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INTRODUÇÃO
Pode-se afirmar que a produção do espaço no Brasil é dirigida pelo capital. O
espaço é tratado como mercadoria e os cidadãos viram consumidores desse
espaço. Os empreendimentos de alto padrão vão surgindo e modificando tanto
fisicamente quanto socialmente o espaço à sua volta.
O mercado imobiliário pouco se interessa como o empreendimento em questão
irá conversar com o local em que ele está situado. A mercadoria é vendida como
um espaço exclusivo, seguro, um espaço sem as problemáticas das grandes
metrópoles. Os produtores desses espaços, o concebem sempre visando o lucro.
Porém, essas transformações são caracterizadas como verticalidades, nas palavras
de Milton Santos, ações que não competem àquele determinado local, e sim às
necessidades de um mercado global uniformizado. E os grandes beneficiários são
as grandes corporações.
É com base nessa realidade, que o Complexo Imobiliário Reserva do Paiva é o
objeto de estudo deste trabalho. Esse empreendimento se destaca pela sua
plurifuncionalidade. A Reserva está situada no município do Cabo de Santo
Agostinho, cidade esta que diferentemente do complexo, abriga em sua maioria
uma população de baixa renda. A forma como esse elemento transformador está
inserido na cidade, provoca uma série de indagações sobre como é realizada as
relações entre a estrutura física do projeto e as relações sociais desenvolvidas no
seu entorno.
A Reserva do Paiva se utiliza de diversos fatores que contribuem para que o seu
espaço seja utilizado por um público seletivo, se baseando na proposta de um
espaço exclusivo. E o objetivo deste trabalho é identificar, através de diversos
atores do espaço, como moradores, visitantes, trabalhadores, residentes de áreas
do entorno, indagando como o Megaprojeto é observado por esses diferentes
atores e em como transforma o espaço em que está inserido e no seu entorno,
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principalmente o Cabo de Santo Agostinho, cidade carente de investimentos do
poder público.
A fim de melhor compreender essas transformações, foi tomado como base as
teorias de produção do espaço dos autores Henri Lefebvre e Milton Santos. Os
dois autores destacam das mais variadas formas, como as ações de grandes
corporações voltadas para o capital interferem diretamente na produção do
espaço e em suas relações sociais.
Para identificar as percepções dos diferentes atores do espaço aqui analisados,
foi utilizado a teoria de três dimensões da produção do espaço, sendo elas o
espaço concebido, espaço vivido e espaço percebido. Para isso foram realizadas
conversas informais com os diversos atores encontrados em visitas variadas na
Reserva do Paiva, entre moradores da reserva, visitantes e trabalhadores locais.
O trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro remete à base teórica
utilizada, com Milton Santos e Henri Lefebvre. O segundo é referente à
caracterização do município do Cabo de Santo Agostinho. É abordado o processo
histórico, do crescimento da cidade, um breve diagnóstico socioeconômico da
cidade e uma rápida análise de como a sua legislação está organizada para o
recebimento de projetos futuros.
O terceiro capítulo é voltado para o Complexo Imobiliário Reserva do Paiva e a
forma como ele está inserido na teoria das três dimensões da produção do
espaço, baseados nas conversas informais. Como o espaço foi concebido pelos
idealizadores, como ele é vivido por quem ali habita e no seu entorno próximo, e
como é percebido, sob a mesma perspectiva. É neste momento que se identifica
a simultaneidade entre os atores individuais e sociais.
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01. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO
Milton Santos (2006) em “A natureza do espaço” divide o espaço em dois
sistemas, o de objetos e o de ações. Para ele, o espaço é construído a partir de
um conjunto de fixos e fluxos. Os elementos fixos, fixados em determinado ponto,
serve de palco para que ações modifiquem esse lugar, recriando as condições
ambientais e sociais, redefinindo o local. Analisando a realidade atual, os
elementos fixos são cada vez mais artificias (já que não se trata apenas da esfera
natural do espaço, mas dos elementos criados pelo homem), e mais fixos ao solo.
Já os fluxos têm características cada vez mais amplos, numerosos e rápidos,
alinhados com a circulação do capital.
Assinalando o sistema de objetos como configuração territorial e o sistema de
ações como sendo as relações sociais, é possível determinar que a configuração
territorial, para além de sua existência material, mas como existência social, tem
sua realidade dada através das relações sociais existentes em seu espaço. Logo,
fica claro que o sistema de objetos e o sistema de ações são um conjunto
indissociável e formadores do espaço.
O espaço é caracterizado pela integração desses dois sistemas. O de objetos
condiciona a forma como as ações irão agir, e o de ações leva a modificações
sobre objetos, criando novos ou os modificando. “É assim que o espaço encontra
a sua dinâmica e se transforma” (Santos, 2006, p.39).
Nascidos a partir de uma concepção original, os objetos se reproduzem e se
difundem, criando objetos parecidos. A difusão da arquitetura em geral, como
exemplo, demonstra através da história, que a criação de objetos parte de um
pressuposto original.
“Em São Paulo, nos fins do século XIX aparece uma primeira casa
geminada e, depois, outras com o mesmo modelo e a mesma feição, hoje
uma marca da paisagem paulista. Desse mesmo modo, já na era do
elevador e do cimento armado, gerações sucessivas nos deram, mais
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recentemente, prédios de até 12 andares, depois de 20 ou 24 e, já agora,
com 40 pavimentos (Souza, 1994). Essa difusão de objetos, que neste
século ocorre facilmente a uma escala global, obedece à lei da imitação,
proposta por Gabriel Tarde. E a difusão é muito mais rápida e
generalizada, ao menos para aqueles objetos correspondentes aos novos
modos de produzir contemporâneos. ” (Santos, 2006, p.43)

Santos (2006) destaca que a criação de objetos está diretamente ligada às
condições sociais presentes naquele momento histórico. O mesmo acontece
quando se trata da reprodução, acompanhando as condições sociais. A geografia
define os objetos como tudo que existe na superfície da Terra, tudo aquilo que é
natural e o que é projeto da ação humana.
Para a definição de ação, Santos (2006) destaca a teoria de Shutz (1967), se
tratando de um deslocamento do ser no espaço, resultando em uma alteração,
modificando o meio e a situação à qual está inserida. Santos diz:
“A ação é um processo, mas um processo dotado de propósito, segundo
Morgenstern (1960, p.34), e no qual um agente, mudando alguma coisa,
muda a si mesmo. Esses dois movimentos são concomitantes. Trata-se,
aliás, de uma das ideias de base ou Marx e Engels. Quando, através do
trabalho, o homem exerce ação sobre a natureza, isto é, sobre o meio,
ele muda a si mesmo, sua natureza íntima, ao mesmo tempo em que
modifica a natureza externa”. (Santos 2006, p.51)

As ações estão cada vez mais se tornando algo estranho aos fins do próprio
homem e de seu lugar. Na atualidade é possível identificar muitas ações que
exercem atividade num local, porém são originadas da necessidade de outro
lugar, por vezes ocasionando um espaço produto de diversos conflitos.
Santos (2006) determina que a ação é o próprio homem, pois só ele tem objetivo
e finalidade, e não se restringe aos indivíduos, como também, as empresas, as
instituições. As ações são resultado de necessidades, podendo ser natural ou
criada, material, imaterial, econômica, social, cultural, moral, afetiva, são elas que
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dão ao homem o propósito para agirem e criarem funções. Essas funções acabam
por interferir nos objetos.
Para caracterizar essa ligação entre objeto e ação, Santos (2006) afirma que as
ações definem os objetos, dando-lhes um sentido. Ao mesmo tempo que os
objetos “valorizam” as ações de acordo com o seu conteúdo técnico. As duas
categorias então, não podem ser tratadas unitariamente. E o espaço geográfico
deve ser considerado com uma simultaneidade da condição social e do físico,
criando um misto, um híbrido.
Em cada período histórico um conjunto de técnicas o caracteriza através de
objetos. Com o passar dos anos, novos sistemas de objetos vão surgindo, e com
eles um novo sistema de técnicas. Juntamente com esses novos objetos,
simultaneamente surgem novos padrões e novas formas de ações. Para que haja
novos padrões não é necessário que as coisas mudem de lugar, visto que cada
padrão espacial não se trata apenas da morfologia, mas também de sua função.
As mudanças morfológicas em conjunto com os novos objetos, criados através
de novas ações, os antigos objetos permanecem no mesmo local, modificando
sua função. Essa característica faz com que o mesmo objeto varia de significações
ao longo do tempo. Sendo o processo de criação da geografia uma metamorfose
contínua. (Santos, 2006. p. 62)
Outro conceito utilizado por Milton Santos (2006) é o de Geografia de Redes.
Tendo a nomenclatura de rede uma multiplicidade de conceitos e definições, o
autor engloba o termo por meio de duas grandes matrizes: a primeira retrata a
materialidade e a sua funcionalidade econômica. A segunda retrata a realidade
social e política. Para enfatizar a sua teoria, ele cita Currien, onde ele entende que
é através da rede que faz com que os objetos circulem no espaço, podendo se
caracterizar como a infraestrutura, o transporte de matéria, de energia ou de
informação. Além disso, a rede é também social e política, agindo pelas pessoas,
mensagens e valores que a frequentam. Em outras palavras, as redes são os meios
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para a circulação “dessa construção deliberada do espaço como quadro de vida,
pronto a responder aos estímulos da produção em todas suas formas materiais e
imateriais” (SANTOS, 2006, p. 177).
Na construção da evolução das redes, o autor divide a sua produção em três
fases: período pré-mecânico, período mecânico-intermediário e na fase atual. No
primeiro momento, é retratado o ponto em que se tratava de poucas pessoas,
poucos produtos e pouca concorrência, “as sociedades locais tinham suas
necessidades localmente satisfeitas”. No segundo momento, há um aumento no
consumo, o comércio já não era mais voluntário, mas controlado direta ou
indiretamente pelo Estado. Com o surgimento do império capitalista o comércio
passa a ser determinado pelas grandes navegações. Nesses períodos, o comércio
era limitado entre a nação imperialista e suas colônias.
Para Santos (2006), o espaço é cada vez mais heterogêneo, por isso as redes
também são, se diferenciando cada vez mais no espaço. Destaca também a
superposição de redes de diferentes intensidades e fluxos. Na análise de Santos,
no processo global da produção, a circulação prevalece sobre a produção. O
padrão geográfico é definido pela circulação, tendo em vista que a mesma possui
o controle das mudanças de valor no espaço. Santos exemplifica:
“Numa situação em que as virtualidades de cada localização estão
sempre mudando, instala -se o que bem se pode denominar de guerra
dos lugares. Estes não apenas devem utilizar suas presentes vantagens
comparativas, como criar novas, para atrair atividades promissoras de
emprego e de riqueza. Na batalha para permanecer atrativos, os lugares
se utilizam de recursos materiais (como as estruturas e equipamentos),
imateriais (como os serviços). E cada lugar busca realçar suas virtudes por
meio dos seus símbolos herdados ou recentemente elaborados, de modo
a utilizar a imagem do lugar como imã. ” (Santos 2006, p.181)

Cada vez mais as redes se tornam globais. A atividade financeira se mostra como
a forma mais eficaz de rede, graças à desmaterialização do dinheiro (dinheiro
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virtual), e seu uso instantâneo e generalizado. Para Santos, há três níveis de
solidariedade que se pode conhecer através das redes: nível mundial, nível dos
territórios dos Estados e o nível local.
“O mundo aparece como primeira totalidade, empiricizada por
intermédio das redes. É a grande novidade do nosso tempo, essa
produção de uma totalidade não apenas concreta, mas também empírica.
” (SANTOS, 2006, p. 182).

