 36 lotes em 2017; de 4 lotes em 2014 para 6 lotes em 2017; de 6 lotes em 2014 para 

11 lotes em 2017; respectivamente. Esse aumento do uso misto, de comércio e de serviço pode 

ser explicado pelo próprio aumento da densidade populacional do Bairro, acarretando um 

aumento de vizinhança que, por sua vez, precisa ser suprida de produtos e serviços – tornando-

se uma oportunidade de mercado para quem pretende abrir um negócio (ENBYSK, 2014). 
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Figura 18- Bairro Altiplano: Uso misto. 

                     

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

A diversidade de usos é apontada por Jacobs (1961) como um dos aspectos mais importantes 

da vitalidade nos espaços da cidade, garantindo “a presença de pessoas que saiam de casa em 

horários diferentes e estejam nos lugares por motivos diferentes, mas sejam capazes de utilizar 

boa parte da infraestrutura” (JACOBS, 1961, p. 167). No entanto, apesar da diminuição de lotes 

residenciais apresentada na soma entre os setores do Conjunto e do Altiplano “Nobre”, o Bairro 

não só continua sendo majoritariamente residencial como, em geral, teve um aumento 

significativo desse uso em unidades residenciais. Esse fato está diretamente relacionado à 

construção de edifícios multifamiliares verticais, tanto de uso restritamente residencial como 

de uso misto, aumentando consideravelmente o número total de unidades residenciais no 

Bairro. Esse aumento de unidades residenciais afeta a vitalidade dos espaços públicos do Bairro 

e, consequentemente a possibilidade de encontro de trocas sociais. 

Figura 19- Bairro Altiplano: Usos do solo (por lote) em 2014 e 2017. 

 

Fonte: A autora. 
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A tabela 2 e a figura 20 [cf. infra] demonstram claramente esse aumento do uso residencial que 

vem ocorrendo no Bairro Altiplano através da construção de residências multifamiliares. 

Tabela 2 - Relação entre usos residenciais e quantidade de lotes, 2014 e 2017 

Usos dos 
 Lotes 

Quantidade de Lotes 

Altiplano 
“Nobre” 

Conjunto 
Altiplano 

Altiplano “Nobre” +  
Conjunto do Altiplano 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

un % un % un % un % un % un % 

Unifamiliar 89 75.42 82 71.3 579 90.75 559 87.48 668 88.36 641 85.01 

M.V. 15 12.71 21 18.26 28 4.39 49 7.67 43 5.69 70 9.28 

M.V. Const. 9 7.63 4 3.48 12 1.88 2 0.31 21 2.78 6 0.8 

M.H. 1 0.85 1 0.87 0 0 0 0 1 0.13 1 0.13 

M. U. 0 0 2 1.74 19 2.98 29 4.54 19 2.51 31 4.12 

M. M. 0 0 1 0.87 0 0 0 0 0 0 1 0.13 

M. M. Const. 4 3.39 4 3.48 0 0 0 0 4 0.53 4 0.53 

Total 118 100 115 100 638 100 639 100 756 100 754 100 

M.V = Multifamiliar Vertical | M.V. Const. = Multifamiliar Vertical em Construção | M.H. = Multifamiliar 

Horizontal | M. U. = Comércio ou Serviço + Residência unifamiliar | M. M. = Comércio ou Serviço + Residência 
multifamiliar | M. M. = Comércio ou Serviço + Residência multifamiliar em construção 

Fonte: A autora, 2017. 

Os números registrados no Altiplano “Nobre” evidenciam o que pode ser percebido in loco: um 

grande número de edifícios com altos gabaritos, construídos ou em construção. Enquanto em 

2014 os edifícios multifamiliares verticais representavam apenas 12% dos usos residenciais, em 

2017 esse número salta para 18,26% no Altiplano “Nobre”, e de 4,39% para 7,67% no Conjunto. 

Parte desses valores poderia ser prevista pela porcentagem de multifamiliares em construção 

em 2014 – nove unidades no Altiplano “Nobre” e 12 unidades no “Conjunto do Altiplano”. Esse 

acréscimo de edifícios multifamiliares verticais traz consigo um expressivo aumento do número 

de residências do bairro, na medida em que consideramos a quantidade de apartamentos que 

cada edifício comporta e o gabarito dessas edificações.  

Figura 20- Altiplano: Residências multifamiliares. 

             

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 
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Figura 21- Uso e Ocupação do Solo (por lote) do Bairro Altiplano, em 2014 e 2017 

 

 

 

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano, PMJP, editado pela autora, 2017. 
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Gabarito 

A tabela 3 [cf. infra] quantifica o número total de lotes, incluindo os em construção com altura 

definida, para cada intervalo de altura estabelecido. Dessa forma, ilustra em números o 

processo de verticalização do bairro [cf. infra, Figuras 22]. 

Tabela 3 - Relação entre gabaritos e quantidade de lotes, 2014 e 2017 

Gabarito 

Quantidade de Lotes 

Altiplano 
“Nobre” 

Conjunto 
Altiplano 

Altiplano “Nobre” +  
Conjunto do Altiplano 

2014 2017 2014 2017 2014 2017 

un % un % un % un % un % un % 

0 88 40,18 87 39,73 55 7,80 51 7,24 143 15,47 138 14,94 

1 – 2 102 46,57 101 46,11 615 87,24 608 86,24 717 77,60 709 76,74 

3 2 0,92 2 0,92 22 3,12 32 4,53 24 2,60 34 3,68 

4 – 9 2 0,91 2 0,91 13 1,84 14 1,98 15 1,62 16 1,74 

10 – 19 3 1,37 4 1,83 0 0 0 0 3 0,3 4 0,44 

20 – 29 5 2,28 6 2,73 0 0 0 0 5 0,5 6 0,64 

30 - 39 14 6,39 14 6,39 0 0 0 0 14 1,5 14 1,5 

40 – 49 1 0,46 1 0,46 0 0 0 0 1 0,1 1 0,1 

50 + 2 0,92 2 0,92 0 0 0 0 2 0,22 2 0,22 

Total 219 100 219 100 705 100 705 100 924 100 924 100 

Fonte: A autora, 2017. 

No trecho do Altiplano “Nobre” não é possível visualizar grande mudança em relação ao 

gabarito de suas edificações entre os anos de 2014 e 2017. Isso se deve ao fato de muitos desses 

lotes serem ocupados por edifícios multifamiliares verticais que vão de quatro a 51 pavimentos 

(o que contabilizava 12,33% dos lotes em 2014 e 13,24% em 2017), dos quais muitos ainda 

estavam em construção no ano de 2014. Essa pouca variação ocorre, também, pelo fato da 

grande maioria das edificações térreas ou de dois pavimentos remanescentes em 2014 estarem 

fora dos limites definidos pela ZAP, ou seja, possuem baixo potencial de adensamento. No 

entanto, é importante salientar a nítida disparidade existente entre o Altiplano “Nobre” e o 

Conjunto do Altiplano no que tange à presença de edifícios de dez pavimentos ou mais. 

No Conjunto do Altiplano, destaca-se o aumento do número de lotes com gabaritos de 

três pavimentos de 22 lotes em 2014 para 32 lotes em 2017, assim como a diminuição de lotes 

de um pavimento (térreo). Há um evidente processo de transformação de lotes unifamiliares 

térreos em lotes multifamiliares de gabaritos menores, de acordo com o permitido pela 

legislação incidente na área.  
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Figura 22- Gabarito (por lote) do Bairro Altiplano, em 2014 e 2017 

 

 

 

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano, PMJP, editado pela autora, 2017. Acervo pessoal, 2017. 
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Perfil fundiário, cheios e vazios 

Outro fator importante a ser considerado na caracterização da configuração espacial do bairro 

diz respeito ao tipo arquitetônico construído em seus lotes. A implantação da Zona Adensável 

Prioritária ocupando a porção de maior altitude do bairro compreende um parcelamento de 

lotes que já apresenta majoritariamente, e desde o início, forma irregular e não ortogonal, 

embora extensa em área. Esta característica, ou “potencial” para incorporação, permite às 

incorporadoras, tão logo o decreto é aprovado, desenvolver empreendimentos capazes de 

agregar o máximo de valor a seus espaços livres, em acordo com os parâmetros exigidos pela 

legislação [cf. infra, Quadro 1 e Figura 23]. As taxas de ocupação máxima junto aos índices de 

aproveitamento permitidos garantem a construção de edifícios genuinamente verticais e com 

grandes áreas livres dentro de seus lotes [cf. Anexo 2 – Decreto 5.844]. Estes lotes, por sua vez, 

devem possuir grandes dimensões para que sejam passíveis de ocupação por edificações 

verticais. Tais características, somadas aos grandes afastamentos exigidos entre o perímetro 

edificado e as testadas dos lotes, acabam por gerar lotes ocupados de maneira rarefeita, 

edificações de “tipo isolado” (NETTO, 2014) – o autor, ainda, estabelece dois outros tipos, o 

“contínuo” e o “híbrido”.  

Quadro 1 - Parâmetros Decreto 5.844, de 2007 e Tipo Arquitetônico gerado 

 LOTE DE TERRENO INDICADORES AFASTAMENTOS MÍNIMOS 

ZONAS 

URBANAS 

Testada 

mínima do 

lote 

Área mínima 

(m²) 

Taxa de 

ocupação 

máxima 

Índice de 

Aproveit. 

máximo 

Frontal 

(m) 
Lateral (m) Fundos (m) 

Sub Zona B 50,00 5.000,00 
20% T e M 

10%D 
2,0 10,0 8,00+H/10 4,00+h/10 

Sub Zona C / SER 36,00 2.500,00 
25% T e M 

15%D 
3,0 10,0 6,00+H/10 4,00+h/10 

Zona residencial 

3 
30 1.250,00 

30% T e M 

20%D 
4,0 8,0 4,00+H/10 4,00+h/10 

T=. TÉRREO M= MEZANINO D=. DEMAIS PAVIMENTOS 

“II. RESERVAR, NO MÍNIMO, O EQUIVALENTE A 30% DO TOTAL DA 

ÁREA DO LOTE COM SOLO PERMEÁVEL, NÃO SUJEITA À EROSÃO. ” 

  

Fonte: Anexo III do Decreto 5.844/ 2007; Imagem Tipo Isolado (NETTO, 2014). Editados pela autora. 
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Figura 23 - Macrozoneamento e Zoneamento 

 

SAA Setor de Amenização Ambiental | SRE Setor Residencial Especial | BCB Subzona B do Cabo 
Branco | CCB Subzona C do Cabo Branco | ZR3 Zona Residencial 3 | ZEP2 Zona Especial de Preservação 
2 | ZAP Zona Adensável Prioritária | ZNA Zona Não Adensável   

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano - PMJP, editado pela autora, 2017. 

Dentre os três tipos arquitetônicos distintos abordados por Netto (2014) ao tratar dos “efeitos 

sociais da arquitetura” – o contínuo, o isolado e o híbrido –, o tipo isolado é marcado pelo 

“afastamento entre espaço privado e público, aumento das distâncias entre atividades, 

desestímulo à apropriação do pedestre, diluição da atividade econômica local e redução da 

diversidade urbana” (NETTO, 2014, p.299); teria ainda efeitos negativos com relação “à vida 

social e microeconômica na escala local” (ibidem). Hipóteses essas que encontram suporte 

tanto em pesquisas empíricas como em teoria probabilística, estabelecendo correlações “entre 

componentes arquitetônicos e fatores sociais, e entre componentes e tipo” (idem). 

Quadro 2 - Tipo Isolado 

PROBABILIDADE DE:  TENDÊNCIA DE REDUÇÃO DE: 

- PRESENÇA DE MURO 
OU GRADE 

- TÉRREO RESIDENCIAL - MOVIMENTO PEDESTRE - ATIVIDADES COMERCIAIS 

- BAIXA DENSIDADE DE 
PORTAS E JANELAS 

- AFASTAMENTOS LATERAL E 
FRONTAL 

- GRUPOS ESTÁTICOS - DIVERSIDADE DE ATIVIDADES 

Fonte: NETTO (p.300, 2014), editado pela autora. 
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Tais efeitos negativos também são corroborados por Jan Gehl, posto que ao lançar mão do 

princípio da dimensão humana “ressalta a importância das áreas térreas para a atração e 

funcionalidade das cidades” (GEHL, 2013, p.240), característica intrinsecamente ligada aos 

tipos arquitetônicos; mais precisamente, no tipo isolado a área térrea das edificações encontra-

se recuada da rua e com pouca variedade de usos, como aponta Netto (2014). Ao tomar como 

critério a escala desenvolvida pela cidade de Estocolmo “para registrar e avaliar os pisos térreos 

das edificações, ao nível da rua” (ibid.), o tipo isolado presumivelmente seria classificado como 

monótono ou inativo. 

Quadro 3 - Escala para avaliar o nível térreo das edificações 

 ATIVO CONVIDATIVO MISTO MONÓTONO INATIVO 

UNIDADES ATIVAS                

FUNÇÕES                

RELEVO FACHADA              

ARTICULAÇÃO VERTICAL          

BONS MATERIAIS           

Fonte: GEHL (p.241, 2014), elaborado pela autora. 

O tipo arquitetônico encontrado no Altiplano “Nobre” com seus grandes espaços livres privados 

em torno dos edifícios e com muros em volta – como mostra a Figura 24 [cf. infra], onde as 

massas pretas, os cheios, correspondem as áreas construídas dos lotes – é grande gerador de 

insegurança nos espaços públicos, indo de encontro aos seus marketings de venda, que 

prometem um “jeito seguro de morar” [cf. infra, Quadro 4]. Trata-se de um discurso frequente 

que constitui verdadeira ferramenta de marketing imobiliário, destinada à captação de clientes 

em busca desta “nova forma de morar”: os empreendimentos oferecem, entre outras 

comodidades, múltiplas opções privadas de lazer, descanso e diversão em espaços seguros. 

Pode-se perceber que, neste cenário, as possibilidades de usos e apropriações dos espaços 

públicos do bairro não aparecem como real opção aos novos públicos.   
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Figura 24- Cheios e vazios 

 

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano, PMJP, editado pela autora, 2017 
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Quadro 4 – Propaganda dos empreendimentos, exemplos. 

 

Fonte: https://alliance.com.br/imovel/ultramare-class-club-residence 

 

Fonte: http://www.verticalengenharia.com.br/imovel/montalcino-residencial/ 

 

Fonte: http://construtoraabc.com.br/infinityview/book-infinity-view/ 

Os “benefícios” desta “nova forma de morar” só podem ser alcançados por uma elite 

minoritária que, ao aderir a esse tipo de morada, tende a se excluir da vivência e dinâmica da 

cidade, em um processo de auto segregação. Além disso, a segurança fica restrita às áreas 

internas dos empreendimentos, com suas guaritas e centrais de segurança que nada impedem 

a violência ou sensação de insegurança experimentada nas ruas (NETTO, 2014). Enquanto isso, 

as outras parcelas da população, convencida da legitimidade desse modelo de residência, mas 

financeiramente impossibilitada de alcançá-lo, procura adequar-se a ele. Dessa forma, surgem 

empreendimentos de gabaritos maiores – acima de três pavimentos –, construídos por 

pequenos investidores, em espaços do bairro onde antes predominavam as tipologias térreas 

ou térreas mais um pavimento – i.e. caso do Conjunto do Altiplano, onde já é possível observar 

mudança significativa de uso e gabarito em alguns lotes, que passam a ser multifamiliares 

verticais [cf. infra, Figura 25]. 
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Figura 25- Verticalização de uso residencial no Conjunto do Altiplano. 

         

Fonte: Respectivamente, Google Street View, em 2012 e Acervo pessoal, Novembro de 2014. 

Essas transformações que vêm ocorrendo no bairro Altiplano, mais notadamente no 

Altiplano “Nobre”, têm mudado a sua forma urbana 11  que se caracteriza por ser bastante 

resistente no tempo; em outros termos, pode-se afirmar que as transformações ocorridas não 

interferem apenas no tempo atual, mas se inscrevem sobre uma estrutura pré-existente, 

tornando-se documento de um momento de ruptura ou continuidade histórica. “Uma vez 

criada, a forma física tende a se institucionalizar e a se reproduzir como padrão, determinando 

as relações e as práticas sociais nos novos espaços construídos” (MACEDO et al, 2012, p. 149) e 

impactando diretamente seus espaços livres públicos.  

Apesar do surgimento de alguns empreendimentos de uso misto na área, a grande 

maioria dos edifícios encontrados não estabelece formas de contato com a rua e, por ocuparem 

grandes lotes, aumentam as distâncias a serem percorridas para se deslocar pelos espaços 

livres públicos do bairro [cf.infra, Figura 26]. Dentre os elementos que compõem a forma 

urbana das cidades, os espaços livres públicos se destacam como palco da vida cotidiana, como 

lugar da simultaneidade e do conflito, da mediação e da política entre os diversos atores do 

espaço; é também o lugar onde a ação política pode ser colocada em prática, intermediadas 

por dispositivos espaciais e, em graus variados, reguladas por normatizações de uso desses 

espaços.  

                                                                   
11  “A forma urbana é a expressão fundamental do espaço urbano, palco e resultado dos principais 
processos sociais – culturais, econômicos e políticos – da escala do cotidiano à escala das ações de 
diferentes atores hegemônicos” (MACEDO et al, 2012, p.154). 
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Figura 26- Altiplano “Nobre": fachadas cegas. 

                   

                  

Fonte: Acervo pessoal, novembro de 2017. 

A produção aqui descrita opõe-se àquelas cujos parâmetros de qualidade são comumente 

defendidos por autores consagrados: Gehl (2013), por exemplo, defende a elaboração de 

“cidades para pessoas”, pensadas e planejadas de forma a tornarem-se vivas, seguras, 

sustentáveis e saudáveis, onde a dimensão humana, os seus sentidos e as suas escalas, devem 

ser consideradas enquanto parâmetros fortes de concepção: 

As cidades devem pressionar os urbanistas e os arquitetos a reforçarem as 

áreas de pedestres como uma política urbana integrada para desenvolver 

cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis. Igualmente urgente é 

reforçar a função social do espaço da cidade como local de encontro que 

contribui para os objetivos da sustentabilidade social e para uma sociedade 

democrática e aberta (GEHL, 2013, p.6).  
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Malha viária, espaços públicos e privados 

Proporcionar espaços públicos de qualidade para as pessoas constitui um objetivo complexo e 

que não se restringe a modalidades de acréscimo de praças na malha urbana, arborização de 

vias ou mantimento de gramado em canteiros verdes. A cidade, através da qualidade e 

adequação dos seus espaços públicos, deve convidar a população a frequentá-los e dar-lhe 

razões de permanecer neles. Nesse “convite” devem estar inclusos transporte, segurança, 

acessibilidade, equipamentos e dispositivos para diversos usos, para que as pessoas não só 

frequentem, mas desenvolvam parte de suas atividades sociais urbanas em tais áreas. 

Entretanto, a preocupação em oferecer espaços públicos verdadeiramente e 

proporcionalmente dimensionados para as pessoas parece distante. As calçadas, que deveriam 

ter prioridade nas vias – assim como outros modos não motorizados, conforme a 

Lei de Mobilidade Urbana 12.587/2012 –, possuem alturas irregulares, obstáculos como árvores 

e lixeiras mal posicionadas, calçamento deteriorado, e até mesmo inexistem em alguns pontos. 

O transporte público é de baixa qualidade: possuem itinerários insuficientes, não cumprem 

horários; o que resulta no uso preferencial de automóveis particulares e consequentes 

engarrafamentos e lentidão no trânsito. As rotas de acesso aos pontos de parada, diversas 

vezes, são inseguras e mal sinalizadas, e as próprias “paradas” não acolhem a população 

adequadamente, sendo subdimensionadas para os horários de pico, mal protegidas de 

insolação e chuva, sem calçamento ou bancos. 

No Altiplano “Nobre” cada vez mais as pessoas que ainda utilizam os espaços livres 

públicos do bairro são afastadas para dar lugar aos carros e às novas obras, tornando o uso do 

espaço público apenas o suporte de uma atividade necessária, e não mais uma atividade 

opcional ou social (GEHL, 2013) – para Gehl, há uma distinção entre essas atividades: “as 

necessárias são parte integrantes do dia-a-dia, não se tem escolha”; para as outras “a qualidade 

da cidade é uma condição decisiva” (GEHL, 2013, p.18) . As calçadas deram lugar à grama, e são 

margeadas por fachadas cegas; segundo conversas informais com os moradores, em diversos 

momentos, alguns pontos de ônibus foram reposicionados para não “atrapalhar” os novos 

empreendimentos ou foram comprimidos entre os tapumes que delimitavam tais construções. 

Há espaços livres públicos sem tratamento de piso ou qualquer tipo de acessibilidade, ou 

utilizados como estacionamento; e, em trechos situados fora da Zona Adensável Prioritária, há 

vazios urbanos que junto à falta de tratamento das ruas e calçadas reprimem o uso desses 

espaços pela população [cf. infra, Figuras 27 e 28].  
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Figura 27- Fachadas cegas/ calçadas subdimensionadas e com obstáculos. 

                      

Figura 28- Vazios urbanos / falta de tratamento. 

                   

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

Além dos aspectos relacionados à qualidade dos espaços livres públicos, outra questão que 

assola o bairro diz respeito à omissão e privatização de seus espaços públicos. No 

“Jampa em Mapas”, plataforma digital da PMJP onde a população tem acesso de forma mais 

fácil a mapas temáticos da cidade, duas praças e mais quatro lotes de patrimônio público não 

são demarcados como tal. Essa omissão é agravada pelo fato de que ao realizar visitas de 

campo no Bairro esses cinco espaços – e, ainda, uma rua pública – são facilmente reconhecidos 

como de propriedade privada [cf. infra, Figura 29]. Citem-se: 

 o lote ocupado pela TWS Empreendimentos durante sete anos, fruto de uma 

concessão sobre a qual convém voltar  posteriormente;  

 o lote atualmente transformado em estacionamento para visitantes de um dos 

empreendimentos em construção no Bairro; 

 o lote presente dentro dos muros do condomínio horizontal Vila Real; 

 o lote ocupado pela extensão de uma das comunidades do Altiplano; 

 e a rua fechada pelo Clube Astra. 
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Figura 29- Bairro Altiplano: público x privado 

 

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano, PMJP, editado pela autora, 2017 
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2 O COLETIVO DE ATORES HUMANOS.. 

 

O objetivo deste capítulo é caracterizar os atores humanos envolvidos na fabricação do espaço 

do Altiplano “Nobre”. A análise está focada nos interesses por parte dos diferentes atores 

envolvidos na sua fabricação; a fim de responder à questão: quem são e como agem os atores 

humanos no Altiplano “Nobre”? Para tal, são utilizadas entrevistas semiestruturadas e método 

de Análise de Conteúdo (MORAES, 1999). 

SEGUINDO OS ATORES 

A fabricação do espaço urbano é reflexo de um conjunto de atores. Côrrea (p. 44, 2001) elenca 

“os proprietários dos meios de produção; os proprietários fundiários; os promotores 

imobiliários; o Estado e os grupos sociais excluídos”; os quais denomina “agentes sociais”. 

Dentre os atores ligados à fabricação da área que conhecemos hoje como Altiplano “Nobre” 

destacam-se os agentes imobiliários, o Estado, os proprietários fundiários, e os moradores; 

considera-se aqui ainda a própria configuração física do bairro que, para autores como Latour 

(2012), condiciona, determina até processos sócio espaciais [cf. capítulo anterior]. 

O ator: Incorporador, Construtor e outros 

Os promotores imobiliários constituem o ator-rede que inicialmente aparece no espaço do 

Altiplano de maneira sutil, com a formação dos loteamentos residenciais. Passam a se destacar 

no Bairro com a aprovação do Decreto nº5.844, em 2007, ao serem apontadas como 

responsáveis por pressionar os órgãos públicos a fim de que fosse liberado o adensamento no 

Bairro (FERNANDES, 2013), proibido nas regulamentações anteriores – como no Plano Diretor 

de 1992, sob justificativa de tratar-se de uma área com características ambientais a serem 

preservadas. Esse decreto levou o Bairro Altiplano, mais especificamente a sua Zona 

Adensável, a ser alvo de inúmeros investimentos por parte dos agentes imobiliários, tornando 

suas ações sobre o espaço mais evidentes.  

Ao analisar a rápida verticalização ocorrida no Altiplano “Nobre” [cf. Figura 17, capítulo 

1, p.47] supõe-se que os atores em questão já se preparavam para o momento da liberação do 

adensamento no Bairro: de fato, já em 2008, dois lotes aparecem em construção, em 2009 mais 

dois, e em 2011 ocorre um boom de construções na área. Esta associação também levanta a 

questão das relações de negociação desses atores com os proprietários de imóveis do Bairro, 

antes mesmo da efetivação do Decreto nº5844, considerando a rapidez do processo de 

transformação observado. As relações anteriores entre proprietários de terras / imóveis e 
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promotores imobiliários também podem ter sido responsáveis pelo fato de que poucas 

empresas detêm hoje muitos espaços passíveis de adensamento no Bairro Altiplano. 

Essa acumulação de terras por parte de poucas empresas remete aos termos de Harvey 

(2014, p. 176), quando aponta para o domínio das grandes empresas sobre um determinado 

espaço: “A concorrência [...] sempre tende para o monopólio (ou oligopólio) simplesmente 

porque, na guerra de todos contra todos, a sobrevivência dos mais aptos elimina as empresas 

mais fracas”. Na figura 30 [cf. infra], que traz um levantamento das empresas atuantes no 

Altiplano, dos 30 lotes destinados aos novos empreendimentos que surgiram e vêm surgindo 

no Altiplano “Nobre”, dez pertencem à Alliance Empreendimentos, quatro à Construtora ABC, 

quatro à Vertical Engenharia, dois à TWS Empreendimentos, dois ao Grupo Conserpa Enger, e 

as demais construtoras possuem apenas um empreendimento. Revela-se aqui também a força 

das maiores incorporadoras sobre as concorrentes e, principalmente, sobre as construtoras que 

atuam na área.  

O incorporador realiza a gestão do capital-dinheiro na fase de sua 

transformação em mercadoria, em imóvel: a localização, o tamanho das 

unidades e a qualidade do prédio a ser construído são definidos na 

incorporação, assim como as decisões de quem vai construí-lo, a propaganda 

e a venda das unidades (CORRÊA, 1989, P.19). 

Das cinco empresas supracitadas, todas são incorporadoras, na medida em que fazem a gestão 

de seus próprios empreendimentos, assim como constroem, divulgam e administram as vendas 

dos mesmos. Presume-se que a Alliance se destaca entre as demais devido à sua própria 

formação12, fruto da união de antigas empresas já consolidadas no mercado nordestino, de 

forma que tem maior escala de operações e de atuação espacial que as demais. 

  

                                                                   
12 “A Alliance surgiu em 2008, da união da Andrade Marinho LMF, da Atlanta, da MB, da Natal e da 
Nordeste Construções, as maiores empresas de construção civil do Nordeste. ” (Site da Alliance 
Empreendimentos, em 18 de mar. 2018) 
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Figura 30- Atuação das Construtoras no Altiplano “Nobre” 

 

Fonte: Diretoria de Geoprocessamento e Cadastro Urbano, PMJP, editado pela autora, 2017 
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Figura 31- Altiplano “Nobre": Verticalização X Incorporador/Construtor 

 

Fonte: Imagens de satélite disponíveis no Google Earth, editado pela autora, 2017. 
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Esse acúmulo de lotes por poucas empresas foi determinante no estabelecimento de 

estratégias que vieram a orientar a ocupação / verticalização do Altiplano “Nobre”: de fato, foi 

possível aproveitar ao máximo a valorização proveniente da proximidade com o mar e, mais 

ainda, explorar o potencial oferecido pela “vista permanente”. Como cita Harvey: “Uma 

estratégia bem conhecida dos empreiteiros, por exemplo, consiste em reservar os melhores e 

mais rentáveis pedaços de terra de suas empreitadas para extrair rendas de monopólio depois 

de o resto do projeto ser concluído“ (HARVEY, 2014, p.191). 