No âmbito dessa totalidade, o autor destaca que os sistemas de poder originário
das ações das grandes organizações, apresenta um papel de grande importância
na construção das estruturas organizacionais. Em outras palavras, o poder é
inerente à estrutura do espaço, visto que essa estrutura é fundamental para a
atuação do poder na escala local ou regional.
A sociedade nacional através dos mecanismos de poder é a responsável por
distribuir os conteúdos técnicos e funcionais, possibilitando ou não a sua
modernização. “As decisões nacionais interferem sobre os níveis inferiores da
sociedade territorial por intermédio da configuração geográfica, vista como um
conjunto. Mas somente em cada lugar ganham real significação.” (SANTOS, 2006,
p. 184).
Entretanto, os segmentos locais da configuração territorial detêm o processo de
produção, sua demanda por mão-de-obra, tempo e capital. “O trabalho nacional,
isto é, as grandes escolhas produtivas e socioculturais implicam uma repartição
subordinada de recursos, oportunidades e competências e a submissão a normas
geradoras de relações internas e externas.” (SANTOS, 2006, p.184).
Santos (2006) determina então, que a sociedade local não é totalmente
dependente da escala nacional, tendo em vista que ainda controla aspectos
técnicos do trabalho local. Porém, quando se trata dos aspectos políticos do
trabalho local, esse comando é exercido por instâncias distantes e superiores.
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“São as cidades locais que exercem esse comando técnico, ligado ao que,
na divisão territorial do trabalho, deve-se à produção propriamente dita.
Cidades distantes, colocadas em posições superiores no sistema urbano
(sobretudo as cidades globais), tem o comando político, mediante
ordens, disposição da mais-valia, controle do movimento, tudo isso que
guia a circulação, a distribuição e a regulação. “ (SANTOS, 1996, p. 273).

Como conclusão dessa dialética do território, Santos (2006) alerta para o processo
de alienação dos espaços e dos homens, feito através da mobilidade atual das
pessoas. Ele conclui que as redes são, simultaneamente, reais e virtuais, além de
sociais. Sua dinâmica não é de apenas um caráter local, mas agrega as escalas
nacionais e globais.
“O fato de que a rede é global e local, una e múltipla, estável e dinâmica,
faz com que a sua realidade, vista num movimento de conjunto, revele a
superposição de vários sistemas lógicos, a mistura de várias
racionalidades cujo ajustamento, aliás, é presidido pelo mercado e pelo
poder público, mas sobretudo pela própria estrutura socioespacial. ”
(Santos, 2006, p. 189).

Milton Santos (2006) apresenta horizontalidades e verticalidades como
categorias para definição do espaço. As horizontalidades são os pontos contínuos
e contíguos no espaço que se agregam sem descontinuidade. As verticalidades
são um resultado das transformações produtivas oriundas da globalização.
Essas duas categorias, geram forças que ultrapassam os territórios. As forças
centrípetas conduzem a um processo de horizontalização, são forças de
agregação, resultados do processo econômico e social. Já as forças centrífugas
conduzem a um processo de verticalização, são consideradas um fator de
desagregação, provenientes muitas vezes do comércio internacional, das
demandas das grandes indústrias, das necessidades do abastecimento
metropolitano, entre outros.
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Em suma, as verticalizações são a união vertical entre os lugares, interligados
pelas técnicas que se instalam com o propósito de atender as demandas de um
mercado global uniformizado. Sendo essas técnicas, conduzidas por normas de
funcionamento, beneficiando principalmente as grandes corporações globais.
Pode-se inferir que os bairros planejados se enquadram nessa categoria, por
serem estranhos a ordem local.
Por outro lado, as horizontalidades são caracterizadas pelas ações locais que não
demonstram interesse em compactuar com as demandas globais. Para Santos, se
trata da liberdade e o poder de expressão da sociedade. No território brasileiro
atual, a horizontalidade vem por muito tempo se transformando em campos de
conflitos de ideias e interesses, e são marcados pela história de reivindicações
que se opõem às técnicas impostas pelo mercado global.
Em o “Direito à Cidade”, Henri Lefebvre (2008) defende que o processo de
industrialização é há bastante tempo o motor das transformações na sociedade,
e é ela que caracteriza a sociedade moderna. Durante o apogeu do
desenvolvimento das cidades medievais houve uma centralização de riquezas e
poder, onde uma cidade predomina sobre as outras, caracterizando-se a capital.
Nesse cenário, a indústria tende a se implantar fora das grandes cidades, e
procuram localidades onde há uma proximidade com fontes de energia
disponíveis (rios, florestas), meios de transporte (mar, rios, estradas de ferro), de
matérias-primas (minerais), e de reservas de mão-de-obra (possivelmente já
qualificada).
Lefebvre (2008) então alerta para os casos de cidades da América do Sul e da
África, onde as estruturas agrárias dessas cidades se rompem, e seus
trabalhadores dispersam para as grandes cidades a procura de trabalho e
subsistência. Consequentemente, há um aumento nas concentrações urbanas e a
densidade chega a níveis alarmantes. Com o aumento populacional, os territórios
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disponíveis vão ficando cada vez mais escassos e as pessoas acabam por se
deslocarem para as periferias distantes da cidade.
Para Lefebvre (2008) o tecido urbano se caracteriza por ser uma “unidade
coerente constituída ao redor de uma ou de várias cidades, antigas ou recentes”.
As qualidades estéticas dos antigos núcleos urbanos exercem um papel de
grande importância em sua manutenção, sendo então o espaço transformado em
produto de consumo.
“O núcleo urbano torna-se, assim, produto de consumo de uma alta
qualidade para estrangeiros, turistas, pessoas oriundas da periferia,
suburbanos. Sobrevive graças a este duplo papel: lugar de consumo e
consumo do lugar. Assim, os antigos centros entram de modo mais
completo na troca e no valor de troca, não sem continuar a ser valor de
uso em razão dos espaços oferecidos para atividades específicas.
Tornam-se centros de consumo. ” (LEFEBVRE, 2008, p. 20)

O processo de industrialização, em que se modifica a realidade urbana
preexistente, onde o social urbano é negligenciado pelo valor econômico da
indústria, ampliando assim, a urbanização, reconhecendo a realidade urbana
como socioeconômica.
Para Lefebvre (2008), a produção do espaço urbano é concebida por três setores
distintos. O “urbanismo dos homens de boa vontade”, formado por arquitetos e
escritores, onde alguma filosofia está inserida em suas reflexões, normalmente
ligada a um humanismo. O “urbanismo dos administradores ligados ao setor
público”, baseados na ciência e em pesquisas, em que há uma tendência a
negligenciar a questão social do urbano. O poder público não hesita em priorizar
ações que privilegiam o uso de carros e as comunicações. E por fim o “urbanismo
dos promotores de vendas”, no qual o concebem, idealizam e realizam para o
mercado sempre visando o lucro.
Os promotores de vendas atribuem atualmente um forte apelo de marketing,
onde a venda da moradia fica em segundo plano, o que é vendido no momento
15

é o urbanismo, tornando-o então valor de troca. Apresentam-se aos
consumidores como um local para privilegiados, onde sua aquisição trará
felicidade, mediante uma vida transformada.
“A sociedade de consumo traduz-se em ordens: ordem de seus
elementos no terreno, ordem de ser feliz. Eis o contexto, o palco, o
dispositivo de sua felicidade. Se você não souber aproveitar a ocasião de
pegar a felicidade que lhe é oferecida para fazer dela a sua felicidade é
que... inútil insistir” (LEFEBVRE, 2008, p.32)

E a partir do princípio de urbanismo como valor de troca, é necessário que seja
feita uma estratégia global, de um sistema urbano unitário e completo. Nesse
sistema estarão incluídos centros comerciais, de consumo privilegiado, onde fica
impregnada a ideologia de felicidade através de consumo. Ao redor desses
centros, entretanto, surgirão as periferias de crescimento desordenado. Para
Lefebvre (2008), essa estrutura é politicamente o atual problema da sociedade
urbana.
Lefebvre (2008) defende que a formação das cidades sempre teve relacionada
com a sociedade no seu conjunto, composição e funcionamento, com seus
elementos constituintes (campo, poderes políticos, etc.), além da sua história. A
cidade muda quando a sociedade em seu conjunto muda. Porém é importante
destacar que as transformações da cidade não são “passivas da globalização
social”. Ela está inserida em um meio termo entre o que o autor chama de “ordem
próxima” (relações de indivíduos em grupos) e a “ordem distante” (Igreja, Estado),
além de outros conjuntos significantes, como cultura, e códigos jurídicos
(formalizados ou não).
“Se há uma produção da cidade, e das relações sociais na cidade, é uma
produção e reprodução de seres humanos por seres humanos, mais do
que uma produção de objetos. A cidade tem uma história; ela é obra de
uma história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que
realizam essa obra nas condições históricas. As condições, que
simultaneamente permitem e limitam as possibilidades, não são
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suficientes para explicar aquilo que nasce delas, nelas, através delas.
Assim era a cidade que a idade média ocidental criou. Animada,
dominada por mercadores e banqueiros, essa cidade foi a obra deles. ”
(LEFEBVRE, 2008, p. 52)

A cidade de mercadores e banqueiros segue para nós como um modelo de
espaço urbano, em que o uso (a beleza, o encanto dos locais de encontros),
predomina sobre o lucro e o proveito. Porém ao mesmo tempo, o poder oriundo
das riquezas do comercio das mercadorias e do dinheiro, o poder do ouro, estão
inseridos nessa cidade, prescrevendo uma ordem. Sendo ainda por muitos,
considerada um modelo e protótipo. (LEFEBVRE, 2008)
Para Lefebvre (2008), a cidade pode se apoderar das significações existentes,
políticas, religiosas, filosóficas. E assim, expor essas significações em sua
formação, nas vias, nos edifícios, nos monumentos, praças, e até pelos encontros
sociais, festas e cerimônias. Para ele, é nas significações que a cidade se projeta,
na linguagem por ele denominada de “ordens”. Onde existe a ordem religiosa,
política, moral, e é por essas ordens, que a cidade realiza uma unidade. Na
ideologia do consumo, o consumo de signos é algo cada vez mais constante nas
cidades. A publicidade para os bens de consumo se torna no principal bem de
consumo, tornando-se a própria ideologia da sociedade. O autor afirma ainda
que é consumido tanto os signos quanto objetos, signos da felicidade, satisfação,
poder, riqueza, ciência, etc. E assim, o signo é comprado e vendido. Em
consequência, aqueles que concebem a cidade entregam-na ao consumo como
objeto consumível.
Para Lefebvre (2008), nos países em desenvolvimento, a estrutura agrária conduz
o camponês para as cidades, sem qualquer posse, atrás de moradia e mudanças.
Nesse caso, é a favela que acolhe essa população e por vezes cumpre a função
de mediador entre o campo e a cidade. O crescimento urbano planificado acaba
atraindo mão-de-obra oriunda do campo, resultando num superpovoamento nas

17

cidades, e na construção de bairros residenciais que não se conecta com a vida
urbana.
Para

Milton

Santos

(1979),

a

característica

dos

espaços

dos

países

subdesenvolvidos se faz pelo fato de terem os interesses de escala mundial como
forma de se organizarem e reorganizarem o seu espaço. Ao mesmo tempo em
que não são locais que sofrem grandes transformações, tendo um impacto
localizado, encontrando inércia à sua difusão. As forças da modernização são
extremamente seletivas, as variáveis modernas não são absorvidas ao mesmo
tempo nem na mesma direção. Essas disparidades resultam em uma grande
instabilidade na organização do espaço.
O espaço dos países subdesenvolvidos fica marcado principalmente, pelas
enormes diferenças de renda, expressas pela tendência à hierarquização das
atividades. A possibilidade de consumo dos indivíduos nesses países varia muito.
O nível de renda também se torna em função da localização do indivíduo,
determinando cada um como produtor ou consumidor.
Santos (1979) admite que a situação geográfica, de distância dos centros urbanos,
é uma característica das periferias. “Por toda a parte, estar distante é sinônimo de
ser prejudicado; nos países subdesenvolvidos, estar distante é ainda pior; é se
condenar a ser pobre. ” (SANTOS, 1979, p. 229). Porém, para o autor, a periferia
não é definida pela distância física, mas pela acessibilidade. A incapacidade de
acesso à determinados bens e serviços, é tida como uma ação repelente ao
indivíduo, firmando-o a uma situação periférica.
“Os elementos que nos interessam são a localização da produção, a
organização dos transportes e a acessibilidade física e financeira dos
indivíduos aos serviços e bens desejados. É a partir desses elementos que
se poderá definir uma situação periférica ou de “marginalização
geográfica” (...)” (SANTOS, 1979, p. 229).
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A respeito da segregação, Lefebvre (2008) a denomina em três aspectos
simultâneos ou sucessivos, sendo eles: espontâneo (provenientes da renda e das
ideologias); voluntário (estabelecendo espaços separados) e programado (sob o
pretexto de arrumação e de plano).
Como maior representação dessa segregação, os guetos surgem nas cidades por
diversas formas diferentes. Há os guetos de judeus, de negros, intelectuais ou
operários, e até os bairros residenciais podem ser caracterizados como guetos.
Em muitos desses bairros a classe alta busca seu isolamento criando guetos que
representem riqueza e poder. Como consequência, essas segregações destroem
morfologicamente a cidade e ameaça a vida urbana.
A cerca das necessidades inerentes à sociedade urbana, Lefebvre (2008) destaca
as necessidades de segurança, aventura, organização de trabalho e jogo, de
isolamento e de encontro, de independência e de comunicação, entre outras.
Além das primordialidades de ver, ouvir, tocar e degustar, e de projetar essas
necessidades no “mundo”. Consequentemente, a necessidade da cidade e da vida
urbana só é explorada quando há a perspectiva de se “abrir os horizontes”.
Os que pensam e constroem a cidade, entre arquitetos, urbanistas, sociólogos,
economistas, filósofos, políticos, podem criar novas formas e relações sociais.
Podem até auxiliar certas tendências, porém apenas a vida social tem capacidade
para essas transformações. Para Lefebvre (2008) os arquitetos e urbanistas não
elaboram planos através das percepções daqueles que habitam determinado
lugar, e sim da forma como eles interpretam o habitar.
“A estratégia urbana baseada na ciência da cidade tem necessidade de
um suporte social e de forças políticas para se tornar atuante. Ela não age
por si mesma. Não pode deixar de se apoiar na presença e na ação da
classe operária, a única capaz de pôr fim a uma segregação dirigida
essencialmente contra ela. Apenas esta classe, enquanto classe, pode
contribuir decisivamente para a reconstrução da centralidade destruída
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pela estratégia de segregação e reencontrada na forma ameaçadora dos
“centros de decisão”. ” (LEFEBVRE, 2008)

Porém, para o autor, a classe operária não executa sozinha a sociedade urbana,
mas ela é parte essencial do conjunto, principalmente quando analisada dentro
da integração da sociedade urbana. Quando essa classe operária é ausente no
seu poder de ação. Para ele, há duas proposições: “um programa político de
reforma urbana” – normalmente realizados por partidos políticos de esquerda,
onde representam a classe operária. E os “projetos urbanísticos” imaginados
pelos arquitetos e urbanistas, sem a preocupação de ser realizável ou utópico.
Para Lefebvre (2008), a pressão das massas teve um papel substancial no
fortalecimento do indivíduo. O surgimento de direitos é o maior reflexo disso. Os
direitos das idades e dos sexos (mulher, criança, idoso), direitos das condições
(proletário, camponês), direitos à instrução e à educação, ao trabalho, à cultura,
ao repouso, à saúde e à habitação. Porém a pressão da classe operária, não é
suficiente (apesar de necessária) para o reconhecimento desses direitos.
Lefebvre (2008) alerta para a inserção do direito à natureza em favor dos lazeres.
Essa prática social entra como uma contraposição às negatividades da cidade
moderna, contra o barulho, a fadiga. E assim, a natureza entra para o valor de
troca e torna-se mercadoria, podendo ser comprada e vendida. Industrializada, a
sua “naturalidade” acaba destruída, sendo a “natureza” pelo autor, aquilo que é
tido como tal, aquilo que dela sobrevive, torna-se o gueto dos lazeres, o local
reservado para o gozo. No entanto, os urbanos carregam consigo o urbano,
reduzindo as qualidades e propriedades da vida camponesa.
É então que o direito à cidade se torna uma exigência. O uso da natureza como
valor de troca, o desejo de aproveitar dela são desvios do direito à cidade, na
tendência de fugir da cidade deteriorada e não renovada. Lefebvre defende que
o direito à cidade não pode ser concebido com uma simples volta à cidade
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tradicional, ou apenas um direito de visita. Mas como o direito à vida urbana,
transformada e renovada.
Para Lefebvre (2008), a representação da cidade “ideal” não deve ter a visão
analítica que separa a realidade urbana em setores, relações e correlações. Em
grandes cidades como Nova York e Paris, o centro de decisão e o centro de
consumo se unem. Essa união resulta na formação de uma centralidade
“exorbitante”. O centro de decisão, compreendendo os canais de informação,
meios de formação cultural e científica, em conjunto com a capacidade de
consumo, é habitado e mantido pelos novos senhores. Essa minoria possui esse
espaço privilegiado. Porém, o domínio pela centralidade, não impede que esses
privilegiados tomem posse de setores secundários, o gozo da natureza, do mar,
da montanha, das cidades antigas.
Para a massa, resta-se a espontaneidade das cidades satélites, subúrbios
programados, guetos residenciais. O autor destaca que essas massas vivem
relativamente bem, porém vivem à sombra da ameaça permanente do
desemprego, à parte do fato de que sua vida cotidiana é “telecomandada”.
“Se os habitantes das diversas categorias e “estratos” se deixam
manobrar, manipular, deslocar para aqui ou para ali, sob o pretexto de
“mobilidade social”, se aceitam as condições de uma exploração mais
apurada e mais extensa do que outrora, tanto pior para eles. ” (LEFEBVRE,
2008, p.123)

Lefebvre (2008) defende então que a classe operária não deve se calar, conter-se,
pois assim, a segregação continuará com os mesmos resultados. A vida pública,
então cumpre papel de centro de decisão, pois ao dispersar aqueles que
poderiam protestar, contestar, agir, interferindo na congregação daqueles que
desejam se manifestar.
Para Lefebvre (2008) o centro de consumo é obra da cidade capitalista, essa
centralidade capitalista te um duplo caráter: lugar de consumo e consumo de
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lugar. E nesses lugares, o consumidor consome não apenas o que as lojas de luxo
tem a oferecer, mas também consomem o espaço. O aglomerado de diversos
tipos de lojas, acaba servindo como pretexto para a reunião de pessoas, tornando
aquele lugar em um ponto de encontro. E então o espaço vê-se integralmente no
mundo da mercadoria.
O direito à cidade é retratado por Lefebvre (2008) como forma superior dos
direitos como um todo. O direito à liberdade, à individualização na socialização,
ao habitat e ao habitar. O direito à cidade remete à vida urbana, à centralidade
renovada, aos locais de encontro e de trocas, à vivência dos espaços. A então
“realização da vida urbana como reino do uso” (LEFEBVRE, 2008, p.139).
A classe operária rejeitada dos grandes centros, rumo às periferias, identifica
nesse direito um meio de inclusão àquele local, cria interesses de integração e
participação incontestáveis.
Para o autor, apenas o proletariado pode investir na atividade social e política
para a realização da sociedade urbana. Somente ele tem a capacidade de criar
um novo humanismo, o “humanismo do homem urbano”, e então a cidade para
ele se torna obra, apropriação, valor de uso (e não valor de troca), usufruindo de
todos os meios de ciência, arte, entre outros.
De acordo com Milton Santos (1998), não há cidadãos no Brasil, mas sim
consumidores e usuários de bens e serviços, mantidos dentro de um objetivo
capitalista. Quando o autor indaga: “Há cidadãos neste país? ” Ele tem a intenção
de esclarecer a situação dos direitos políticos e sociais no Brasil, de acordo com
um modelo econômico que acaba por empobrecer milhões de pessoas na
justificativa de um suposto progresso coletivo, que no final das contas é acessado
por poucos.
No processo de individualização crescente, consequência da competição,
egoísmo, medo de violência, a insatisfação individual e coletiva aumenta. A
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ideologia do consumo prega então que essas insatisfações podem ser resolvidas
com a aquisição de bens materiais e imateriais, incentivados pelos discursos de
que todos podem ter uma vida próspera, “vencer na vida”, a fim de atingir o dito
conforto dos dias atuais. Esse pensamento é combatido por Santos.
"É uma distorção da realidade, fundada numa ideologia malsã do
trabalho? Já que a vida termina por ensinar que a prosperidade material
não depende do esforço puro e simples: de outra forma, a prosperidade
seria generalizada. O chamado ao consumo busca retardar a tomada de
consciência, mergulhando o consumidor numa atmosfera irreal, onde o
futuro aparece como miragem." (SANTOS, 1998, p.39).