Figura 32 – Oportunidades de vista para o mar, a partir do edifício Porto Dalia  

                          

Fonte: Daniele Queiroga, 2017 

Ainda durante a análise do processo de ocupação do bairro, é possível notar que, após a 

aprovação do Decreto em 2007, os empreendimentos foram sucessivamente construídos em 

um sentido oeste-leste, i.e. ocuparam os lotes incialmente mais à oeste para, aos poucos, 

aproximar-se daqueles situados a leste do bairro. Essa estratégia de ocupação aparece sob o 

termo “sertão-mar” durante entrevista com o representante de uma das incorporadoras mais 

atuantes no Bairro, a Alliance; de fato, a empresa detém o maior número de empreendimentos 

no Altiplano “Nobre” e, ao ser perguntado sobre como foram decididas suas localizações, o 

entrevistado relatou: 

A gente tem tendenciado a fazer sempre um sentido sertão-mar né?! 

Que eu venho sempre do mais longe “pra” o mais perto do mar. [...] 

então eu fui fazendo os meus prédios de um jeito tal que eu não 

tivesse, aquilo que eu falei, que esse prédio não atrapalhe a vista 

desse. 

Entrevistado C_01, em 17 de agosto de 2017 

Essas incorporadoras elaboram produtos de acordo com a demanda de mercado, identificada 

através de pesquisas encomendadas a empresas especializadas. Esta demanda é, ao mesmo 

tempo, criada e alimentada pelos próprios agentes imobiliários – que identificam nos anseios 
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da população de mais alta renda a oportunidade de explorar o potencial de incorporação do 

Altiplano. O próprio termo Altiplano “Nobre” aparece como ferramenta de marketing junto às 

propagandas dos empreendimentos produzidos, que o destaca como um espaço diferenciado: 

Quadro 5 – Propaganda dos empreendimentos, exemplos. 

 

Fonte: https://alliance.com.br/imovel/alliance-plaza-home-business/book 

 

Fonte: http://www.verticalengenharia.com.br/imovel/montalcino-residencial/ 

 

Fonte:http://www.tws-empreendimentos.com.br/empreendimento/tour-geneve/ 

 

Fonte: http://grupoconserpaenger.com.br/saintgermain/ 

 

Convém aqui sublinhar a relação entre os atores construtores e os atores arquitetos, 

principalmente quanto à divulgação dos seus nomes pelas construtoras. Ao analisar os sites das 

incorporadoras / construtoras e empreendimentos do Altiplano “Nobre”, percebe-se que as 

grandes empresas divulgam de maneira mais explicita os nomes dos arquitetos responsáveis 

por seus empreendimentos algo menos perceptível em construtoras menos conhecidas.  
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O ator: Estado e outros 

O segundo ator-rede seguido e traduzido é o Estado, o Poder Público, na medida em que suas 

ações e omissões têm influenciado em diversas transformações no Bairro Altiplano, assim 

como no surgimento do Altiplano “Nobre”. Ao observar o processo de formação do Bairro 

Altiplano é evidente a sua atuação, na medida em que age na formulação de normas jurídicas 

(como Plano Diretor, Códigos de Urbanismo, Código de obras, ementas), podendo 

regulamentar medidas favoráveis a outros agentes sociais; na distribuição de infraestrutura, 

fornecendo saneamento, calçamento, iluminação pública – melhorias que promovem 

valorização de terras –, dentre outras formas de atuação (CORRÊA, 2011). Bertaud (2004) 

destaca o papel do Poder Público como planejador na construção da forma urbana das cidades, 

sendo este o responsável por regulamentar a ação dos demais atores, pelo investimento em 

infraestrutura primária e pela cobrança de impostos. 

Figura 33 – O planejador 

 

Fonte: A autora, baseada em Bertaud (2004) 

O Estado aparece na pesquisa como o responsável por muitas das rupturas e continuidades 

percebidas durante a fabricação do Bairro Altiplano. Sua primeira ação de destaque, que deu 

largada para a produção da área que hoje conhecemos como Altiplano “Nobre”, foi a aprovação 

do Decreto nº5844, em 2007. A figura abaixo exemplifica as regulamentações do Bairro: 

enquanto o Plano Diretor apresenta uma normativa restritiva quanto ao adensamento do 

Bairro o Decreto Municipal nº 5844 apresenta uma normativa permissiva quanto ao 

adensamento do mesmo recorte espacial. 
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Figura 34 – Exemplos de Regulamentação sobre o Bairro Altiplano: Restritiva x Permissiva 

 

Fonte: Lei do Plano Diretor de João Pessoa (1992, p.8); Decreto nº5844 (2007). Elaborado pela autora, 
2018. 

Com relação à infraestrutura, percebe-se melhorias no setor do Bairro que corresponde ao 

Altiplano “Nobre”, principalmente com relação à pavimentação: melhoria de calçadas e 

canteiros, assim como de infraestruturas não-visíveis (como a o prolongamento de redes de 

água e esgoto), podem ser destacadas. Muitas dessas melhorias são fruto de parcerias público-

privadas, como é o caso das pavimentações de ruas realizadas a partir do programa IPTU 

Cidadão. Como cita o representante de construtora: 

[...] a gente faz uma parceria com a prefeitura, e...  tem o IPTU 

Cidadão, aí a gente calça a rua e troca... faz essa parceria trocando 

com o abatimento do IPTU, né? “Pra” dar acesso, liberar o acessa à 

rua e... não  só pra o empreendimento, mas para o Bairro em si.  
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Entrevistado C_02, em 02 de outubro de 2017 

Supõe-se que o Poder Público coordenaria os investimentos no Bairro, de forma que as 

necessidades da área, em sua globalidade – como um sistema – fossem atendidas. Entretanto, 

observa-se que esses investimentos ficam praticamente restritos ao Altiplano “Nobre”, não se 

estendem para os demais setores do Bairro – como o Conjunto do Altiplano e as Comunidades 

do Altiplano –, onde há problemas de pavimentação, iluminação e manutenção dos espaços 

públicos. Como aponta a moradora: 

Isso aqui mesmo aqui óh! [aponta para calçada da praça quebrada], 

isso é uma praça. Em péssimo estado. Continua a mesma coisa, não 

tem calçada... só fizeram construir, construir, não fizeram calçada, 

não fizeram nada... essa praça aqui é como você “tá” vendo aqui, olhe:  

acabada! Toda quebrada! 

Entrevistado M_01, em 17 de agosto de 2017 

Figura 35 – Problemas na “Praça do Altiplano”: pavimentação deteriorada, equipamento quebrado 

                          

Fonte: A autora, 2017 

Nesse sentido, chama a atenção a desconsideração da contrapartida social, exigida pelo 

Decreto nº 5844/2007 para suprir a demanda dos demais setores do Bairro. O representante de 

construtora é enfático sobre a utilização da contrapartida social em outras áreas da cidade: 

Com relação à infraestrutura, eu acho que a Prefeitura precisa fazer 

com que as contrapartidas que exigem “pra” gente, na hora que a 

gente “tá” fazendo a aprovação dos projetos, sejam revertidas “pro” 

próprio bairro, na maioria das aprovações a gente “tá” revertendo isso 

“pra” outro lugar. Todos esses empreendimentos que você vê da 

Alliance têm contrapartida, porque trata-se de uma área que a 

prefeitura exige contrapartida de alguma coisa. Fora a outorga porque 

eu “tô” fazendo acima do índice do 1. E, essas contrapartidas que nós 

pagamos, nenhuma delas foi dentro do Bairro, do Bairro do Altiplano 

[...]. Então, se acontece isso com a gente, deve acontecer também 

com as outras. 
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Entrevistado C_01, em 17 de agosto de 2017 

Figura 36 – Problemas no Bairro Altiplano: rua sem pavimentação e sendo usada indevidamente 

                          

Fonte: A autora, 2017 

Essa situação, encontrada no Bairro Altiplano, corrobora o que Villaça (2001) afirma: os 

investimentos destinados à classe de mais alta renda não se estendem às demais; ao contrário, 

priorizam as demandas mais fortemente expressadas pela elite, atendo-se por exemplo à 

melhoria da rede viária e da circulação de automóveis, em detrimento da estrutura de 

transporte coletivo ou não-motorizado. Um trabalhador entrevistado no bairro afirma: 

Da integração “pra” aqui é meio complicado, porque a empresa... os 

ônibus “tão” velhos, caindo “os” pedaços tem dia que a gente apanha 

três ônibus daqui “pra” integração [sic]. É um absurdo, né não?! A 

empresa daqui é uma porcaria, porque essa semana mesmo eu fui 

“pra” casa, peguei um aqui, quebrou-se ali, peguei o outro ali, 

quebrou-se na Lagoa, tive que pegar outro na Lagoa “pra” chegar na 

integração. E de manhã, “pra” vim de manhã... “Pra” vim de manhã é 

um horror, lotado demais. É um absurdo! 

Entrevistado T_01, em 02 de setembro de 2017 

Outro aspecto que chama a atenção na relação do Estado com o Bairro Altiplano é o 

desconhecimento da existência de alguns espaços públicos pela população em geral. Ao 

consultar o Jampa em Mapas, apenas dois lotes aparecem demarcados como praças. São eles: 

A Praça José Targino, conhecida como Praça do Altiplano, e a Praça “sem Denominação”, onde 

fica inserido um quiosque – mesmo no mapa de praças de João Pessoa, disponível no site da 

Seplan (Secretaria de Planejamento de João Pessoa), apenas essas duas praças são 

mencionadas; nota-se que não há identificação de outros lotes públicos no bairro, além dessas 

praças e duas escolas. 
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O ator: Proprietário fundiário e outros 

“Os proprietários de terras atuam no sentido de obterem a maior renda fundiária de suas 

propriedades, interessando-se em que estas tenham o uso que seja o mais remunerador 

possível, especialmente uso comercial ou residencial de status” (CÔRREA, 1989, p.16). O 

processo de ocupação do Bairro Altiplano corrobora essa afirmação, uma vez que é 

majoritariamente composto pela propriedade Oiteiro. O Altiplano teve seu primeiro 

loteamento, o Jardim Bela Vista, implantado em 1938. Em 1979, 1985 e 1990, respectivamente, 

criaram-se os Loteamentos Visão Panorâmica I, II e III. Em 04 de julho de 1977 foi aprovada a 

construção do Conjunto Altiplano Cabo Branco, que “representou a primeira grande 

intervenção pública no sentido de estimular a ocupação do Litoral Sul de João Pessoa” 

(BARBOSA, 2005. P.38). No entanto, como citado anteriormente, de maneira geral, o Bairro 

permaneceu, por um longo período, com o congelamento de suas construções devido, 

primeiramente, à incompatibilidade entre seu perfil fundiário e a Lei de Zoneamento aprovada 

em 1975.  

Somente com a construção dos primeiros condomínios horizontais – como o Cabo 

Branco Residence Privê, criado em 1998 no Bairro Portal do Sol; e o residencial Alphavillage, 

atual condomínio Vila Real, em 2001 no próprio Altiplano – e da Escola Superior de Magistratura 

da Paraíba (ESMA) nessa porção da cidade que os olhares dos demais atores da cidade se 

voltam para essa área “adormecida”. Contudo, foi em 2007, com a delimitação da Zona 

Adensável Prioritária, que o Bairro se tornou centro das discussões entre os atores fabricantes 

da cidade. Percebe-se, com a rapidez com que se deram as construções na ZAP, o quão 

eficiente (ainda que pouco esclarecidas) foram as negociações entre as incorporadoras e os até 

então proprietários de terras. 

Os proprietários fundiários aparecem, portanto, no Altiplano “Nobre” como atores 

fortemente ligados às incorporadoras. A forma como os lotes eram divididos e/ou acumulados 

entre proprietários repercute diretamente na maneira segundo a qual se deram as negociações 

entre os proprietários fundiários e as incorporadoras, assim como na valorização financeira 

desses terrenos. De acordo com as incorporadoras, o fato de existirem lotes vizinhos 

pertencentes a um mesmo proprietário facilitou o desenrolar das negociações: 

A disponibilidade de você chegar e pegar um lote só e ter 2 mil metros, 

4 mil, às vezes até uma quadra, você ter disponibilidade e geralmente 

era um dono, então era mais fácil fazer negócio com uma pessoa só 

do que reunir...  
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Entrevistado C_02, em 02 de outubro de 2017 

Deve-se destacar o fato de que a incorporadora com maior número de empreendimentos da 

área pôde adquirir a maioria dos lotes em que iria realizar seus investimentos em uma única 

ação; assim, foi possível “controlar” estrategicamente seu processo de ocupação no Bairro, o 

qual procurou sempre obter maiores lucros: 

[...] quando eu comprei as áreas, eu não comprei essa e depois 

comprei essa não, eu comprei a área já de uma vez só, basicamente 

quase todos os terrenos que a gente tem no Altiplano a gente 

comprou de uma única vez, é... apareceu um ou outro que veio depois, 

né?! Mas, a gente comprou essa área depois comprou esse depois esse 

outro... 

Entrevistado C_01, em 17 de agosto de 2017 

Por outro lado, pode-se supor que a natureza e/ou a força dessas relações pôde dificultar a ação 

de outras empresas no Bairro: 

[sic] Dependendo da área, nem sempre a gente escolhe uma área e 

consegue ou comprar ou fazer negócio com o dono do terreno “pra” 

poder fazer... vamos dizer assim, um empreendimento com a vista 

definitiva né?! Mas, dependendo de onde se constrói, há 

disponibilidade de outros terrenos e vem outra empresa e consegue 

fazer negócio com aquela pessoa e constrói um do mesmo tamanho 

ou maior, ou um que vamos dizer assim, tome um pouco da vista de 

quem vai, vai morar na...nesse empreendimento né?! [...] 