Santos (1998) alega que o espaço é um lugar que perpetua desigualdades, visto
que o planejamento das cidades está cada vez mais atendendo às necessidades
do mercado, e não da população. Morar na periferia, não maioria das cidades
brasileiras, significa estar condenado a não dispor de diversos serviços públicos
sociais ou utiliza-los precariamente. A mesma situação é vista nos transportes. A
mobilidade da população é dada como um prêmio e não como um direito.
Quando se trata de direito ao entorno, Santos (1998) é categórico ao afirmar que
o processo produtivo das mudanças radicais da paisagem, expulsam e
desenraizam as pessoas, e não há lei que assegure à população o direito à cidade
ou o direito ao entorno. Os espaços públicos hoje, vão aos poucos sendo
privatizados (praias, montanhas, calçadas, etc.).
“Temos de comprar o ar puro, os bosques, os planos de água, enquanto
se criam espaços privados publicizados, como os playgrounds ou, ainda
mais sintomático, os condomínios fechados que a gente rica justifica
como necessários à sua proteção. O lazer na cidade torna-se igualmente
o lazer pago, inserindo a população no mundo do consumo. Quem não
pode pagar pelo estádio, pela piscina, pela montanha e o ar puro, pela
água, fica excluído do gozo desses bens, que deveriam ser públicos,
porque essenciais. ” (SANTOS, 1998, p.64).
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Milton Santos (1998) considerando que o espaço é uma estrutura social, afirma
que o valor do homem, assim como o do capital, depende da sua localização no
espaço. Os indivíduos que compartilham a mesma soma de capital, formação,
capacidade física, são muitas vezes dotados de possibilidades sensivelmente
desiguais, conforme suas diferentes localizações no espaço.
No âmbito da mobilidade, o autor revela que como certas áreas não dispõem de
determinados bens e serviços, apenas os privilegiados que podem acessar esses
lugares, tem condições de consumi-los. Ao contrário daquelas pessoas que não
dispõem de mobilidade, decorrente da sua atividade ou de recursos, devem
conformar-se a não os utilizar.
Santos (1998) afirma que não há uma procura pela produtividade espacial, a fim
de utilizar o território para um processo redistributivo. Mas com a
instrumentalização do espaço, ocorre o aumento de produtividades individuais,
agravando os desequilíbrios. Logo, o território se torna a maior causa da
desigualdade entre firmas, instituições e principalmente entre os homens. Ao criar
cidadãos desiguais, através do seu lugar de produção e do lugar de onde vivem,
o território perde seu potencial de instrumento de igualdade individual e de
fortalecimento da cidadania.
“Morar na periferia é se condenar duas vezes à pobreza. À pobreza
gerada pelo modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e
das classes sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modelo territorial.
Este, afinal, determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por
morar neste ou naquele lugar. Onde os bens sociais existem apenas na
forma mercantil, reduz-se o número dos que potencialmente lhes têm
acesso, os quais se tornam ainda mais pobres por terem de pagar o que,
em condições democráticas normais, teria de lhe ser entregue
gratuitamente pelo poder público. ” (SANTOS, 1998, p.144).

Quando a localização de serviços essenciais é determinada pela lei do mercado,
tudo contribui para o aumento das desigualdades sociais. Quando há uma divisão
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espacial não mercantil desses bens e serviços, tendo como base apenas o
interesse público, atingiria um maior número de pessoas à um bem-estar, à maior
empregabilidade, criação de novas atividades, e aumento da massa salarial,
consequentemente, um avanço na economia. Santos sugere que “a implantação
de um verdadeiro planejamento estratégico, em que as realidades locais seja um
ponto de partida para o raciocínio dos administradores, e não apenas o lugar de
ações desencontradas e, por isso mesmo, estruturalmente ineficazes. ”.
Santos (1998) afirma que o direito à moradia é confundido com o direito de ser
proprietário. Confundindo também, cidadão e consumidor, quando a educação,
a moradia, a saúde e o lazer são difundidos como conquistas pessoais e não como
direitos sociais a todos.
Tendo em vista todos esses elementos que compõem o espaço, é possível
determinar que o espaço não se constitui apenas do aspecto material, mas
também do social. O conceito de espaço para Lefebvre (2000), reúne o mental, o
cultural, o social e o histórico. Forma-se então um processo complexo de
descoberta (de espaços desconhecidos), de produção (organização espacial de
cada sociedade) e de criação (de paisagens, a cidade monumento).
Para Lefebvre (2000), os ditos espaços homogêneos são na verdade
fragmentados em lotes, parcelas, o que acaba por produzir guetos, isolados sem
qualquer tipo de conexões com os seus arredores ou centros. Estabelecendo,
enfim uma hierarquia de espaços residenciais, comerciais, lazer, para os
marginais, entre outros.
O modo de produção produz o seu espaço, ao mesmo tempo em que são
formadas algumas relações sociais. E esse modo de produção projeta relações no
terreno em que se está inserido. Um exemplo disso está nas primeiras civilizações,
onde se utilizavam do espaço existente para se locomover, através de vias
aquáticas (canais, mares, rios) e logo depois por estradas. Depois vieram as
estradas de ferro, rodovias, etc. Com o passar dos anos, esses meios de transporte
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não desapareceram. Entretanto, um novo espaço constituído à escala mundial
tem uma produção contínua. E o novo modo de produção se apropria do espaço
existente, modificando de acordo com seus objetivos.
Para Lefebvre (2000) no capital e o capitalismo tem influência direta na produção
do espaço. Da construção de imóveis à repartição de investimentos e à divisão
do trabalho. A hegemonia da classe burguesa derivada do capitalismo, é exercida
de diversas formas, inclusive através da cultura e do lazer, e mantêm sua
hegemonia por todos os meios.
“O espaço (social) é um produto (social) ”, para Lefebvre (2000) o espaço assume
uma realidade própria no mesmo processo global que a mercadoria, o dinheiro
e o capital. Cada sociedade produz seu próprio espaço. Para além do espaço
físico, a cidade não pode ser compreendida apenas como uma reunião de
pessoas no espaço. A cidade tem uma “prática social”, onde modela seu próprio
espaço. “O espaço (social) é um produto (social) ”, pode ser compreendida como
uma teoria que interpreta o espaço como parte inerente à realidade social.
Tornando o espaço algo que não existe em “si mesmo”, mas como algo que se é
produzido.
Para Lefebvre (2000) o espaço social é a relação de espaço e tempo. O espaço é
a simultaneidade da realidade social, enquanto que o tempo se trata do processo
histórico da produção social. Para o autor, espaço e tempo não são meros fatores
materiais, e sim produtos sociais e são resultado e condição da produção da
sociedade.
Lefebvre (2000) então teoriza que a produção do espaço pode ser dividida em
três momentos da produção do espaço, sendo essa tríade exposta de duas
formas. A primeira se trata da “prática espacial”, “representações do espaço” e
“espaços de representação”. A segunda, se refere aos espaços “percebido”,
“concebido” e “vivido”.
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A prática espacial é definida pelo autor como uma dimensão material de
atividades e interações sociais. A representação do espaço é aquilo que oferece
uma imagem do mesmo, além de também definir o espaço. E os Espaços de
representação se referem à dimensão simbólica do espaço, sendo ele um veículo
de transmissão de significados, de forma que o simbolismo acaba por despertar
normas, valores e experiências sociais.
A segunda tríade (percebido, concebido e vivido), parte de um conceito individual
e ao mesmo tempo, social. Não remete somente à produção do homem, mas
também da sociedade.

Espaço Percebido : Se refere ao aspecto perceptível proveniente dos sentidos
(visão, audição, olfato, tato e paladar). Se tratando de um componente integral
da prática social, relacionando-se diretamente com os elementos que compõem
o espaço. Se trata da prática espacial de uma sociedade, através de uma
apropriação e análise do espaço.

Espaço Concebido: Para que o espaço seja percebido, ele necessita, incialmente,
ser concebido em pensamento, ligado à produção do conhecimento. Se trata
daquele idealizado por urbanistas, cientistas, elaborados intelectualmente,
identificando o vivido e o percebido para sua concepção final. Se trata
principalmente do espaço dominante de uma sociedade, um modo de produção.

Espaço Vivido: Se trata da experiência vivida no espaço, a forma como ele é
experimentado pelas pessoas através da sua vida cotidiana. É o espaço dos
habitantes, dos usuários. Consistindo nas impressões daqueles que vivenciam o
local, e o caracterizam através de símbolos e signos não verbais.
Conclui-se então que para o autor, a produção do espaço não se trata apenas do
aspecto material do espaço, mas a sua experiência nele vivida. O espaço material
não existe sem a perspectiva social, sem o pensamento que o representa e sem a
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experiência vivida. Para ele, o espaço é resultado da interação dessas três
dimensões.
Lefebvre (2000) identifica três momentos da produção do espaço: a produção
material, a produção do conhecimento e a produção de significados. Para ele,
não há um “espaço em si mesmo”, mas uma reunião de relações que são
produzidas e reproduzidas ativamente, de forma contínua. O espaço é,
simultaneamente, percebido, concebido e vivido, e é constantemente produzido.
Tendo em vista todo esse referencial teórico, que será aplicado na análise da
produção do espaço na Reserva do Paiva, passamos agora a compreender o
município do Cabo de Santo Agostinho, aonde se localiza o empreendimento.
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02. O CABO DE SANTO AGOSTINHO
2.1 - História
A cidade do Cabo de Santo Agostinho, antes habitada pelos índios Caeté, foi
colonizada logo no início do século XVI. Como em quase todas as cidades
nordestinas, sua colonização se baseou na agricultura de exportação, tendo a
monocultura açucareira como principal produção. Com o objetivo de impulsionar
a produção canavieira, o Donatário Duarte Coelho subdividiu o Cabo em
sesmarias, fazendo então surgir os primeiros engenhos.
O engenho consagrado à Santa Madre de Deus do Cabo de Santo Agostinho
construído em 1571, por João Paes Barreto, surgiu como destaque dando início
ao povoamento do Cabo.
Segundo a Prefeitura Municipal do Cabo (1988, apud Barros, 2004):
“Na planície de acentuada elevação à margem direita do rio Pirapama, já
estavam sendo levantadas muitas casas, com aspecto de uma florescente
povoação. Isso em face da grande afluência de trabalhadores livres
(Mestres de Engenhos, Mestres de Açúcar, Carpinteiros, Ferreiros,
Pedreiros, Oleiros, entre outros). Para a lavoura canavieira e fábricas de
açúcar que iam surgindo no povoamento. Poucos anos mais tarde, os
habitantes da povoação, em número sempre crescente, trataram de
edificar uma capela consagrada a Santo Antônio, onde se localiza hoje a
Igreja Matriz.”

Os trabalhadores livres ergueram as primeiras habitações ao lado direito da
margem do rio Pirapama, no alto da colina seguindo a forma de ocupação
portuguesa, onde se firmavam em terrenos elevados por motivos de defesa. Essa
forma de ocupação foi se consolidando ao longo do crescimento da cidade como
núcleo urbano dotado de habitações de médio a baixo padrão, ao mesmo tempo
em que casas luxuosas eram construídas na área rural, abrigando a aristocracia
canavieira (Figura 1).
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Figura 1: Engenho Massangana, um dos mais significativos da Cidade do Cabo. Tombado a nível estadual,
hoje é um museu que recebe visitações diariamente. Fonte: FUNDAJ, 2009.

Em 1858, surge a primeira Estrada de Ferro do Nordeste, tendo o Cabo como
território para instalação de escritórios centrais, oficinas e fundações da Rede
Ferroviária (The Recife and São Francisco Railway Company Limited). Para Barros
(2004), a implantação da estrada de ferro foi um fator determinante para o
crescimento urbano do Cabo, visto que provocou a transferência de um grande
número de trabalhadores para a construção da ferrovia. É a partir daí que a
paisagem urbana do Cabo inicia um processo de grandes mudanças, sem,
entretanto, modificar sua característica da forma de ocupação, com habitações
de médio a baixo padrão e carência de infraestrutura.
Em 1880 foi dado o início do processo de industrialização do Cabo. Os engenhos
foram pouco a pouco se transformando em usinas. À medida que a produção
crescia, demandava a ocupação de mais terras, restringindo ainda mais a
possibilidade de ocupação pelos trabalhadores rurais. E com a industrialização se
firmando, a mão-de-obra foi pouco a pouco sendo dispensada. Com as terras
sendo ocupadas pelas usinas, os habitantes do Cabo passaram pelo processo de
êxodo rural, sucedendo a ocupação de morros e alagados da cidade. Através de
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um processo espontâneo e desordenado, a cidade passou a adensar novos
bairros. (BARROS, 2004)
As usinas surgiram na primeira década da República no Brasil. Com o incentivo
financeiro do governo, abrigavam um maquinário moderno que aumentava
consideravelmente a produção de cana, necessitando de expandir as áreas
agrícolas. Para isso, as usinas foram comprando engenhos e reduzindo seus
proprietários a apenas fornecedores de cana.
Com o passar dos anos, em meados de 1890, as usinas passaram a cultivar sua
matéria-prima

em

terras

próprias,

eliminando

os

fornecedores.

Essa

transformação da relação entre trabalhador e dono de engenho, teve como
resultado a redistribuição do espaço. No início os trabalhadores trocavam sua
mão-de-obra por pequenos lotes onde praticavam culturas de subsistência. Com
a expansão das áreas de cultivo de cana, ocupando a maior parte das terras,
ocorreu uma inevitável centralização fundiária causando a desativação de sítios e
engenhos, ocasionando uma baixa na qualidade de vida no campo e a expulsão
de uma grande quantidade de trabalhadores rurais.
Após anos de crescimento e prosperidade, a agroindústria açucareira entra em
crise. Com a crise econômica mundial de 1929, com a decadência do café, São
Paulo passou a liderar a produção nacional açucareira e Pernambuco acabou
estagnado diante do progresso paulista. Como resultado, houve o fechamento
de usinas e engenhos, o que acabou ocasionando a liberação de grande parte da
mão de obra que novamente migrou para os núcleos urbanos da cidade.
Esse processo migratório se acentuou de 1950 a 1963 e acabou por originar a
formação de núcleos urbanos dispersos no município. Os usineiros passaram a
utilizar novas formas de exploração da mão-de-obra. Os trabalhadores que
emigraram para cidade continuaram a trabalhar no campo, sem usufruir dos
direitos trabalhistas do campo, visto que eram agora moradores da zona urbana,
atuando então como boias-frias. Com o aumento da população urbana, o
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município do Cabo de Santo Agostinho expandiu sua malha urbana pelos morros,
ocasionando o processo de ocupação espontânea e desordenada da cidade.
(BARROS, 2004)
Santos (1981, p.39) à respeitos dessas migrações discorre:
“Em muitos países, as camadas mais baixas correspondem, geralmente, à
população formada de todos os migrantes vindos do campo e sem
nenhuma qualificação para trabalhos na cidade. A maior parte dos pobres
não recebe salário fixo, vivendo de atividades inseguras, ocasionais,
transitórias, mal pagas. Entre eles o desemprego, mascarado ou não é
uma constante. ”

Com a crise da indústria açucareira, surgiu como alternativa econômica o PNA. O
Programa Nacional do Álcool (PNA ou “PROALCOOL”) de 1977 tinha o objetivo
de desenvolver uma energia alternativa ao petróleo, já que no momento, havia
uma crise mundial de comburentes líquidos. E o Brasil, dependia de importações
para alimentar a estrutura de consumo energético. Quando o álcool deixa de ser
apenas um subproduto do açúcar, acaba por acarretar diversas transformações
no território brasileiro.
A fim de assegurar a produção da sua matéria-prima e obstinadas a expandir a
produção do álcool, as destilaria autônomas demandaram uma maior extensão
de terras para sua produção. Com isso, o Programa Nacional do Álcool acabou
por contribuir para a concentração de propriedades e de renda. A expansão das
áreas para o cultivo de cana-de-açúcar resultou na desapropriação do pequeno
agricultor, acarretando em uma nova emigração dos trabalhadores rurais. Apesar
da maior distribuição de renda ser um dos propósitos declarados do programa,
o Programa Nacional do Álcool teve baixa demanda de emprego adicional, tendo
em vista que utilizaram da já instalada infraestrutura das usinas de açúcar. Além
disso, não houve preocupação com o impacto ambiental na localidade. A
produção de álcool resultou na liberação de resíduos no rio Pirapama, atingindo
a população que vivia da pesca.
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Anteriormente ao PNA, em 1940, foi fundada a Destilaria Central Presidente
Vargas (D.C.P.V.), com um conjunto que incluía o setor de produção e a vila
operária. Com a falência do IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool, o qual a
Destilaria era subordinada), a D.C.P.V. entrou em um processo de declínio,
deixando sua vila operária em estagnação, tendo muitos de seus equipamentos
fechados por falta de manutenção. A Destilaria Central Presidente Vargas não
surge como destaque no crescimento urbano da cidade do Cabo. Porém, sua
instalação desponta como primordial para a fundação do Distrito Industrial do
Cabo, que viria a ser o grande transformador no espaço urbano da cidade do
Cabo de Santo Agostinho.
O Governo do Estado decidiu por criar distritos industriais a fim de diversificar o
parque industrial agro-açucareiro e incentivar a industrialização, através de um
sistema de incentivos à industrialização a fim de concretizar a política
desenvolvimentista regional da década de 60. Por já apresentar infraestrutura
favorável ao projeto como a rodovia BR-101, a rede ferroviária, a energia
abastecida pela CHESF, e o abastecimento de água, aliando isso aos outros
atrativos como estar a 32km do porto do Recife e a 20 km do Aeroporto
Internacional dos Guararapes, fizeram do Cabo de Santo Agostinho a primeira
cidade a sediar um Distrito Industrial no Estado.
Com o início do processo de industrialização, foi instalado na cidade a Companhia
Pernambucana de Borracha Sintética (COPERBO, atual LANXESS, ver Figura 2). A
sua instalação teve como propósito criar demanda para a superprodução do
álcool que existia, e assim oferecer maior estabilidade à economia canavieira no
Nordeste. Para a instalação da COPERBO, foi desapropriado o conjunto
agroindustrial da Usina José Rufino, visto que a usina apresentava diversos fatores
favoráveis à instalação do Distrito Industrial, como a infraestrutura pré-existente
e localização.
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Figura 2: Antiga COPERBO, atual LANXESS. Imagem de Julho de 2016.

Andrade & Lins (1984, apud Barros, 2004) afirmou sobre a localização do Distrito
Industrial do Cabo:
“O problema mais elementar da localização do DI consistiu na escolha
duma posição que fora da capital – o Recife não dispõe de espaço
adequado para isso –, dispusesse dum sistema de transportes fáceis e
baratos. A área vizinha à cidade do Cabo – onde ainda então funcionava
a Destilaria Central Presidente Vargas, instalada desde 1940 e
subordinada ao IAA – favorecia o propósito de implantar, de imediato,
uma indústria de borracha sintética (COPERBO) à base de álcool. Tudo
isso concorreu para a decisão que consistiu, no governo de Cid Sampaio,
na desapropriação da Usina José Rufino e dos treze engenhos (Decreto
no. 532, de 29.9.1960). Servida pela rodovia BR-101, pavimentada a
concreto e a 30km do Recife, bem como pela PE-60, asfaltada, que junto
com a estrada federal própria do DI do Cabo, em comunicação direta
com a maior parte da região canavieira meridional do Estado, iria ter a
COPERBO, como de fato aconteceu, um terço da produção de melaço
daquela região posta à porta da fábrica. ”

A chegada do Distrito Industrial na cidade do Cabo de Sano Agostinho gerou
grande expectativa na população residente, contribuindo para o aumento da
arrecadação do município e surgimento de novos serviços. Porém essas
expectativas não foram realizadas, dado que as empresas que se instalaram no
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município não utilizaram nem a mão-de-obra local (esta vinha principalmente de
Recife, Jaboatão e Olinda, já que disponibilizavam melhor qualificação técnicoprofissional) e nem a matéria-prima da região, a maior parte dos insumos vinham
do Sudeste, e era para lá que se vendia a maior parte da produção.
Deste modo fica claro que a instalação do Distrito Industrial não cumpriu com
papel social no município. Os pequenos agricultores que trabalhavam em suas
terras foram expulsos e lhes restou apenas procurar emprego temporário nas
usinas ou migrar para o Recife e outras cidades próximas a procura de melhores
condições de vida.
“A cidade em expansão ataca, corrói-o, dissolve-o. Não sem os efeitos
paradoxais anteriormente observados. A vida urbana penetra na vida
camponesa despojando-a de elementos tradicionais: artesanato,
pequenos centros que definham em proveito dos centros urbanos”.
(LEFEBVRE, 2007)