Entrevistado C_02, em 02 de outubro de 2017 

O Altiplano “Nobre” é, então, primeiramente fruto das decisões dos proprietários fundiários 

sobre suas terras, cabendo a eles o papel de estabelecer bancos de terras, aguardar por uma 

especulação imobiliária que lhes pareça proveitosa, negociar com as incorporadoras ou, até 

mesmo, tornarem-se incorporadores de suas propriedades. 
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O ator: Morador e outros 

De acordo com o Censo Demográfico do IBGE (2010) a população residente no Bairro Altiplano 

Cabo Branco é totalmente urbana e corresponde a 5233 pessoas – sendo 46,99% de homens e 

53,01% de mulheres – das quais 94,7% é alfabetizada. Com relação à cor, 52,82% é 

autodeclarada branca, 51,09% parda, 4,76% preta, 1,05% amarela e 0,29% indígena. O 

rendimento médio mensal com rendimentos da população residente é de R$ 2442,13, enquanto 

no Brasil esse número é de R$ 1201,47. No entanto, esses valores não correspondem ao atual 

cenário do Bairro, caracterizado pela nítida divisão de pessoas de realidades econômicas 

distintas em parcelas e auto segregação das classes mais abastadas no setor que denominamos 

Altiplano “Nobre”. Por isso, os moradores são aqui abordados na perspectiva da sua 

apropriação dos espaços públicos do Bairro. 

Em termos de apropriação dos espaços públicos, havia uma suposição inicial que o 

morador seria o ator mais fortemente conectado a esses espaços. No entanto, ao observar o 

Bairro Altiplano o que se verifica são realidades distintas em cada uma de suas parcelas 

anteriormente apresentadas – Altiplano “Nobre”, Conjunto do Altiplano, Comunidades do 

Altiplano, vazios, condomínios fechados, vilas e residências mais apartadas da malha do Bairro. 

Durante as pesquisas de campo13 verificou-se que:  

• no setor das residências mais apartadas da malha do Bairro onde os espaços públicos – 

composto por ruas, calçadas e áreas verdes – não possuem infraestrutura básica de drenagem 

de água e pavimentação, por exemplo, não são encontrados transeuntes ou flanêurs; esse setor 

é composto, em sua maioria, por casas de dois pavimentos (térrea mais um) de padrão médio; 

                                                                   
13 As visitas de campo foram realizadas sempre nos períodos da manhã entra as 08h e as 10h ou da tarde 
a partir das 16h: horários em que o clima é mais ameno e, portanto, há mais conforto térmico nos espaços 
públicos. 
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Figura 37 – Setor das residências mais apartadas 

                          

Fonte: A autora, 2017 

• no setor das vilas, com residências de padrão simples, há mais movimentação nas ruas. É 

possível encontrar transeuntes, adultos em jogatinas embaixo das sombras das árvores, ou 

crianças pelas ruas, por exemplo; 

• o setor dos condomínios fechados se apresenta como grande espaço privativo dentro da 

Altiplano, completamente desconectado da malha do bairro; dessa forma, os moradores desse 

setor também aparecem desconectados dos espaços públicos do Bairro; 

• o setor dos vazios apresenta-se basicamente como um lugar ermo, sem movimentação de 

pessoas; 

• o setor das comunidades é o local do bairro em que o uso dos espaços públicos é mais intenso. 

Em horários de pico, como os de saída das escolas e creche, vê-se grande número de crianças 

acompanhadas, ou não, de seus responsáveis, transitando a pé pelas suas ruas sem 

pavimentação. As crianças se apropriam de um terreno baldio utilizado como campo de 

futebol. Cruz (2015) relata que parte do grande número de atividades desenvolvidas nos 

espaços públicos desse setor deve-se à precariedade dos seus espaços privados, de suas 

residências, de tal forma que a população passa a tentar suprir tais deficiências utilizando os 

espaços públicos. 
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Figura 38 – Setor das comunidades 

                         

Fonte: A autora, 2017 

• no setor do Conjunto do Altiplano é possível encontrar áreas com vitalidade nas ruas, locais 

onde o pedestre ainda consegue usufruir de uma sensação de segurança, apesar de já ser 

possível encontrar reflexos do tipo arquitetônico construído na parte dita “nobre” do bairro, 

como a construção de muros altos e o acréscimo de cercas elétricas, em residências que antes 

possuíam permeabilidade visual entre o espaço exterior e interior, por exemplo. Nos fins de 

tarde é possível encontrar, em alguns pontos, pessoas conversando em suas calçadas, assim 

como crianças brincando de bicicletas. A praça, apesar dos problemas de manutenção, costuma 

ser usada tanto pelos moradores do conjunto como pelos moradores da comunidade, por ser o 

único espaço configurado para esse fim. 

Figura 39 – Setor do conjunto do Altiplano 

                          

Fonte: A autora 

• no setor do Altiplano “Nobre” a situação é peculiar. Os espaços públicos como ruas e canteiros 

são subutilizados pelas pessoas, principalmente pelos moradores; e, apesar de ter tido 

visivelmente mais investimentos em infraestrutura desde a aprovação do Decreto nº5844/2007 

que criou a ZAP, sejam eles públicos ou em parceria público-privado, os espaços públicos não 
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foram dimensionados de forma a convidar as pessoas a vivenciá-los, problema que se agrava 

pela característica de seus espaços de transição com o privado. O que ocorre é a não utilização 

dos espaços públicos pelos moradores deste setor, que se recolhem em seus “edifícios-

fortalezas” e seus carros particulares. Por outro lado, as poucas pessoas que utilizam esses 

espaços, os trabalhadores – que, em sua maioria, prestam serviços a esses edifícios, ou na 

construção civil –, são obrigados a conviver com as dificuldades impostas, desde questões 

ligadas à acessibilidade, conforto, segurança, até a falta de investimentos em meios de 

transporte não-motorizados e em transporte público coletivo. 

Figura 40 – Setor do Altiplano “Nobre” 

                          

Fonte: A autora. 

Essa situação foi trazida à tona durante as idas in loco. Ao longo de cada levantamento físico, 

percebeu-se a quase inexistência de pessoas nas ruas do Altiplano “Nobre” com exceção dos 

horários de almoço ou fim de expediente, onde é possível encontrar trabalhadores nas ruas; ou, 

no caso das residências unifamiliares, nos raros momentos em que os moradores utilizam a 

rampa de entrada de automóveis da calçada para lavagem de seus carros. Durante a realização 

de entrevistas – onde estabeleceu-se que seriam realizadas com pessoas encontradas nos 

espaços públicos do Bairro – a quase impossibilidade de conseguir encontrar moradores do 

Altiplano “Nobre” se tornou um dado da falta de vivência dos mesmos nos espaços públicos do 

Bairro. Em sua pesquisa, Cruz (2015) aponta que “de todos os moradores entrevistados, 80% 

dos que optam a permanecer nos espaços privados residem no Altiplano ‘Nobre’” (CRUZ, 2015, 

p.150). As próprias incorporadoras têm dimensão desse fato: 

[sic] Apesar do Bairro ter pouco espaço público, é... [...] os 

condomínios “tão” vindo com o que a praça deveria ter, que era pra 

você criar esse movimento de vida entre os condomínios e as praças, 

você criar circulação de pessoas, aí tem a questão da segurança, que 

acaba fazendo com que o condômino não queira sair do ambiente 

dele pra ir pra um praça [...]. Então, os condomínios estão fazendo 
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essas pracinhas públicas dentro. Se você... se você tiver a 

oportunidade de visitar algum dos nossos empreendimentos, você vai 

ver a quantidade de espaço que a gente trabalha embaixo, mexendo 

com o verde, é... fazendo mini praças... então,  você acaba fazendo, 

trazendo o espaço  que deveria ser público pra dentro de um 

empreendimento. Você transforma os empreendimentos em mini 

espaços públicos privados, né?! É um espaço público privado, que é 

só “praquele” pessoal que “tá” ali, pra quem eles convidarem, o que 

tá acontecendo é isso. Na maioria dos empreendimentos você vai ver 

isso, é que os empreendimentos tão trazendo, tão vindo e estão 

ficando à margem os equipamentos públicos. 

Entrevistado C_01, em 17 de agosto de 2017 [grifo da autora] 

 

Vale salientar que, apesar do fato dos edifícios oferecerem espaços similares a espaços públicos 

como praças e passeios, ou até mesmo de melhor qualidade construtiva e de manutenção, 

estes não são capazes de “substituir” os espaços verdadeiramente públicos, pelo simples fato 

de serem privados. Não há nesses espaços possibilidade de encontro com o outro, com o 

diferente, não havendo, portanto, possibilidade de trocas entre os diferentes ou co-presença. 

São ainda, como apontado anteriormente, geradores de problemas nos espaços genuinamente 

públicos, como ruas e praças. Enquanto os moradores desses edifícios tentam se isolar dos 

problemas das cidades resta à outra parte da população conviver com tais problemas. Abaixo, 

apresenta-se um quadro síntese das relações entre os moradores e os espaços públicos do 

Bairro. 

Quadro 6 – Ator morador X apropriação dos espaços públicos  

 NÍVEL DE APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 

RESIDÊNCIAS APARTADAS   POUCA INFRAESTRTURA 

VILAS     MELHOR RELAÇÃO DE VIZINHANÇA 

CONDOMÍNIOS   MORADORES SE ISOLAM NOS ESPAÇOS INTERNOS DOS CONDOMÍNIOS 

VAZIOS  DESABITADO, ERMO 

COMUNIDADES      MELHOR RELAÇÃO DE VIZINHANÇA + PRECARIEDADE DOS ESPAÇOS PRIVADOS 

CONJUNTO      MELHOR RELAÇÃO DE VIZINHANÇA 

ALTIPLANO NOBRE   MORADORES SE ISOLAM NOS ESPAÇOS INTERNOS DOS CONDOMÍNIOS 

Fonte: GEHL (p.241, 2014), elaborado pela autora. 
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3 O JOGO DE ATORES NA FABRICAÇÃO DO ALTIPLANO “NOBRE”.. 

 

O objetivo deste capítulo é esclarecer a natureza e a força das relações entre os atores 

envolvidos na fabricação do Altiplano “Nobre”, a análise está focada neste “Jogo de Atores”, a 

fim de responder à questão: como os atores envolvidos neste processo de radical alteração 

espacial do Bairro se articulam? Para tal, vamos nos debruçar sobre o estudo de caso da Praça 

das Nações, elucidando como esses forças se manifestam. São utilizados observação de 

audiências e método de Análise de Conteúdo. 

ESTUDO DE CASO: PRAÇA DAS NAÇÕES 

O caso da Praça das Nações, localizada em uma das áreas mais privilegiadas e valorizadas do 

Altiplano “Nobre’, exemplifica de maneira pormenorizada como se dão as ações e relações dos 

fabricantes das cidades – mais especificamente em João Pessoa-PB – por vezes, em detrimento 

de determinados atores enquanto outros são favorecidos. 

O caso 

A ocupação de um espaço público de 5.995,23 m², por uma empresa privada do setor da 

construção civil, que atua no Altiplano desde 2011, tornou-se bastante intrigante durante o 

desenvolvimento desta pesquisa. Trata-se de uma ocupação, fruto de um Termo de Permissão 

de Uso de Área Pública, firmado em 17 de fevereiro de 2011 [cf. Anexo 4], entre a Prefeitura de 

João Pessoa e a empresa em questão. No Termo supracitado firmou-se o compromisso de que 

a empresa faria uso deste espaço para a instalação do stand de vendas de um de seus 

empreendimentos e após o término dessa concessão, que tinha o prazo de três anos, ou seja, 

expirava em 17 de fevereiro de 2014, a empresa realizaria como contrapartida a construção e a 

jardinagem de uma praça no mesmo local, denominada Praça das Nações [cf. infra, Figura 41]. 

Passado esse prazo, seria permitida a construção de dois pontos comerciais, uma cafeteria e 

uma banca de revistas. 

No entanto, passados os três anos previstos no Termo, em fevereiro de 2014, a praça 

continuava a abrigar o Stand de Vendas da referida empresa, sem qualquer indício de 

construção e ajardinamento determinado no termo de 2011 – mesmo havendo solicitação do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) na Secretaria de Desenvolvimento Urbano 

(SEDURB) e na Secretaria de Planejamento (SEPLAN), de João Pessoa, para que se exigisse a 

demolição do stand e construção da praça. Em 05 de novembro de 2014, foi assinada pela 

SEDURB uma Autorização em prol do uso da praça pela construtora; em outros termos, entre 
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fevereiro de 2014 e novembro do mesmo ano – noves meses – a referida empresa fez uso do 

patrimônio público sem qualquer respaldo jurídico.  

Figura 41- Espaço público: Contrapartida social 

 

Fonte: Google Street View, novembro de 2011 

Tais fatos convergiram para o questionamento de parte dos moradores do Bairro sobre a 

ocupação do que deveria ser uma praça pública por uma empresa privada, cerceando o direito 

da população de fazer uso de um bem público – como demonstra reportagem apresentada por 

um programa de emissora local 14 . Esse questionamento vai de encontro à Cláusula L, da 

autorização Nº776/2014: 

L – A presente autorização poderá ser cancelada sem quaisquer avisos 

ao responsável, sendo decretada a imediata INTERDIÇÃO, com a 

respectiva suspensão do evento, caso, os moradores da comunidade 

ou a sua associação, não concordarem com a sua instalação, devendo 

o autorizado retirar imediatamente os equipamentos (SEDURB, 

Autorização Nº 776/2014). 

A situação da Praça das Nações é, então, levada por um dos condomínios residenciais do bairro, 

localizado próximo ao lote ocupado pela empresa, ao Ministério Público. Esse, por sua vez, 

intimou o condomínio, a construtora, a SEDURB e a Procuradoria Geral do 

                                                                   
14 Reportagem de Richelle Bezerra para TV Correio, exibida em 23 de março de 2017, às 06h 15min 06s, 
no programa Correio Manhã. 
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Município (PROGEM) para uma audiência, realizada no dia 25 de outubro de 2016, em prol de 

um possível acordo entre as partes. Nessa audiência estiveram presentes, além do 2º Promotor 

de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, representantes do condomínio, o Procurador do 

Município de João Pessoa, o assessor técnico da SEDURB, o representante e advogado da 

construtora. 

Da primeira audiência: 25/10/2016 

A audiência [cf. Anexo 7 – Termos de Audiência] inicia com o relato do caso, para que todos 

presentes estejam esclarecidos em relação aos fatos. O primeiro questionamento do 

representante do condomínio ocorreu em relação à prorrogação da concessão, a qual o 

advogado da empresa (permissionária) refutou, indicando que havia, na cláusula 1.2 do Termo 

de Concessão, a possibilidade de prorrogação do prazo, a critério da PMJP (Permitente), e ainda 

que essa prorrogação havia sido realizada através do documento de Autorização da SEDURB. 

O representante do condomínio questionou, então, a validade desse documento, devido às 

fragilidades encontradas – por aparentemente se tratar de um termo utilizado para permissão 

de uso esporádico de área pública. O advogado da empresa, por sua vez, alegou no momento 

da audiência ter feito o requerimento de prorrogação da concessão da maneira correta e 

afirmou que o documento em questão foi gerado pela SEDURB.  

Figura 42- Sede da Permissionária, placa indicando o horário de funcionamento da “praça” 

 

Fonte: A autora, janeiro de 2017. 
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O segundo questionamento dizia respeito ao fato de uma área pública estar sendo mantida 

todos esses anos para benefício próprio da permissionária e sobre a contrapartida indicada no 

Termo de Permissão de Uso, cujo projeto não havia sido localizado até aquele momento. Ao 

trafegar pelas ruas circunvizinhas seria impossível identificar tal lote como de outro uso além 

de comercial, por apresentar-se como uma grande construção para fins comerciais, ajardinada 

e cercada. O representante da Permissionária argumentou que o espaço já se encontrava como 

área de livre acesso ao público, mas que poderia colocar placas indicando que ali era uma praça 

assim como seu horário de funcionamento [cf. supra, Figura 42]. 

A maior preocupação naquele momento continuava a ser o período de prorrogação e a 

possibilidade desta ser mais uma vez renovada; a questão da contrapartida consistia 

igualmente em outro fato a ser esclarecido. Foi sugerido pelo Procurador do Município de João 

Pessoa que o prazo de prorrogação findasse em 17 de fevereiro de 2017, considerando a data 

da primeira concessão e que a Permissionária se comprometesse a não buscar nova 

prorrogação. No entanto, a mesma não firmou tal compromisso, devido ao não término da obra 

referente ao Stand instalado na praça. Quanto à contrapartida, ao mesmo tempo em que se 

comprometeu a cumpri-la, a Permissionária levantou a questão da utilização da estrutura 

existente pela prefeitura, indo de encontro ao acordo firmado em 2011, cuja fragilidade se deu 

pela falta do projeto da praça a ser construída – projeto, inclusive, solicitado à SEPLAN, pelo 

Promotor, ao final da audiência. Além disso, questionou-se a falta de uma nova contrapartida 

mediante a possibilidade de prorrogação do uso da praça por mais três anos. 

Da segunda audiência: 04/04/2017 

Uma segunda audiência foi realizada no dia 04 de abril de 2017, onde estavam presentes, além 

do 2º Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, representantes do condomínio, o 

Procurador do Município de João Pessoa, o assessor técnico da SEDURB, um arquiteto da 

SEDURB, o secretário da SEDURB, a assessora jurídica da SEDURB, representantes e advogado 

da Permissionária: 

Trata-se de Inquérito Civil Público [...] iniciado a partir de notícia de 

fato apresentada pelo síndico do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ### 

[...], aduzindo, em síntese, que o Termo de Permissão de Uso de Área 

Pública nº 055/2010 não estaria sendo cumprido pela Construtora 

TWS [...].  (TERMO DE AUDIÊNCIA, grifo original, 2017) 

Iniciou-se a audiência com um resumo do processo para que o atual secretário da SEDURB 

pudesse se inteirar da situação. Em seguida, observou-se que, até aquele momento, o projeto 
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da praça a ser executado como contrapartida não havia sido apresentado. A SEDURB, então, 

apresentou um projeto para a praça [cf. Anexo 8] e afirmou que o mesmo havia sido feito 

atendendo solicitação da audiência anterior. No entanto, a Permissionária não concordou com 

o projeto apresentado, pois alegou a existência de um projeto anterior, que consideraria a praça 

conforme se apresentava naquele momento – inclusive com a estrutura do Stand –, mas com a 

inserção de dois pontos comerciais: 

[...] embora se observe nos autos que a SEPLAN, através da Secretária 

### (ofício nº 879/2016-GS/SEPLAN), às fls. 99, informou acerca da 

inexistência de tal projeto nos arquivos de tal Secretaria (TERMO DE 

AUDIÊNCIA, 2017). 

A advogada da SEDURB pediu que a Permissionária disponibilizasse tal projeto, enquanto que 

o promotor questionou o porquê do mesmo não ter sido apresentado ainda, pois já havia sido 

solicitado. Diante da fala do representante da Permissionária, o arquiteto da SEDURB indagou 

que, naquele momento, a área não se configuraria como praça, destacando a necessidade de 

demolição da estrutura existente. Contrariamente, o secretário da SEDURB fez uma ressalva, 

alegando que estaria estudando a possibilidade de se manter a estrutura do stand para algum 

serviço público. Porém, sua assessora jurídica logo destacou a dificuldade de acontecimentos 

desta natureza acontecer pois, por se tratar de área verde, teria que ser feita uma desafetação 

da área. O promotor acrescentou que isso seria um processo demorado. Até que o secretário 

da SEDURB entendeu que seria “infrutífero” considerar essa possibilidade. Adiante, o promotor 

relatou a situação “esdrúxula” de existir um Termo de Renovação que não considera a data de 

término do termo anterior, questionando se o mesmo não deveria terminar em fevereiro ao 

invés de novembro, e da falta de uma nova contrapartida: 

Assim sendo, verifica-se que não houve qualquer acréscimo na 

contrapartida prometida ao município pela TWS, vez que a 

permanência e utilização do solo público pelo seu empreendimento 

foi renovado por mais 03 (três) anos, sem, contudo, ser acrescido 

qualquer “vantagem” para o interesse público. 

Logo, por tudo que foi apurado até o presente momento, constatam-

se, de fato, fortes indícios de ilegalidade no ato administrativo que 

permitiu a utilização de área pública por um particular durante mais 

de 06 (seis) anos sem efetivar a contrapartida pactuada, em flagrante 

ofensa ao Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o 

Privado (TERMO DE AUDIÊNCIA, grifo original, 2017). 

Um dos representantes da Permissionária expôs que a manutenção da área era bastante 

custosa e caso a mesma a desocupasse poderia haver problemas para se realizar essa 
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manutenção. Nesse momento, o representante do Condomínio e a Assessora Jurídica da 

SEDURB apontaram para as cláusulas presentes tanto no primeiro Termo de Permissão do Uso 

de Área Pública, de 2011, como no Termo de Renovação de Permissão de Uso de Área Pública, 

de 2014 – na primeira audiência esse Termo não havia sido apresentado, apenas uma 

Autorização. Os documentos reforçavam que uma das obrigações da Permissionária era a 

realização da manutenção da praça; no primeiro documento, essa obrigação era indicada por 

prazo indeterminado e, no segundo, entendia-se que o prazo seria de 5 (cinco) anos, 

concomitantemente ao período que a Permissionária exploraria os dois pontos comerciais a 

serem instalados na praça. Devido às incongruências entre os termos apresentados, a 

Assessora Jurídica da SEDURB solicitou um prazo de 15 dias para realizar um estudo de tais 

documentos. Igualmente, a Permissionária requereu tal prazo para apresentar o projeto inicial 

da praça. A audiência findou-se, pois, sem a realização de um acordo entre as partes: 

Procurou-se fixar um prazo para a entrega da praça pela TWS, após o 

término do prazo de permissão, que seria em 05 de novembro de 2017, 

mas a empresa em questão [não] quis se comprometer com o prazo, 

até porque não pode concordar em executar o projeto apresentado, 

pois assevera que dele sequer teve conhecimento (TERMO DE 

AUDIÊNCIA, 2017). 

Da decisão judicial 

Diante dos fatos apresentados, o Ministério Público ajuizou Ação de Improbidade 

Administrativa [cf. Anexo 9] em face do ex-Secretário da SEDURB, responsável pela renovação 

da Permissão de Uso, e da Construtora (Permissionária). O juiz Titular do 2º Juizado Auxiliar da 

Fazenda Pública decide [cf. Anexo 10], em 31 de maio de 2017, que  

[...] 

O “termo de permissão de uso” foi firmado sem observância dos 

preceitos legais, especialmente a necessidade de licitação, em 

condições notoriamente desfavoráveis para a Administração Pública, 

que ainda findaram por serem descumpridas. 

[...] o risco da demora pode provocar a manutenção de prática nociva 

à sociedade 

ANTE O EXPOSTO, tomo as seguintes decisões e providência: 

a) Suspendo os efeitos do “Termo de Permissão de Uso 055/2010 e 

a sua renovação” e, em consequência, determino a desocupação 

do imóvel no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais. 
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b) Notifiquem-se os promovidos para apresentarem resposta, no 

prazo de 15 (quinze dias) [...]. 

Cumpra-se com urgência. 

 (5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, grifo original, 2017) 

Figura 43- Desocupação da Praça das Nações pela Construtora 

   

   

Fonte: A autora, dezembro de 2017. 

Percebe-se que, em pouco tempo de desocupação, não há até hoje indícios de 

retirada / demolição do edifício existente. Ao contrário, há indícios de problemas referentes à 

manutenção da mesma: a grama já apresenta partes amareladas por falta de água, partes da 
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calçada estão soltas, e algumas plantas têm crescido na cerca. Essa última, por sua vez, 

denuncia o fato de que a praça continua caracterizada como espaço privativo, ou seja, a 

população continua a não usufruir de um espaço que deveria ser “livre público”.  
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Trazendo à tona 

Algumas informações, ou omissões, se destacam já no Termo de Permissão de Uso inicial, de 

2011. O primeiro dado importante concerne ao uso permitido, pois além de abrigar o stand de 

vendas de um determinado empreendimento da empresa supracitada, como previsto na 

Permissão de Uso de 2011 (e, posteriormente, na Autorização que o prorroga em 2014), o local 

passou a ser também a sua sede [cf. infra, Figura 44]: 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 

1.2. O uso será permitido para stand e apartamento decorado do 

empreendimento Tour Geneve por um prazo de 03 (três) anos [...]. A 

construção do stand e do apartamento em tela deverá ser feita 

mediante obtenção de competente alvará. (SEDURB, Termo de 

permissão de uso de área pública Nº 055/2010, grifo nosso)  

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB [...] 

resolve autorizar a TWS [...] a liberação para uso do solo [...] por mais 

03 anos a partir da data desta autorização. Para a utilização de um 

Stand e do apartamento modelo do empreendimento “Tour 

Geneve”. (SEDURB, Autorização Nº 776/2014, grifo nosso) 

Figura 44- Sede da Construtora 
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Fonte: Site da construtora (Permissionária) e Google Maps, a partir do link “COMO CHEGAR”.   Acesso 

em: 12 de des. 2017, às 10h57min 

A segunda informação importante diz respeito ao fato de não constar, no Termo de Permissão 

de Uso de Área Pública nº055/2010, o projeto da Praça das Nações que deveria ser executado 

pela empresa como contrapartida pelo seu uso; não há sequer o custo da obra a ser executada, 

assim como não há clareza no que se refere ao prazo para sua execução, incluindo a construção 

dos dois pontos comerciais indicados na contrapartida: 

CLÁUSULA 2ª – DA CONTRAPARTIDA 

2.1. Como contrapartida pela permissão de uso objeto deste Termo, a 

PERMISSIONÁRIA será responsável pela construção e jardinagem da 

PRAÇA DAS NAÇÕES, no Altiplano Cabo Branco, de acordo com o 

projeto da Secretaria Municipal de Planejamento e sob sua 

supervisão. 

2.2. Após a conclusão das obras citadas no item 2.1 desta Cláusula, o 

uso será permitido para 02 (dois) pontos de atividades comerciais, 

sendo uma banca de revista e outro estabelecimento tipo cafeteria, 

por um prazo de 05 (cinco) anos, contando da data de conclusão das 

obras de pavimentação das ruas e construção e jardinagem da Praça 

das Nações, podendo tal prazo ser renovado por igual período, a 

critério da Permitente. A construção dos pontos em tela deverá ser 

feita mediante obtenção do competente alvará. (SEDURB, Termo de 

permissão de uso de área pública Nº 055/2010) 
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Outra cláusula desse Termo que chama a atenção é a que trata da manutenção da Praça das 

Nações: 

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES 

4.2. A manutenção da Praça das Nações fica a cargo da Permissionária 

por prazo indeterminado, como conditio sine qua non para permissão 

do uso a que se refere o item 1.2 da Cláusula 1ª. 

4.3. A Permissionária deverá empregar todo o zelo na conservação da 

Praça das Nações (SEDURB, Termo de permissão de uso de área 

pública Nº 055/2010). 

Ao assinar o termo em tela, a Permissionária concordou em construir uma praça na qual não 

havia projeto ou valor acordado previamente, assim como se comprometeu a fazer a 

manutenção da praça por tempo indeterminado. A Permitente, no entanto, não estipulou 

qualquer tipo de cláusula punitiva para o caso de o acordo não ser cumprido. Em caso de não 

cumprimento do acordo, a Permissionária teria usufruído de um bem público, localizado em 

uma das áreas mais valorizada do Bairro Altiplano, sem qualquer custo: 

CLÁUSULA 5ª – DA EXTINÇÃO 

4.1. A presente Permissão de Uso extinguir-se-á, sem ônus ao Poder 

Público, devendo a Permissionária desocupar, imediatamente, a 

praça e restituí-la à Permitente na forma em que recebeu, quando: 

4.1.1. A Permissionária descumprir qualquer das cláusulas e a 

legislação pertinente, implicando na imediata anulação do Termo; 

4.1.2. Finalizar os prazos a que se referem os itens [...] da Cláusula 1ª. 

(SEDURB, Termo de permissão de uso de área pública Nº 055/2010) 

Outro fato que chama a atenção é o próprio formato do documento que autoriza o uso da praça 

por mais três anos. Nele, o primeiro termo de permissão não é mencionado e não é 

determinada uma nova contrapartida que justifique a concessão de um patrimônio público para 

uma empresa privada; a SEDURB simplesmente cede o espaço gratuitamente e por mais três 

anos. Nota-se que se trata de um documento utilizado para a permissão de uso de área pública 

para realização de eventos, conforme lê-se nos itens que o compõe, como, por exemplo 

[cf.  Anexo 5]: 

A – O evento será realizado no período acima descrito, devendo os 

organizadores ou responsáveis desocupar a área depois de seu 

término, entregando-a a PMJP no tempo de duas horas depois do 

evento nas melhores condições sanitárias de higiene e limpeza. 
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F – O responsável pelo evento deverá providenciar uma bateria de 

banheiros químicos, e, equipe médica com veículo próprio para os 

atendimentos necessários, bem assim como a manutenção de área 

pública ocupada, tendo em vista que é de única e exclusiva 

responsabilidade sua. (SEDURB, Autorização Nº 776/2014) 

Essa autorização é apresentada na primeira audiência pelo próprio representante da 

Permissionária e seu advogado como o documento que lhes autorizava o uso da área pública 

por mais três anos, a partir da data de sua assinatura, em 05 de novembro de 2014 – como dito 

anteriormente, deixando um vácuo de nove meses entre o fim do prazo estipulado pelo 

primeiro Termo de Permissão e a Autorização. Ao serem questionados sobre a validade dessa 

Autorização, o próprio advogado da Permissionária afirmou que a empresa havia feito o pedido 

de renovação de maneira correta e que esse havia sido o documento gerado pela SEDURB. 