As crises econômicas da década de 1980 culminaram na estagnação do Distrito
Industrial do Cabo, provocando uma grande quantidade de desempregados,
tornando o município em cidade dormitório e de emigrantes. Instigou assim o
processo de favelização da cidade. Em poucos mais de vinte anos, a estrutura
urbana da cidade sofreu com diversas modificações, refletindo de forma direta
na questão habitacional, com surgimento de novos bairros e a proliferação de
ocupações desordenadas nos morros e alagados.
Entre grandes implantações de poderosos empreendimentos, o governo do Cabo
tentou por duas vezes fazer com que a população rural não viesse a abandonar
sua vida no campo. Os Planos de Colonização I e II tinha claros objetivos de
segurar os trabalhadores rurais em suas atividades. Porém ambas as tentativas
acabaram por falhar devido à falta de apoio contínuo, financeiro ou político para
a população rural, abrindo espaços para novas migrações, reforçando o processo
de favelização na cidade, o êxodo rural e a ocupação espontâneas das áreas
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urbanas. Outro fator para o insucesso dos programas foi o fato das áreas a serem
implantadas serem de interesse de grandes corporações ou usineiros.
“Pelo que se pode constatar, o Projeto, em sua essência, tinha cunho
fortemente social e estava estruturado de forma a produzir frutos, caso
fosse implantado conforme o previsto. As visitas e entrevistas realizadas
na área, que deveria ser o Núcleo de Colonização 2, demonstraram sua
inoperância, apesar das metas ambiciosas do projeto inicial; as operações
foram iniciadas com conhecimento limitado dos recursos já existentes. O
projeto não contou como o apoio contínuo, quer político, quer financeiro.
Os programas sociais e econômicos não chegaram a ser implantados, e
os colonos pouco ou quase nenhuma assistência tiveram. Apenas um
agrônomo aparecia, raras vezes na área do projeto. Estes fatos permitem
constatar que a área em questão era observada com interesse por
diversos segmentos econômicos, principalemente os usineiros (grupo
econômico mais poderoso da época – hegemonia local). “ (BARROS,
2004, p.54)

Outro marco econômico para cidade do Cabo, mais precisamente na década de
70, foi a implantação do Complexo Industrial e Portuário de SUAPE (o CIPS) no
litoral de Ipojuca. O plano do CIPS se estendia ao longo da costa sul do Recife,
da foz do Rio Jaboatão ao pontal do Cupe. Com 352km² de área total e 57km²
destinadas à um distrito industrial articulado, instalando zonas destinadas a
residências, agrícolas, turismo, lazer, entre outras. A implantação do CIPS foi
considerada fundamental para o desenvolvimento da RMR, de Pernambuco e do
Nordeste, valorizados pelas condições favoráveis de sua localização frente às
rotas marítimas.
Para abrigar os operários que trabalhariam na zona de implantação do CIPS, foi
proposta a introdução de uma zona residencial provisória (ZR-P), porém essa
Zona foi substituída para núcleos habitacionais permanentes, inseridos nos
aglomerados urbanos já existentes na área-projeto. Essa proposta, resultou na
construção do Conjunto Habitacional Pirapama (também conhecido como Vila
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da Cohab), provocando um aumento excessivo de residentes na cidade, tendo
em vista que o empreendimento não atraiu somente mão-de-obra para o CIPS,
mas outros contingentes populacionais, influenciando na implantação de favelas
em seu entorno.
Vale ressaltar que até a recente criação do Complexo Industrial e Portuário de
Suape (Figura 3), a área do Cabo de Santo Agostinho e da Baía de Suape,
permanecia estagnada. Apesar dos constantes êxodos rurais no decorrer da
história do município, por mais de 200 anos (de 1634 ao Censo de 1900) não
havia um aumento populacional significativo até então. Com a chegada do
Complexo, e o novo foco econômico de Pernambuco, esse crescimento acaba
surgindo. (MEDEIROS, 2013)

Figura 3: Complexo Industrial e Portuário de Suape - CIPS. Fonte: Hans von Manteuffel, O GLOBO, 2013.

Através da análise dos marcos econômicos na cidade do Cabo de Santo
Agostinho, é possível perceber que a preocupação com o crescimento econômico
do

município

não

caminha

paralelamente

com

o

desenvolvimento

socioeconômico. A cidade se empenhou em dotar o território de maior
produtividade, maior modernização de equipamentos, porém não se preocupou
em oferecer qualificação técnico-profissional à sua população, assim como
conceder a oportunidade de desfrutar dos benefícios, de emprego e renda,
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promovidos por esses equipamentos. Milton Santos faz ressalvas a esse tipo de
transformação.
“Os fenômenos de crescimento, às vezes, registrados em algumas regiões
deprimidas, não significam que as disparidades regionais estejam em vias
de diminuição ou de absorção. Se as atividades recentemente instaladas
são responsáveis por relações privilegiadas com outras atividades locais
ou pela utilização de matérias-primas da região, é possível que os efeitos
cumulativos assim provocados contribuam para reduzir os desníveis. Em
caso contrário, ocorre crescimento estatístico, dito às vezes econômico,
mas não crescimento social ou socioeconômico. As quantidades globais
aumentam, mas nem o bem-estar nem a distribuição das rendas
melhoram. É sobretudo o caso da instalação de cidades industriais mais
ou menos diretamente ligadas ao exterior; é também o caso das
indústrias de exportação que se estabelecem para se beneficiar de
vantagens comparativas locais, inclusive mão-de-obra barata. “ (SANTOS,
1979, p. 235)

Até o final da década de 1960 o Cabo era exclusivamente agrícola, tendo como
base de sua economia a agricultura açucareira. Com uma população
hegemonicamente rural, sua estrutura fundiária era concentrada.
Após a década de 1960, quando se inicia o processo de industrialização da cidade
(sem, contudo, deixar de ser agrícola), o Cabo passa por uma profunda
transformação. Apesar da cana ainda resistir em boa parte do território cabense,
começa a surgir um novo município, acompanhando a fase de modernização do
país.
As imagens a seguir (Figuras 4 e 5) demonstram bem esse crescimento em um
curto período de tempo. Depois do surgimento do CIPS na década de 70, o cabo
passou por grandes transformações.
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Figura 4: Ortofotocarta da área central do Cabo de Santo Agostinho em 1975. Fonte: CONDEPE/FIDEM.

Figura 5: Ortofotocarta da área central do Cabo de Santo Agostinho em 1989. Fonte: CONDEPE/FIDEM.
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É interessante destacar a relação agrícola-industrial tão marcante na cidade do
Cabo de Santo Agostinho. Algumas fábricas que foram instaladas próximas às
lavouras de cana-de-açúcar, revela claramente essa dualidade de duas culturas
com espaço e tempo bem distintos, mas que convivem lado-a-lado na mesma
paisagem. Essas particularidades são bem caracterizadas por Barros (2004, p.64):
“Um fato curioso é a manifestação dos três setores da economia: o setor
primário, com a monocultura se fazendo presente, convivendo ao lado
do setor secundário, com as indústrias do DI do Cabo, que também
convivem com as atividades do setor terciário, através do Porto de SUAPE
(localizado no Município de Ipojuca). O Cabo de Santo Agostinho é, por
essa razão, um conjunto integrado cuja consequência se faz refletir na
atual diversidade de sua economia. ”

É relevante destacar também, que a cidade também apresenta dualidades no que
diz respeito às habitações e suas formas de ocupação, constituída por uma lógica
formal e uma lógica informal. Por um lado, apresenta a formalidade de espaços
habitacionais formais (planejado), formados pelas vilas operárias, conjuntos
residenciais e loteamentos regulares. Por outro lado, apresenta-se os espaços
habitacionais informais (sem planejamento), formados pelos loteamentos
clandestinos, favelas e invasões de morros e alagados (Figura 6).
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Figura 6: Invasões na área central do Cabo de Santo Agostinho.

Grandes empreendimentos continuam a transformar o território da cidade
(Figuras 7 a 10). Projetos como A Reserva do Paiva, Cone Multimodal e Convida
Suape, são demonstrações de que a cidade sofre com as constantes
verticalidades, nas palavras de Milton Santos. Empreendimentos que se
apropriam do espaço e pouco tem a oferecer à população local, tanto
economicamente, quanto socialmente.

Figuras 7 a 10: Novas indústrias vão surgindo a todo momento na cidade do Cabo.
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2.2 - Diagnóstico do Município
O Cabo de Santo Agostinho está localizado na Mesorregião da Zona da Mata Sul
de Pernambuco, na Microrregião de Suape, e pertence à Região Metropolitana
do Recife (RMR) (Figura 11), situada a 25km da capital. Tem uma área total de
448,735 km² (referente a 16% do total da RMR) e abriga 185.025 habitantes
(CENSO, 2010). Sua densidade demográfica é de 412,33 hab/m². Número bem
próximo à outras cidades da RMR, com exceção do maior núcleo urbano do
Estado formado pelos municípios Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda, onde
a densidade chega até 9.063 hab/m².
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Figura 11: Localização do Cabo de Santo Agos nho na RMR.

Com a instalação de grandes empreendimentos, como o Distrito Industrial e
posteriormente o Complexo Industrial e Portuário de Suape, o Cabo, a partir da
década de 60, sofreu com a inversão rural-urbana. A maior parte da população
da cidade passa a morar na zona urbana, uma justificativa aos êxodos rurais tão
43

frequentes, como visto anteriormente. Esse processo, somado aos contingentes
populacionais provenientes de outros municípios, a procura de emprego e
melhor qualidade de vida, os índices populacionais acabaram por aumentar
significativamente. Em 20 anos, de 1950 a 1970, a população da zona urbana
passou de 6.029 para 26.593, um aumento de 341,2%. Esse crescimento
impulsionou o processo de favelização na cidade.
“Todo esse processo de crescimento demográfico e seus impactos nos
setores: habitacional, industrial e de serviços inseriu a cidade do Cabo de
Santo Agostinho no contexto da metropolização, fazendo-a influenciar e
ser influenciada por duas áreas geográficas distintas, ou seja, a RMR, com
características urbanas mais marcantes e a Zona da Mata Sul, com traços
mais fortes, do modo de vida rural e cuja atividade econômica
predominante é a produção de açúcar de cana. Assim, pode-se afirmar
que a cidade do Cabo de Agostinho é uma área transição entre RMR e a
Zona da Mata Sul de Pernambuco. ” (BARROS, 2004, p. 71)

A população do Cabo de Santo Agostinho teve um crescimento relativamente
alto entre os anos de 2000 e 2010 (Tabela 1). Muito desse aumento se deve pelo
início da efetivação do Complexo Industrial de SUAPE no município, aumentando
proporcionalmente a sua zona urbana (91%) e diminuição da zona rural (9%).

Tabela 1: Crescimento da população de 1970 a estimativa de 2015. Fonte: IBGE.

Com as constantes transformações no espaço, e o surgimento de novas
empresas, o crescimento da cidade aponta para índices ainda maiores, tendendo
a pressionar cada vez mais as áreas ocupadas no centro da cidade. Sufocando os
bairros mais antigos e de baixa renda.
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A população do Cabo pode ser considerada jovem e economicamente ativa. Com
a grande maioria, 54,6% dos moradores estão entre 20 e 59 anos. Crianças e
adolescentes aparecem com 24,8% da população. Um dado preocupante na
Educação do Cabo, é de que apenas 27,03% das crianças de 1 a 5 anos de idade
estão matriculadas em escolas. Já o Ensino Fundamental e Médio, aparecem com
boa presença em salas de aula.
Na análise dos dados por domicílios, o Cabo apresenta resultados não
satisfatórios. Ao mesmo tempo em que os domicílios indicam uma boa
distribuição elétrica (99% de companhia distribuidora), coleta de lixo (92% do lixo
é coletado), e abastecimento de água (87% é por rede geral, ver Gráfico 1), a
coleta de esgoto apresenta dados alarmantes. Apenas 36% dos domicílios tem
coleta de esgoto por rede geral (Gráfico 2). A maioria é feita por fossa rudimentar
(37% de domicílios). Essa falta de uma coleta adequada do esgoto, expõe a
população local à um espaço insalubre, reduzindo ainda mais a qualidade de vida
(Figuras 12 a 15).

Gráfico 1: Abastecimento de Água no Cabo de Santo Agostinho. Fonte: Censo, 2010.
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Gráﬁco 2: Coleta de esgoto no cabo de Santo Agostinho. Fonte: Censo, 2010.

Figuras 12 a 15: Falta de saneamento é uma das principais problemáticas do município do Cabo. Nas
imagens, o esgoto a céu aberto expõe os habitantes à um ambiente insalubre. Imagem de julho de 2016.
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Os Domicílios Subnormais 1 (25.431 DPP) representam 47% do total de domicílios
no Cabo de Santo Agostinho, ou seja, oficialmente quase metade dos domicílios
são favelas.
Em comparação das taxas de mortalidade dos anos de 2004 e 2012, pode-se
perceber uma grande evolução na melhoria da qualidade de vida dos habitantes.
Enquanto em 2004 a taxa ficava em 15,10, houve uma boa diminuição de
natimortos com menos de 1 ano em 2012, e o Cabo apresenta um dado positivo
de apenas 8,85 natimortos a cada mil habitantes. A Organização Mundial de
Saúde (OMS) preconiza 10 a cada 1000 como referência.
O Cabo de Santo Agostinho tem na sua maioria em arrecadação na Indústria
(46%). Esse dado é reflexo das transformações iniciadas com o Distrito Industrial
do Cabo, efetivado na década de 1960, e posteriormente com a presença do
Complexo Industrial e Portuário de Suape.
Se tratando de renda familiar, foi identificado que 57% dos domicílios da cidade
tem um rendimento de até dois salários mínimos (Gráfico 3). Já nos domicílios
subnormais, 78% vivem com até um salário mínimo (Gráfico 4). Os baixos
rendimentos só justificam o que já foi dito anteriormente. Os avanços da
indústria, apesar de gerar grande expectativa na população, não ofereceu o
retorno esperado. Os grandes contingentes de trabalhadores oriundos de outros
municípios, e os que se deslocaram da zona rural para a urbana, não conseguiram
realizar o seu desejo de aumentar a sua renda e sua qualidade de vida (Figura
16).

1

Aglomerado Subnormal segundo o IBGE, para classificar unidades habitacionais caracterizadas
por ausência de título de propriedade que apresentam uma ou mais problemáticas como:
irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes, carência de serviços
públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e
iluminação pública). São áreas conhecidas ao longo do país por diversos nomes, como favela,
comunidade, grotão, vila, mocambo, entre outros. (IBGE, Censo 2010).
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Gráfico 3: Rendimento Domiciliar do Cabo de Santo Agostinho. Fonte: Censo, 2010.

Gráfico 4: Rendimento Domiciliar Subnormal do Cabo de Santo Agostinho. Fonte: Censo, 2010.
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Figura 16: Análise de Renda Média Mensal por Setores. Fonte: IBGE, CENSO 2010.
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2.3 - Legislação
Depois do Plano Diretor criado em 2006, pela Lei Municipal 2.360/2006, o
município do Cabo de Santo Agostinho teve na legislação a sua mais recente
revisão no ano de 2015, pela Lei Municipal 3.109/2015. Lançado no final de
dezembro de 2015, o novo Plano Diretor da cidade pretende se adequar às
recentes mudanças econômicas, sociais e ambientais da cidade. Entretanto, é
importante ressaltar, que nem sempre as revisões executadas pela Prefeitura do
Cabo, tem os interesses ancorados no bem-estar da população em geral.
Nos estudos das alterações recentes na legislação do município, é possível
identificar uma recorrente alteração no seu Zoneamento, principalmente na área
pertencente ao complexo imobiliário Reserva do Paiva. De 2006 à data presente
(julho de 2016) foram 4 revisões no zoneamento da Reserva do Paiva. Outras
tantas alterações foram feitas. Poucas delas são voltadas para o benefício da
população como um coletivo, como alerta Barbosa (2014, p. 160):
“Desde o início da vigência do Plano Diretor, em 2007, até o ano de 2013,
já haviam sido criadas 06 Zonas Especiais e 11 leis, algumas delas feitas
para atender interesses das corporações empresariais, voltados para a
implantação de complexos residenciais, industriais e logísticos. ”

O Zoneamento do uso do solo é identificado por diversos autores como um
instrumento fundamental para o planejamento urbano. Porém, por muitas vezes,
este documento é efetivado de forma a privilegiar os interesses do capital, tende
a se distanciar de seu maior objetivo que é o de produzir instrumentos legais com
efetiva participação popular a fim de procurar alternativas para soluções de
problemáticas socioespaciais urbanas. Com essa fragilidade, a incorporação
dessas zonas acaba por ter os grupos econômicos como os planejadores da
cidade, onde “indicam” normas que favorecem os seus próprios interesses
privados, sem atender os interesses do coletivo.
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O caso do município do Cabo de Santo Agostinho não é diferente. Essa
fragilidade torna-se clara quando em 2006 foi aprovado no Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Cabo de Santo Agostinho a permissão
para criação de novas Zonas Especiais, a depender do surgimento de algum
empreendimento econômico, que necessite de ajustar as normas urbanísticas
para sua implantação. Como indica o Art. 46 § 2º, que diz “Fica autorizado o Poder
Executivo a declarar outras áreas, como especiais, sempre que a dinâmica
territorial assim o exigir ou para atender a diretrizes de planos específicos” (CABO
DE SANTO AGOSTINHO, 2006).
Foi através desse respaldo no Poder Executivo, que projetos como a Reserva do
Paiva, o Convida Suape e o Cone Suape, tiveram seus projetos definidos e
aprovados sem se preocupar com a resolução dos problemas urbanos e
ambientais.
A maior problemática desses artifícios utilizados pela iniciativa privada, é que ao
traçar suas ações visando o lucro imediato, não há um planejamento em longo
prazo, sem levar em consideração toda a extensão do território municipal,
principalmente quando se tratam das áreas mais críticas da cidade, áreas essas
que demandam maiores intervenções. Esse tipo de ação contribui ainda mais para
o agravamento dos problemas socioespaciais.
O Poder Público, entretanto, se justifica nos prováveis benefícios futuros com a
implantação desses empreendimentos, como aumento da arrecadação, geração
de emprego e a promessa de crescimento econômico para a população local. Fica
claro, então, que para a gestão da cidade, o desenvolvimento nada mais é que
crescimento

econômico,

deixando

de

considerar

o

desenvolvimento

socioespacial urbano, essencial para oferecer melhores condições de vida e
justiça social, como preconiza Henri Lefebvre e Milton Santos nas obras aqui
referenciadas.
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Um exemplo desse tipo de artifício foi a criação da ZETLM-RP (Zona Especial de
Turismo, Lazer e Moradia da Reserva do Paiva), em que através da lei Municipal
nº 2.387/07 (CABO DE SANTO AGOSTINHO, 2007) foi estabelecido parâmetros
urbanísticos específicos para esta área. Esses parâmetros têm como objetivo
atender apenas a interesses próprios, sem atentar a ter uma gestão voltada para
o município. Assim, como observado por Amorim (2013, apud Barbosa 2014,
p.160):
“A política urbana municipal do Cabo é rígida o suficiente para não fazer
valer uma perspectiva democrática e includente dos mais pobres e é
flexível o bastante para mudar a legislação municipal conforme os
interesses dos grandes grupos econômicos privados, ainda que se
questionem os prováveis benefícios que eles possam gerar para a
coletividade. “

O Zoneamento mais recente e utilizado até hoje, foi criado em 2012 através da
lei 2.926/12. Afim de atender, principalmente, às alterações do projeto original da
Reserva, o poder público permitiu uma maior flexibilização da lei, reduzindo o
número de setores (anteriormente eram 4 e passaram a ser apenas dois),
identificados com Setor de Desenvolvimento 1 e Setor de Desenvolvimento 2
(Figura 17).
É importante ressaltar como a questão do gabarito é tratada nesta lei. No que diz
respeito ao Setor de Desenvolvimento 2 são permitidos até 13 pavimentos (térreo
mais 12), e no Setor de Desenvolvimento 1 só são permitidos até 6 pavimentos
(térreo mais 5). A construção de edifícios mais baixos na beira mar, demonstra
um objetivo claro em diferenciar a ocupação da Reserva do Paiva à que acontece
em Boa Viagem e outros bairros litorâneos.
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Figura 17: Mapa da ZETLM, lei 2.926/12. Fonte: Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, 2012.
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03. A RESERVA DO PAIVA
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03. A RESERVA DO PAIVA
3.1 - Contextualização
O megaempreendimento Reserva do Paiva é um produto da Odebrecht
Realizações Imobiliárias em parceria com os grupos Promovalor Investimentos,
Cornélio Brennand e Ricardo Brennand em conjunto com o Governo do Estado
de Pernambuco e o Município do Cabo de Santo Agostinho. O projeto oferece
usos distintos em seu território, englobando turismo, lazer e moradia, com a
presença de residências incorporando comércios e serviços de alto padrão. Não
se trata de um simples loteamento fechado, mas de vários condomínios com
funções distintas.
O projeto imobiliário está localizado na Praia do Paiva, no Município do Cabo de
Santo Agostinho, litoral sul da área metropolitana do Recife, e engloba uma área
de 526 hectares. Posicionado entre espaços urbanizados, já consolidados ao
norte (com os bairros de Piedade, Candeias e Barra de Jangada), e ao sul (bairro
de Itapissuma), é demarcado também como uma intersecção entre os bairros
nobres do Recife e Jaboatão dos Guararapes e o Complexo Industrial e Portuário
de Suape. Sua ocupação atinge 8,6 km de praia e 500 hectares de Mata Atlântica
e mangue. Está estabelecido à aproximadamente 5 km do cento do Cabo, a 17
km do CIPS e 14 km do Aeroporto Internacional dos Guararapes. O
empreendimento, então, encontra-se em área privilegiada, tanto pelas belezas
naturais, quanto pela proximidade com equipamentos importantes da RMR.
Na necessidade de viabilizar a acessibilidade ao megaempreendimento, até então
feita apenas pelo Cabo de Santo Agostinho em uma via mal estruturada, foi
construída uma via de acesso direto ao local, surgindo assim uma Parceria
Público-Privada (PPP) para sua construção. A lei nº 11.079 de 30 de dezembro de
2004, art. 2º diz que “Parceria público-privada é o contrato administrativo de
concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa”.
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O seu acesso é realizado por uma ponte sobre o Rio Jaboatão, uma via coletora
(Via Parque), e duas praças de pedágio, que até o momento cobra o valor de R$
7,50 para veículos de passeio. É por meio dessa via que é feita a ligação entre o
CIPS e a Região Metropolitana do Recife. A Via Parque tem aproximadamente 6,2
km e surge como um prolongamento da Rua 17 de Itapuama até encontrar a
rodovia PE-28 em Gaibú, apontando para uma via de conexão entre a Reserva do
Paiva e os bairros de entorno (Figura 18).
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Figura 18: Esquema de contextualização da Reserva do Paiva. Crédito: Google Earth, 2013.
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A fim de identificar o olhar dos sujeitos que compõem o espaço em análise, foram
feitas diversas visitas na área de estudo, realizando conversas informais com os
usuários do complexo. Os entrevistados foram divididos em grupos com base na
teoria de representação do espaço de Lefebvre (2000): espaço concebido, espaço
vivido e espaço percebido. Através do olhar de cada personagem, será possível
identificar os objetivos dos seus idealizadores e a representatividade e impacto
provocados por um complexo imobiliário como a Reserva do Paiva.