No entanto, durante a segunda audiência, foi apresentado um outro documento para 

esse mesmo fim, um Termo de Renovação de Permissão de Uso de Área Pública, assinado na 

mesma data que a Autorização apresentada na primeira audiência. Tal fato levantou algumas 

questões: por que esse documento não foi citado pela Permissionária quando questionada 

sobre a validade do documento de Autorização apresentado na primeira audiência? Por que a 

SEDURB elaboraria dois documentos para a mesma finalidade na mesma data? Ademais, esse 

Termo de Renovação diverge em alguns pontos do primeiro Termo, o qual objetiva renovar o 

prazo, contendo também algumas informações imprecisas – além de eximir a Permissionária 

de uma nova contrapartida, como mencionado anteriormente: 

•. Os dois pontos comerciais a serem construídos como parte da contrapartida são 

indicados como pontos a serem explorados pela permissionária. 

2.5. [...] a PERMISSIONÁRIA a explorar na respectiva área, 

denominada “praça das nações 02 (dois) pontos de atividades 

comerciais, sendo uma banca de revista e outro estabelecimento tipo 

cafeteria. 

2.6. Tal AUTORIZAÇÃO de uso de área pública dar-se-á pelo prazo de 

5 (cinco) anos, contados da concessão do “habite-se” correlato ao 

empreendimento Tour Geneve. Podendo ser renovado, à critério da 

Administração Pública Municipal (SEDURB, Termo de Renovação de 

Uso de Área Pública, 2014). 

•. O Termo de permissão original data de 2011, diferente do que afirma o termo de 

renovação. 
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CLÁUSULA 3ª – DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1. Ficam mantidas rigorosamente todas as demais cláusulas e 

condições no instrumento original do TERMO DE PERMISSÃO DE 

USO DE ÁREA PÚBLICA Nº 055/2010 pactuado no dia 07 de fevereiro 

de 2014, desde que não neguem ou conflitem com as condições aqui 

aditadas (SEDURB, Termo de Renovação de Uso de Área Pública, 

2014). 

Por fim, e não menos importante, joga-se luz sobre a ação da Prefeitura Municipal de João 

Pessoa após a devolução do espaço público, da praça, pela Construtora. No dia 02 de janeiro de 

2018, foi anunciado pela PMJP a criação do que foi denominado Celeiro Espaço Criativo, “um 

espaço voltado para o fomento e divulgação do artesanato, arte e cultura popular” 

(site PMJP, 2018), localizado no Bairro Altiplano Cabo Branco. No dia 09 de janeiro de 2018 é 

anunciada a inauguração deste espaço para o dia 10 de janeiro de 2018, na Avenida João Cirilo, 

no Bairro Altiplano [cf. Anexo 11]. No dia de sua inauguração, nova notícia é veiculada pelo site 

da PMJP; desta vez, esse espaço é ressaltado como “vitrine permanente da produção do 

artesanato de João Pessoa”.  

Figura 45- Atores identificados no Altiplano “Nobre” 

                      

Fonte: Stories, perfil do Instagram da PMJP,  2017 
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Ressalta-se aqui que o prédio denominado “Celeiro Espaço Criativo” está localizado no espaço 

público destinado à construção da Praça das Nações; i.e. trata-se da mesma área que, por anos, 

foi ocupada por uma empresa privada, que seria supostamente responsável pela construção e 

manutenção da praça, em contrapartida do usufruto do espaço público. No entanto, o que se 

viu foi o “aproveitamento” do edifício construído por essa construtora para abrigar seu stand 

de vendas e sua sede [cf. supra, Figura 45], bem como sua reconversão arbitrária em espaço 

cultural. Ou seja, não houve até o presente momento, uma contrapartida por parte da 

construtora permissionária pelos anos de uso do espaço público; da mesma forma, a população 

continua sem a praça pública prometida. A mídia em geral se encarregou de veicular uma 

imagem do “Celeiro” enquanto lugar de promoção da cena artística e cultural na cidade de João 

Pessoa, ao mesmo tempo em que se omitiu de reforçar que outros espaços, projetados para 

esse fim na cidade – como, por exemplo, a Estação Cabo Branco Ciência, Cultura & Arte –  estão 

em estado preocupante de manutenção e ociosidade.  

Inaugurada em 2008, a Estação Cabo Branco está localizada sobre a falésia na ponta do 

Cabo Branco – a aproximadamente 4,3 km do recém-inaugurado Celeiro Espaço Criativo, 

ambas localizadas na Avenida João Cirilo. São duas edificações da PMJP para o mesmo fim 

localizadas relativamente próximas uma da outra. A Estação Cabo Branco “compreende cinco 

edificações dispostas em uma área de 8.571 m² construídas em aproximadamente onze meses 

através de investimento de R$ 33,5 milhões, financiados pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia” (CORDEIRO; IRELAND, 2009), ou seja, a Estação Cabo Branco, após todo 

investimento financeiro que culminou numa extensa área construída deveria suprir a 

necessidade de um espaço de uso permanente para valorização da arte paraibana. 

O aproveitamento da estrutura do Stand de vendas por parte da PMJP levanta não só a 

questão da falta de contrapartida por parte da construtora e da subutilização do Estação Cabo 

Branco, como também traz à tona o questionamento da não construção de uma praça em um 

Bairro onde é visível a diminuta quantidade de espaços livres públicos de lazer e convívio 

[cf. Figura 29, p. 63]: “Simultaneamente uma construção e um vazio, a praça não é apenas um 

espaço físico aberto, mas também um centro social integrado ao tecido urbano” (ALEX, 2008). 

Além disso, tal decisão vai de encontro à recomendação da Promotoria e da advogada da 

SEDURB durante as audiências em que se discutia o uso da praça por uma empresa privada 

(relatadas acima) na qual foi destacada a impossibilidade de desafetação da área destinada a 

construção de uma praça devido a leis federais ligadas a questões ambientais.  
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O JOGO 

O aqui denominado Jogo de Atores trata-se das relações e narrativas construídas entre os 

coletivos de atores não-humanos e humanos, esse último posto como fabricante do espaço 

urbano do Altiplano “Nobre” enquanto Dispositivo Técnico e Espacial do Urbano 

(TOUSSAINT, 2003). Nos capítulos 1 e 2 foram identificados e caracterizados os coletivos de 

atores não-humanos e humanos. O coletivo de atores não-humanos diz respeito ao espaço 

físico do Altiplano “Nobre” em seus aspectos morfológicos e de evolução urbana, já no coletivo 

de atores humanos é possível identificar no Altiplano “Nobre”: construtores/incorporadores; 

arquitetos; moradores; Estado/Poder Público; e a mídia responsável pelo Marketing ligado ao 

Altiplano “Nobre”. 

Figura 46- Atores identificados no Altiplano “Nobre” 

 

Fonte: A autora, 2017 

Denominamos Jogo de Atores a relação em que os atores humanos desenvolvem entre eles 

mesmos e entre os DTSUs atuando em função de expectativas e objetivos próprios 

(LATOUR, 2012). De maneira geral, o jogo de atores que se desenvolve sobre o 

Altiplano “Nobre” não difere da realidade de outras cidades brasileiras em que o Estado aparece 

como ator responsável ou, em algumas situações, omisso às ações de outros atores; a 

população de maior poder aquisitivo – mais novos moradores –, é àquela que impulsiona a 

direção de crescimento da cidade para os sítios mais valorizados, no caso da Altiplano para um 

sítio próximo ao mar, com amenidades em relação à ventilação, paisagem natural, além de 

formar uma espécie de “ilha” apartada do restante da cidade; os promotores imobiliários 

enxergaram no Altiplano um local para atender a demanda dos mais abastados e agem de 

forma a conseguir desenvolverem seus empreendimento; os arquitetos aparecem como 

responsáveis pelos projetos a serem desenvolvidos na área; e, o marketing/mídia é responsável 
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por legitimar a ação de cada um dos mais influentes atores perante a população da cidade como 

um todo. 

DA FORÇA DAS RELAÇÕES: DISSECANDO OS ATORES 

A partir das análises realizadas nos capítulos anteriores desse trabalho foi possível desenhar, de 

maneira geral, as relações entre os atores e suas forças no espaço do Altiplano “Nobre”. Para 

tal foi gerado um grafo em que o espaço, o Altiplano “Nobre”, aparece como raiz desse “Jogo” 

e os demais atores são representados considerando as suas relações entre si, representada por 

meio de linhas, e a força dessas relações sobre o espaço – a distância até raiz do grafo, quanto 

mais próximo da raiz mais forte sua influência sobre a mudança no espaço físico do Altiplano 

“Nobre”, essa relação de distância vale também para os demais atores representados 

[cf. infra, Figura 47].  

  Os atores alocados no primeiro e segundo nível são aqueles que têm relação direta com 

o espaço físico do Bairro, aqueles que podem diretamente transformá-lo, são eles: o Estado; os 

Construtores/Incorporadores; e, os Moradores. O Estado aparece em primeiro nível pois é 

responsável também por regular e fiscalizar a ação dos demais atores. No segundo nível estão 

os Construtores/ Incorporadores e os Moradores, que através de suas ações, regulamentadas e 

fiscalizadas – ou não – pelo Estado, podem modificar o Bairro, suas tipologias e, 

consequentemente, sua forma urbana. No terceiro nível estão os Proprietários Fundiários e os 

Arquitetos. Esses estão ligados ao Bairro por meios dos Construtores e dos Moradores. E, no 

quarto nível está a Mídia/Marketing que, por sua vez, está ligada ao Bairro através de sua 

relação com os Arquitetos, os Construtores, os Moradores e o Estado/Poder Público. 
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Figura 47- Jogo de Atores no Altiplano “Nobre” 

 

Fonte: A autora, 2017 
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Percebe-se que cada um dos atores, sejam humanos ou não-humanos, que atuam sobre o 

Bairro estão conectados, cada um deles mantém relações com os demais, o que os diferencia é 

a força e como tais relações se manifestam. Dessa forma, cada um desses atores busca 

estabelecer conexões com àqueles que, de alguma forma, têm interesses convergentes, ou 

podem auxiliá-los a alcançar seus próprios objetivos. O Estado – responsável pelas 

regulamentações, incremento de infraestruturas e fiscalização – têm por trás das suas ações 

não só os interesses “do povo” ao qual devem representar, mas também interesses próprios, 

sejam eles políticos, pessoais ou financeiros, que, no que lhe concerne, costumam estar 

intrinsecamente ligados aos interesses das classes mais abastadas (VILLAÇA, 2001). Alguns dos 

interesses dos promotores imobiliários – aqui representados pelos construtores e 

incorporadores –, por sua vez, convergem com os interesses do Estado, pois, além de também 

se incumbirem de atender as classes mais abastadas, podem possuir interesses políticos. 

 Ao analisar a formação do Altiplano “Nobre” é possível identificar, de forma clara, essas 

relações entre construtoras, incorporadoras, classes mais abastadas e Estado, como: a 

aprovação do próprio Decreto nº 5844/2007, que demarcou a criação de uma Zona Adensável 

Prioritária em uma área antes marcada pelas restrições de adensamento – uma mudança 

brusca de legislação que se deu devido à pressão dos promotores imobiliários junto ao poder 

público para que pudessem utilizar uma área com características intrínsecas favoráveis à 

construção e oferta de produtos que atendam aos anseios dos mais abastados. Outro fato que 

comprova o poder político das incorporadoras é o próprio caso da Praça das Nações, onde 

houveram diversas incongruências em favor da incorporadora que a ocupava, findando, até o 

momento, no não cumprimento do acordo de concessão inicial e, consequentemente, pela 

utilização de um espaço público – localizado em área privilegiada mercadologicamente – para 

fins privados por seis anos sem quaisquer ônus para a referida empresa privada. 

 A mídia/ marketing se insere nessas relações como mediadora entre os diversos atores 

que compõem o coletivo do Altiplano “Nobre” (LATOUR, 2012), apesar de estar, na maioria das 

vezes, diretamente e mais fortemente vinculada a alguns atores específicos, como os 

promotores imobiliários e o Estado. A mídia age de forma a desabonar ou, nesse caso, abonar 

perante os demais atores que compõem tal coletivo, a ação dos atores fabricantes dos DTSUs 

do espaço físico em questão. Algumas dessas ações podem ser aqui pontuadas: 

• com a aprovação do Decerto nº5844/2007 surgem os marketings de vendas em prol da nova 

tipologia construída na área pelos construtores e incorporadores que ali se instalaram;  
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• no caso da Praça das Nações, a mídia utiliza a imagem dos artesãos da cidade de João Pessoa 

na tentativa de convencer a população em geral que o aproveitamento do edifício, de extensa 

área, construído com a finalidade de abrigar um stand de vendas e a sede de uma incorporadora 

– ainda que, num espaço que deveria ser livre público –  seria um ganho para a cidade. 

 Vale ressaltar que as relações que se sucederam à aprovação do Decreto nº 5844/2007 

só foram possíveis a partir das relações anteriores de negociação que ocorreram entre os 

promotores imobiliários e proprietários fundiários, onde esses últimos obtiveram ganhos 

provenientes do banco de terras gerado no Altiplano devido legislações anteriores. Ademais, 

outro ator que merece destaque na fabricação do Altiplano “Nobre”, que se deu pós aprovação 

do Decreto nº5844/2007, são os arquitetos responsáveis pelos projetos dos empreendimentos 

construídos pelas incorporadoras e construtoras, sendo assim, por conseguinte, responsáveis 

pelas relações ou falta de relações que os edifícios projetados mantêm com os espaços públicos 

do lugar em que se inserem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Em meio à construção física e midiática do Altiplano “Nobre” estão os espaços públicos e a 

infraestrutura básica do Bairro. Charbonneau (2006 apud TRIGUEIRO, 2012, p. 43,) entende os 

espaços públicos como sujeito e instrumento, “sujeito físico (...) feito de formas, de materiais, 

de práticas, de modos de gestão, de elementos imateriais” e “um instrumento, destinado a uma 

melhor sociedade urbana”. Os espaços públicos são, então, o lugar onde se inserem técnicas de 

fabricação e de uso; são espaços de representação – de teorias, desenhos e instrumentos de 

representação, onde se inserem técnicas de fabricação –  e de representação social do espaço 

– espaço da efetivação das práticas sociais.  Nesse quesito, a dimensão do espaço aparece cada 

vez mais como “dispositivo técnico”, dotado de valores e intenções de seus fabricantes, e como 

tal “retornam sempre a um fim, um uso para o qual são projetados, ao mesmo tempo em que 

não deixam de ser um termo intermediário de uma longa cadeia que associa homens, produtos, 

ferramentas, máquinas, moedas” (AKRICH, 2013, p. 162). 

As análises apresentadas evidenciam o entendimento do Altiplano “Nobre” como 

espaço físico da ação de diversos agentes da sociedade, e como constituinte de uma rede onde 

se inserem atores humanos e não-humanos – objetos técnicos fabricados e fabricantes 

(TOUSSAINT, 2003; LATOUR, 2012). Aparentemente dispostos, nesta última década, a 

atender às exigências dos grandes grupos privados, os responsáveis políticos e urbanísticos 

fizeram dos espaços públicos deste setor mercadoria de troca, desconsiderando sua primeira 

função social.  Os números registrados elucidam o que é percebido in loco: o aumento do 

número de edifícios com altos gabaritos. Esse acréscimo de edifícios multifamiliares verticais 

traz consigo um expressivo aumento do número de unidades residenciais no bairro – na medida 

em que consideramos a quantidade de apartamentos que cada edifício comporta e o gabarito 

dessas edificações –, e um aumento da influência de outro ator não-humano sobre o espaço 

físico do Altiplano: os veículos automotivos. 
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Figura 48- Mudanças de usos no Altiplano “Nobre”, 2005 e 2017 

 

Fonte: A autora, 2017 

 

Em termos espaciais, pode-se dizer que o tipo de ocupação dos lotes mais expressivo na parcela 

“Nobre” do bairro – o tipo isolado – é responsável por aumentar distâncias e gerar espaços fora 

das dimensões e proporções humanas; espaços longe do alcance dos olhos, uma vez que os 

pavimentos térreos não estão presentes nas ruas e sim recuados delas. Assim, em alguns 

pontos, não há áreas de transição entre o espaço privado e o público, fachadas ativas, bem 

como térreos convidativos e contínuos. Em outros termos, as pessoas têm poucos motivos para 

permanecer nos espaços públicos, o que reduz consideravelmente o fluxo de pedestres, os 

“olhos” sobre as ruas, aumentando a sensação de insegurança nesses espaços (GEHL, 2013).  

Os aspectos oriundos dessa mudança de tipos arquitetônicos geram impactos sociais, 

econômicos e ambientais, relacionados diretamente à intensidade de uso social e de trocas no 

espaço, ao aumento da distância dos polos de trabalho, à baixa diversidade de usos, ao 

aumento do tempo gasto em transporte e consequente aumento do nível de poluição sonora e 

atmosférica, e ainda à questão da segurança pública (SILVA, SILVA, NOME, 2016). Constata-se 

também o agravamento dos problemas geradores da negação do espaço público nas cidades, 

na medida em que são construídos edifícios/torres autossuficientes (FIGUEIREDO, 2012).  

O processo que ocorre no bairro Altiplano é de visível contradição: enquanto as 

propagandas imobiliárias prometem segurança, seus próprios empreendimentos são 

geradores de insegurança no espaço da cidade, quando se fecham para seu interior sem 

estabelecer formas de contato com a rua (CALDEIRA, 2003). Ao mesmo tempo, cada vez mais, 

as pessoas que ainda transitam a pé pela cidade são afastadas dos seus espaços públicos, ou 
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precisam lidar diariamente com as dificuldades impostas por um planejamento centrado no 

tráfego de automóveis. Mecanismos notadamente eficazes de “destruição das cidades” 

(FIGUEIREDO, 2012).  

Essa priorização dos automóveis em detrimento das pessoas vem acontecendo não só 

nas vias de circulação, como também nos espaços verdes do Bairro, como canteiros e praças, 

que são frequentemente utilizados como estacionamento por motoristas que procuram áreas 

sombreadas para deixarem seus carros, como embaixo das copas das árvores. Ou seja, os 

veículos automotivos têm usufruído de áreas mais amenas termicamente em detrimento do 

conforto térmico das pessoas que usam ou poderiam usar esses espaços. Além de gerarem 

ruído e poluição atmosférica, indo na contramão das amenidades ambientais tão divulgadas 

pela mídia sobre a área. 

Com relação aos atores fabricantes do Altiplano Nobre, ao levantar informações sobre 

as construtoras ou incorporadoras que têm agido sobre o Bairro Altiplano, nota-se que a 

Alliance é a única empresa a iniciar a construção de mais de um empreendimento em um 

mesmo ano, de forma a possuir mais de uma obra em andamento simultaneamente. Esses 

fatores colaboram para que a Alliance possua também maior poder político: “maior a escala de 

operações, maior a escala espacial de atuação e, adicionalmente, maior o poder político do 

incorporador. ” (CORRÊA, 1989, p.21). 

 É relevante considerar que alguns tipos de objetos fabricados possuem uma 

longa duração histórica, ou seja, sua funcionalidade – o que TOUSSAINT (2003) chama de 

“tempo de existência” – é duradoura e difícil de ser modificada. Nesse caso, os atores 

envolvidos têm em suas mãos a responsabilidade de conceber objetos que podem alterar desde 

os usos até a forma urbana das cidades. As incorporadoras/construtoras, por muitas vezes, 

assumem esse papel de fabricantes de dispositivos técnicos, no entanto, suas ações sobre o 

Bairro são, ou deveriam ser, regulamentadas pelo poder público.  

No entanto, durante todo esse processo o Poder Público tem se mostrado permissivo 

ou, até mesmo, omisso em relação ao destino dos espaços públicos do Bairro. Essa situação 

toma maior proporção quando, em meio à etapa de levantamentos físicos e de dados, percebe-

se a falta, ou o difícil acesso, a informações referentes à propriedade de alguns lotes. A pesquisa 

trouxe à tona a existência de diversos lotes pertencentes ao patrimônio público, seja municipal 

ou estadual. Dois desses lotes demarcados como áreas destinadas à criação de praça pública e 

rua estão, ou estivaram por longo período de tempo, sob uso privado, sem qualquer 

contrapartida social. A população em geral sequer tem conhecimento sobre a existência desses 
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espaços públicos, o que torna difícil o desenvolvimento de questionamentos, pensamento 

crítico sobre seus usos, ou quaisquer outras reações por parte da sociedade. 

Observa-se durante o estudo do caso da Praça das Nações que o acesso a tais 

informações – neste caso, da existência de um espaço público, localizado em uma das áreas 

mais rentáveis do Bairro, cedido diante contrapartida não efetivada por uma empresa privada 

–leva a população detentora de conhecimento à ação. Entretanto, esses mesmos moradores 

que questionam o uso de um espaço público – a Praça das Nações – por uma empresa privada 

são os que não vivenciam os espaços públicos do Bairro, os moradores do dito Altiplano 

“Nobre”, fato que configura uma contradição. Tal contradição não pôde ser elucidada por uma 

decisão metodológica referente as entrevistas com os moradores: decidiu-se diante dos 

objetivos da pesquisa e do limitado acesso aos moradores da área entrevistar as pessoas 

encontradas nos espaços públicos do Bairro, ilustrando a ausência dos moradores do Altiplano 

“Nobre”. 

O processo de fabricação do bairro Altiplano gerou um espaço distinto, desalinhado à 

configuração do bairro até 2007, no que se refere ao gabarito e à tipologia de suas edificações. 

Agora, o Altiplano Nobre é uma ilha verticalizada dentro do bairro, com vista privilegiada para 

o mar e a cidade, e que causa estranheza entre moradores e transeuntes desavisados. 

Considerando a especulação imobiliária de que o Altiplano é objeto – que não fica restrita à 

ZAP, estendendo-se também ao Conjunto do Altiplano e, assim, mudando gradativamente 

suas características tipológicas – e conhecendo a grande quantidade de lotes vazios ainda 

existentes no bairro e de grandes lotes ocupados por residências unifamiliares, não é difícil 

imaginar o potencial de incorporação que ele apresenta e até, em última instância, as 

possibilidades de futura expansão da delimitação da Zona Adensável Prioritária abrangendo 

sua área. 
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Apêndice 1 - Fonte de dados para Cheios e Vazios 

NOME DO EDIFÍCIO CONSTRUTORA ARQUITETO PLANTA em: Fonte | Acesso em: 29/08/2017 

MARALTO PRIME RESIDENCE ABC  ✓Outro site http://imobzie.com.br/imoveis/maralto-prime-residence/ 

INFINITY VIEW ABC  ✓Site construtora http://construtoraabc.com.br/infinityview/ 

PARTHENON HOME & BUSINESS ABC Alexandre Lessa ✓Site construtora http://construtoraabc.com.br/parthenon-home-business/#form 

ULTRAMARE CLASS CLUB RESIDENCE Alliance Germano Romero ✓Outro site https://pt.slideshare.net/AllianceEmpreendimentos/ultramare 

ALLIANCE PLAZA HOME & BUSINESS Alliance Carlos Ribeiro Dantas ✓Site construtora https://alliance.com.br/imovel/alliance-plaza-home-business 

GRANDMARE CLUB RESIDENCE Alliance Carlos Ribeiro Dantas ✓Site construtora https://alliance.com.br/imovel/grandmare 

AQUAMARE CLUB RESIDENCE Alliance Carlos Ribeiro Dantas ✓Site construtora guilhermevilar.com.br 

FONTANA DI MARE RESIDENCE Alliance Débora Julinda ✓Site construtora https://alliance.com.br/imovel/fontana-di-mare 

GREENMARE CLUB RESIDENCE Alliance Carlos Ribeiro Dantas ✓Site construtora https://alliance.com.br/imovel/greenmare-club-residence 

SELETTO LIFE STYLE Alliance Paulo Macedo ✓Site construtora https://alliance.com.br/imovel/seletto-life-style 

MAISON DE FLORENCE CONDOMÍNIO 

CLUB 

Brascon  ✓Site construtora http://construtorabrascon.com.br/imoveis/maison-de-florence/ 

SAINT MICHEL BOULEVARD Conserpa-enger Germano Romero ✓Site construtora http://grupoconserpaenger.com.br/empreendimentos/saint-michel-boulevard/ 

SAINT GERMAIN BOULEVARD Conserpa-enger  ✓Site construtora http://grupoconserpaenger.com.br/empreendimentos/saint-germain-boulevard-2/ 
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ALTIPLANO RESIDENCE CLUB Dimensional  ✓Outro site http://www.paraibaproperty.com.br/empreendimento-detalhes.aspx?id_empreendimento=3065581 

NEXT TOWERS Fibra construtora  ✓Outro site http://andremenezesimoveis.blogspot.com.br/2013/05/primeiro-imovel-com-o-conceito-smart.html 

RESIDENCIAL LIÈGE GBM Engenharia Fabricca ✓Site construtora http://www.gbmengenharia.com.br/produtos/detalhe/id/6 

PALAZZO DI TOSCANA Massai Germano Romero ✓Outro site http://ricardoalbuquerquecorretor.blogspot.com.br/2013/12/palazzo-di-toscana-altiplano.html 

COMPLEXO TOUR GENEVE TWS Paulo Macedo ✓Outro site http://www.bolsadeimoveispb.com.br/imoveis/visualizar/id/15 

CONDOMÍNIO RESORT TOURS MONT-

BLANC 

TWS Paulo Macedo ✓Site construtora http://www.tws-empreendimentos.com.br/empreendimento/tours-mont-blanc/ 

PORTO DALIA ECO RESIDENCE Unidade engenharia  X Google earth  

ALMANARA RESIDENCE Vertical  ✓Site construtora http://www.verticalengenharia.com.br/imovel/almanara-residence/ 

MONTALCINO RESIDENCIAL Vertical  ✓Site construtora http://www.verticalengenharia.com.br/imovel/montalcino-residencial/ 

ALTAVISTA PREMIUM RES. Vertical  X Google earth  

YAHWEH RESIDENCE Mashia Não encontrado ✓Outro site http://www.cobrasimoveis.com.br/2015/imovel_detalhe.php?imo=1133#leiamais 

Fonte: levantamento realizado pela autora, 2017 
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Apêndice 2 - Roteiros de entrevistas 

CONSTRUTORAS 

Item 1 – Estratégias de ocupação 
Como foram decididas as localizações dos primeiros empreendimentos construídos no Bairro? 

- Quais desses aspectos foram mais relevantes para a tomada de decisões? 
- Em algum momento questões de infraestrutura interferiram nessas decisões?  

 
• Percebe-se que a disponibilidade de vista para o mar tem um forte apelo midiático. No entanto alguns 
edifícios possuem essa disponibilidade provisoriamente, enquanto não é construído um outro edifício 

à sua frente. Nessa fase de início de construções em algum momento isso foi uma preocupação? 
 

• Alliance: Como se deu a continuidade desse processo? Seguiu-se construindo de maneira dispersa 
ou procurou-se construir primeiro nos lotes mais próximos aos que já estavam em construção?  Qual 
o motivo dessa escolha? 

 
• Como surgiu a ideia de oferecer empreendimentos de uso misto (residenciais e empresariais)? 

- Já se pensava nessa possibilidade no início dos investimentos no Bairro? 

- Como o senhor identificou o momento certo de oferecer esse tipo de empreendimento no 
Altiplano? 

 

Item 2 – Relações com o espaço público 
•  Ao lançar novos empreendimentos são realizados treinamentos com corretores? 

- Quais pontos devem ser enfatizados por eles para aumentar o interesse dos possíveis clientes 
em realizar uma compra? 
- Para o senhor qual o diferencial do Altiplano em relação a outros Bairros? Tendo em vista 

que é possível encontrar edifícios de alto padrão também em outras áreas da cidade. 
 
• No bairro há ainda muitos terrenos baldios ou murados sem tratamento adequado, como o senhor 

lida com o entorno dos seus empreendimentos?  Há alguma estratégia de tratamento desse entorno 
para o lançamento dos imóveis?  

 
• Com relação aos espaços públicos do Bairro, levando em conta o público-alvo de seus 
empreendimento. Quais praças públicas do bairro o senhor conhece? E, como o senhor avalia essas 

praças?  
- Como o senhor gostaria que fossem essas praças? 

 

Item 3 – Relação com outros atores 
• No tocante a infraestrutura do Bairro. Como o senhor avalia questões como acessos, trânsito, 

fornecimento de água, energia, saneamento...? 
 - Como o senhor lida com isso? 

- O senhor costuma cobrar dos órgãos púbicos por melhorias? Se sim, como isso é feito?  

 
• Para a aprovação de edifícios acima de 5 pavimentos há a exigência de uma contrapartida social à 
critério da prefeitura. O senhor acha que essas contrapartidas têm ajudado a solucionar alguns desses 

problemas de infraestrutura no Bairro?  
 

• Hoje, existe uma delimitação precisa da Zona Adensável Prioritária no Bairro. Como o senhor 
enxerga as restrições de adensamento que ainda existem no bairro? 
- Há alguma previsão de que elas passem a ser incluídas na ZAP aprovada em 2007? 

- Existe alguma solicitação junto aos órgãos púbicos? 
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SEDURB 

Item 1 – Estratégias de ocupação 

• Após dez anos da aprovação do Decreto que criou uma ZAP no Altiplano, como o senhor avalia as 
mudanças ocorridas no Bairro? 
 - Diante disso, há alguma proposta de ampliação dessa ZAP no Bairro?  

- Existem solicitações de algum setor da sociedade para que isso ocorra? 
 

Item 2 – Relações com e espaço público 

 
•  É possível notar que houve certa evolução na infraestrutura do setor marcado pela Zona Adensável 

Prioritária do Bairro. No entanto, há questões de acessibilidade e até mesmo de descontinuidade e 
obstrução dos passeios públicos que podem ser percebidos, por exemplo.  
Como a secretaria tem se posicionado em relação a essas questões? 

 
• Quanto as demais áreas do Bairro, fora da Zona Adensável Prioritária.  

- Quais ações vêm sendo realizadas pela secretaria? 
 - Existe algum plano de melhoria para essas áreas? 
 - Há alguma demanda, nesse sentido, advinda da população? 
 

• Com relação às praças do Bairro, apenas a praça José Targino possui tratamento urbanístico.  
- Qual o planejamento da secretaria para as demais?  
- Existem projetos em andamento referentes a essas praças? 

- Quais as pessoas envolvidas na realização desses projetos?  
 

• A aplicação das contrapartidas sociais tem se mostrado eficientes no auxílio à solução de problemas 

de infraestrutura encontrados no Bairro?  
 - Como o senhor avalia essa questão? 

 

Item 3 – Relação com outros atores 
 

• Como são realizadas as concessões de espaços públicos para entidades privadas? 
- Quais aspectos são considerados mais relevantes para determinar a aprovação ou negação 
de um pedido de concessão? 

- No caso de aprovação de pedidos de concessão, como são definidas as contrapartidas 
sociais? 
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ARQUITETOS 

Item 1 – Estratégias de ocupação 

• Com a criação de uma Zona Adensável Prioritária no Altiplano, em 2007, deu-se início a construção 
de um grande número de edificações multifamiliares verticais no local, promovidas por grandes 
empresas da construção civil.  
Como surgiu a oportunidade de trabalhar com as grandes construtoras que atuam no Altiplano? 
 
• Como foi a sua primeira aproximação com o Bairro?  
Qual foi sua primeira impressão? 

- O senhor já o conhecia? Ou já tinha trabalhado nessa região anteriormente? 
 
• No que se refere aos projetos desenvolvidos para o Bairro. 
 Quais critérios servem de parâmetro para definição das tipologias dos empreendimentos?  

- Estudos anteriores ou de outras disciplinas, fazem parte desses critérios? 

- Esses estudos influenciam nas decisões projetuais? 
 

Item 2 – Relações com espaço público 

• Com relação aos espaços públicos do Bairro, como arquiteto e urbanista, como o senhor os avalia? 
- Como o projeto pode lidar com as particularidades dos espaços públicos de entorno? 

 
• E, com relação à segurança? Sabe-se que este é um dos principais pontos em discussão hoje por 
quem procura comprar um imóvel.  
Quais os dispositivos utilizados para fornecer segurança aos futuros moradores dos edifícios? 
 
• Sabe-se que existe uma delimitação precisa da Zona Adensável Prioritária no Bairro.  Com a 
ocupação da quase totalidade dos lotes disponíveis dentro da ZAP, quais as suas expectativas para 
o futuro do Bairro em termos de empreendimentos imobiliários? 
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MORADORES  

Entrevista nº ______ Dia: ___/___/___   

Hora: ______   Duração da entrevista: ______     

Idade: ______  Sexo: (   ) Feminino (   )Masculino 

Escolaridade: 
(   ) Sem estudo 
(   ) Fundamental incompleto (   ) Fundamental completo 
(   ) Médio incompleto             (   ) Médio completo 
(   ) Superior incompleto         (   ) Superior completo 
 
Morador: 

(   )Sim  Quanto tempo?  O que o fez vim morar aqui? “................................” 

(   )Não 
Tempo que conhece o 
Altiplano? 

Que bairro? O que o trouxe aqui?  
(   )Trabalho (   )Lazer   (    ) Outro: _____________  
(   )Visita       (   )Comércio/serviço 

O senhor estabelece relações de vizinhança/ amizade com os moradores?  
(   ) Sim (   )Não 

O senhor acha que o bairro mudou com a construção desses edifícios altos? 

(   )Sim (   )Não (   )Não sei dizer 

Quais os pontos positivos e negativos dessas construções para o senhor? 

“_______________________________________________________________________________”. 

 

O senhor já teve algum problema com edifícios em construção? 
Exemplo: barulho, poeira, carros estacionados nas ruas... 
(   ) Sim (   ) Não 
O problema foi resolvido?  
(   ) Sim (   ) Não 
Como?  
“_______________________________________________________________________________”. 

 

Como o senhor avalia a infraestrutura básica do bairro (água, luz, esgoto)? 
(   ) Péssimo  (   ) Ruim  (    ) Regular  (    ) Bom  (    ) Ótimo 
Houve mudanças no fornecimento com a construção de novos edifícios? 
“_______________________________________________________________________________”. 

 
Que meio de transporte o senhor usa para entrar e sair do Bairro? 
(   )a pé (   ) de bicicleta (    ) transporte público (   ) carro (   )Outro ________________________ 
 
O que o senhor acha dos acessos do bairro? Quando o senhor precisa entrar ou sair do bairro. 
(   ) Péssimo  (   ) Ruim  (    ) Regular  (    ) Bom  (    ) Ótimo 
Qual a principal dificuldade encontrada? 
“_______________________________________________________________________________”. 

O senhor teria alguma sugestão para melhoria? 
“_______________________________________________________________________________”. 

 
O que o senhor acha do trânsito aqui no bairro? 
(   ) Péssimo  (   ) Ruim  (    ) Regular  (    ) Bom  (    ) Ótimo 
Qual o principal problema que o senhor identifica? 
“_______________________________________________________________________________”.  
O senhor costuma se locomover dentro do Bairro? 
(   )Sim (   )Não 

Local da entrevista 
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Quais seus principais trajetos? 
“_______________________________________________________________________________”. 

 
Que meio de transporte o senhor utiliza para realizar esses trajetos (dentro do Bairro)? 
(   )a pé (   ) de bicicleta (    ) transporte público (   ) carro (   )Outro __________________________ 
O que leva o senhor a escolher esse meio de transporte? 
“_______________________________________________________________________________” 
 
O que o senhor acha do Bairro com relação à segurança? 
(   ) Muito inseguro (   ) Inseguro (    ) Seguro (   ) Muito seguro 
Que área do Bairro o senhor considera mais insegura? 
“_______________________________________________________________________________”.  
O senhor acha que houve mudanças em relação a segurança com a construção desses edifícios? 
“_______________________________________________________________________________”. 
 
Qual a sua opinião sobre a qualidade das ruas e calçadas do Bairro? 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim  (    ) Regular  (    ) Bom  (    ) Ótimo 
Houve melhorias na área onde o senhor mora/trabalha com a construção desses edifícios? 
“_______________________________________________________________________________”.  
 
O senhor conhece alguma praça do Bairro? 

(   )Sim (   )Não Qual? __________________________ 

O senhor acha o número de praça suficiente para o Bairro? 

(   ) Sim (   )Não Por quê? _______________________ 

O que o senhor acha da qualidade dessa (s) praça (s)? 

(   ) Péssimo  (   ) Ruim  (    ) Regular  (    ) Bom  (    ) Ótimo 
O senhor costuma frequentá-las? 

(   ) Sim, quantas vezes por semana? ______   

(   )Não, por quê? “_________________________________________________________________”. 

Pratica alguma atividade na praça? 

(    )Sim, qual? ________________________  (   )Não 

 
O senhor acha que o Bairro é bem servido de comércio e serviços?  

(   )Sim (    )Não 

De que tipo de comércio ou serviço o senhor mais sente falta? 

“_______________________________________________________________________________”.  
Onde o senhor vai quando precisa de algo que não tem no Bairro? 
“_______________________________________________________________________________”.  
 

 

O senhor acha que os comércios e serviços que serão oferecidos nesses edifícios de uso misto podem 

vim a suprir essas necessidades? 

(   ) Sim (   ) Não 

Por quê? 

“_______________________________________________________________________________”.  
 

O senhor busca por melhorias, ou pela solução de algum problema referente ao Bairro junto aos 

órgãos públicos? 

(   ) Sim (   ) Nâo, por quê? 

 Se sim, suas reivindicações têm sido atendidas? 

“_______________________________________________________________________________”.  
 

Hoje, qual seria sua principal reivindicação? 

“_______________________________________________________________________________”. 
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Apêndice 3 – Termo de consentimento (entrevistas) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

             Prezado (a) Senhor (a),  

Esta pesquisa é sobre o a relação entre atores e espaços públicos no 

Altiplano “Nobre” e está sendo desenvolvida pela pesquisadora Thuany Guedes 

Medeiros, aluna do Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profa. Dra. Marcele Trigueiro de 

Araújo Morais. 

Os objetivos do estudo são identificar a relação entre os atores envolvidos na 

produção do espaço urbano do Altiplano “Nobre”, e analisar sua repercussão em 

termos de concepção e apropriação dos espaços públicos. 

A finalidade deste trabalho é contribuir com o curso de mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo da UFPB, além de compreender o processo de transformação 

em voga no Bairro Altiplano. 

Solicito a sua colaboração em entrevista, que será gravada, se assim permitir, 

como também sua autorização para publicação em meio científico. Por ocasião da 

publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo.  Informamos que essa 

pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde. 

Esclareço que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) senhor(a) 

não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou 

ciente que receberei uma cópia desse 

documento.______________________________________ 
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Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

Contato da Pesquisadora Responsável:  

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para a 

pesquisadora Thuany Guedes Medeiros. 

Endereço (Setor de Trabalho): Laboratório de Estudos sobre Cidades, Culturas 

Contemporâneas e Urbanidades – LECCUR / CT/UFPB 

Telefone: (83)988374403 

 

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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Apêndice 4 – Termo de anuência (entrevistas construtoras) 

TERMO DE ANUÊNCIA 

 
A ___________________________________ está ciente e autoriza o (a) profissional 

_______________________________________________________________ a colaborar em 

entrevista com a pesquisa intitulada Nos Bastidores da Cidade: a relação entre atores e espaços 

públicos no Altiplano “Nobre”, que está sendo desenvolvida pela pesquisadora Thuany Guedes 

Medeiros, inserida no âmbito do Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da Profa. Dra. Marcele Trigueiro de Araújo 

Morais. 

 
 

João Pessoa, ____ de ___________________ de 20___. 

 

_____________________________________________. 

Assinatura / carimbo da Instituição 
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Anexo 2 - Decreto 5.844 
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Anexo 3 - Solicitação de concessão de uso de bem público 
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Anexo 4 – Praça das Nações: Termo de permissão de uso de área pública (2011) 
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Anexo 5 – Praça das Nações: Autorização de uso (2014) 
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Anexo 6 – Praça das Nações: Termo de Renovação (2014) 

As imagens desse Termo foram retiradas da reportagem realizada pelo Correio Manhã. 
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Anexo 7 – Praça das Nações: Termos de Audiência (2016 e 2017) 
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Anexo 8 – Praça das Nações: Projeto SEDURB ( 2017) 
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Anexo 9 – Praça das Nações: Ação de Improbidade Administrativa ( 2017) 
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Anexo 10 – Praça das Nações: Decisão judicial ( 2017) 
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Anexo 11 – Inauguração do Celeiro Criativo – notícias PMJP( 2018) 

 

Fonte: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/projeto-celeiro-criativo-vaifortalecer-artesanato-e-cultura-

produzidos-na-capital/ Acesso em: 12 de jan. 2018 
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Fonte: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/prefeitura-inaugura-celeiro-criativo-e-amplia-espaco-para-

divulgacao-da-arte-e-cultura/print/ Acesso em: 12 de jan. 2018 
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Fonte: http://www.joaopessoa.pb.gov.br/celeiro-espaco-criativo-e-vitrine-permanente-da-producao-

do-artesanato-de-joao-pessoa/print/ Acesso em: 12 de jan. 2018 

 