3.2 - Espaço Concebido
O Espaço Concebido é definido por Lefebvre (2000) como a representação do
espaço que oferece uma imagem, assim definindo o espaço. Essa representação
é tida como um esquema que permite orientação espacial e ao mesmo tempo é
um dos fatores que determina a atividade.
“O espaço não pode ser percebido enquanto tal sem ter sido concebido
previamente em pensamento. A junção de elementos para formar um
“todo” que é então considerado ou designado como espaço presume
um ato de pensamento que é ligado à produção do conhecimento. “
(SCHMID, 2008)

A proposta direta da Reserva do Paiva é oferecer uma configuração urbana de
um bairro 100% planejado. Nele, estará incluído um sistema viário, espaços
residenciais com lotes unifamiliares, condomínios unifamiliares, condomínios
multifamiliares e de uso misto, estruturas públicas (áreas institucionais), e
estruturas de suporte, com comércios e serviços além de equipamentos de
turismo e lazer. Através de uma ponte que cruza o Rio Jaboatão, o sistema viário
proposto conecta a Reserva à Jaboatão dos Guararapes e Suape. As áreas
destinadas para habitações são dissipadas por oito empreendimentos, dos quais
cinco já foram entregues. As principais estruturas de turismo e lazer são
compostas por dois pólos de hotelaria, campo de golfe e apoio náutico (marina)
e um parque (Figura 19).
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Figura 19: Master Plan do projeto da Reserva do Paiva. Fonte: Odebrecht Realizações Imobiliárias.
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Pelo Master Plan elaborado pela empreiteira é possível identificar a intenção dos
idealizadores em enfatizar os pontos fortes do megaprojeto. Com uma forte
representação gráfica, a grande massa verde é destacada de forma a exibir a boa
arborização das vias e espaços verdes não edificados em conjunto com a natureza
local (Figura 20). Os empreendimentos ocupam quase toda a extensão do
território, entretanto é possível apontar áreas que não terão usos destinados,
como no caso do complexo estuarino e do manguezal. A área do manguezal foi
determinada pela CPRH como área de preservação, sendo assim não sendo
possível construções em seu terreno, como previa um projeto inicial, onde o
mangue seria aterrado para a implantação de pista de Cooper, spa e marina
(BLOG DE JAMILDO, 03-03-2007, apud Barbosa, 2014). Na área conhecida como
ilha do Amor, está prevista a construção de um complexo náutico.

Figura 20: Visão geral do empreendimento. Fonte: Odebrecht Realizações Imobiliárias.

Os primeiros lançamentos imobiliários realizados pela Reserva do Paiva foram de
estruturas residenciais: Moradia da Península (condomínio de casas de luxo), Vila
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dos Corais (condomínio de apartamentos) e Terraço Laguna (condomínio de
apartamentos). Mais recentemente foram lançados outros dois condomínios
residências, o Varanda do Parque (Figura 21) e o Jardim do Mar. Os
empreendimentos imobiliários são voltados para a população de alto poder
aquisitivo, com valores acima do mercado, os imóveis podem custar de R$
790.000 até R$ 4.500.0002.
Os imóveis de alto padrão são cobrados a valores exorbitantes, tendo o objetivo
de homogeneizar o perfil do comprador, logo, concebendo o espaço sob o signo
da homogeneidade. Barbosa (2014) defende que se trata de um processo
contraditório, pois se trata da diferenciação pela homogeneização, tornando-se
esta o valor da espacialidade elitista. Oferece principalmente ao consumidor
desse espaço o valor da exclusividade.

Figura 21: Imóveis de alto padrão na Reserva do Paiva. Na foto, o condomínio Varanda do Parque,
entregue recentemente. Imagem de Julho de 2016.

2

Valores de Abril de 2016. Fonte: OLX e ZAP Imóveis. Disponível em http://pe.olx.com.br/granderecife e http://www.zapimoveis.com.br/ .
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No segmento corporativo o “Novo Mundo Empresarial” (Figura 22) abriga em sua
grande maioria os trabalhadores oriundos de outros municípios ou estados, são
6 torres voltadas para comércio e serviços. Muitos compradores desses imóveis
se tratam de investidores que adquirem salas para aluga-las. A estimativa é de
que com o passar dos anos o CIPS venha a atrair cada vez mais empresas,
aumentando tanto a demanda pelos imóveis coorporativos quanto a demanda
por habitações de alto padrão.
O hotel Sheraton Reserva do Paiva (Figura 23), o centro de gastronomia Empório
Gourmet (Figura 24) e o Colégio Santa Maria (Figura 25), foram os outros
empreendimentos também lançados. Todos com o objetivo de manter a
concepção de uma pluralidade de usos afim de abastecer o “cliente” de toda e
qualquer necessidade. O consumidor, pode morar, trabalhar, estudar, tudo sem
sair do conforto da Reserva do Paiva.

Figura 22: Novo Mundo Empresarial. Imagem de
julho de 2016

Figura 23: Hotel Sheraton Reserva do Paiva.
Imagem de julho de 2016

Figura 24: Empório Gourmet. Imagem de julho de
2016

Figura 25: Colégio Santa Maria. Imagem de julho de
2016
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A respeito das áreas públicas do projeto estão incluídas além das grandes massas
verdes, como as Reservas Ecológicas e o Mangue, as áreas institucionais,
formadas por praças, lazer esportivo, e as áreas verdes contemplativa. Um dos
destaques do projeto é o Parque do Paiva (Figura 26), um equipamento de
41.900m² que parte da praia até chegar à Via Parque.

Figura 26: Perspectiva ilustrativa do Parque do Paiva. Fonte: Odebrecht Realizações Imobiliárias.

A tabela a seguir (Tabela 2), resume de forma clara como o Complexo Imobiliário
Reserva do Paiva é concebido, pela concepção de um espaço de grande
pluralidade de usos.
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Tabela 2: Modalidades de uso do solo e demonstrativo das áreas do parcelamento do Loteamento Praia
do Paiva. Fonte: Memorial descritivo do Loteamento Praia do Paiva, apud Barbosa, 2014.

É importante ressaltar que o Complexo imobiliário não tem sua estrutura fixa, ela
pode mudar de acordo com as necessidades do mercado e com as novas
demandas que possam surgir. Como alerta um funcionário da Odebrecht:
“Um projeto da escala e características do Paiva ele tem a capacidade
de influenciar o mercado aonde está inserido. Mas essa influência não
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é uma via de uma mão só, claramente o projeto se adequou as
demandas de unidades de menor área frente a incapacidade do
mercado local absorver unidades acima de 250m² por exemplo. Outra
modificação necessária no projeto foi o faseamento. Por exemplo neste
momento em que vivemos de profunda crise, o projeto sofre uma
desaceleração natural que deve ser retomada no segundo semestre de
2017. Em relação ao desenho urbano até pela longevidade e duração
de desenvolvimento do projeto também houve mudanças, por exemplo
o projeto busca hoje se adequar a premissas como de uso misto,
premissa esta que no momento de concepção do projeto não foi
abordada. ” (B.G., entrevista realizada em junho de 2016).

Uma dessas mudanças se deu logo no início do projeto. A Reserva do Paiva era
originalmente concebida para atender as demandas do mercado europeu, que
no momento vivia em uma época de grande valorização, aos moldes do que
acontece em outras cidades nordestinas, como Natal no Rio Grande do Norte,
onde há um grande contingente de imóveis ocupados por europeus como casas
de veraneio. Se tratava de um cenário que gerava grande atratividade nos
investimentos no mercado do sul da Europa.
“A península Ibérica estava altamente capitalizada e por proximidade
cultural e geográfica, havia uma expectativa natural de que esses
consumidores investissem principalmente nos mercados do nordeste
brasileiro, assim o Paiva estava desenhado e preparado para este
mercado.”. (B.G., entrevista realizada em junho de 2016).

Porém em 2008, a União Europeia foi atingida por uma crise econômica e fez com
que os mercados imobiliários reduzissem drasticamente as expectativas de
investimento. Todavia, nesse mesmo ano, o Complexo Industrial e Portuário de
Suape foi anunciado, com investimento de R$ 52 bilhões, transformando a matriz
econômica do estado de Pernambuco. A Reserva do Paiva então se posiciona
para o novo cenário econômico local.
“Os preços praticados em Recife e Região metropolitana foram
pressionados e aconteceu uma valorização tornando o mercado local
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extremamente atrativo, naturalmente mudando o foco do projeto. Esta
mudança de foco se deu entre o lançamento da primeira e a segunda
etapa da Reserva do Paiva (Morada da Península e Vila dos Corais). O
Masterplan concebido no projeto teria que suportar esta modificações,
de forma natural já que um projeto que será implantado entre 15 e 25
anos tem como uma de suas premissas principais a capacidade de
sofrer ajuste ao longo da sua implantação. Os produtos desenhados
dentro de cada lote foram adaptados ou modificados para o mercado
de Recife, passando de segunda moradia para imóveis de primeira
moradia sem modificar as premissas de diferenciação e qualidade
urbana em relação a forma que o mercado local vinha atuando. “
(Entrevista em junho de 2016 com B.G. da Odebrecht).

Vale lembrar também que muitas dessas alterações são feitas com o respaldo da
Prefeitura do Cabo. Como visto no capítulo anterior, a legislação favorece o
empreendimento quando flexibiliza suas leis, de forma que as alterações sejam
feitas em prol do empreendimento e não da população em geral, já que as faixas
de renda atendidas não contemplam a demanda por moradia no Cabo, como
visto no capítulo anterior.
Como um Complexo Imobiliário, Residencial e de Serviços, a Reserva do Paiva é
anunciada pelo mercado como uma novidade por sua plurifuncionalidade, por
reunir variedade de usos e funções, como residência, turismo, comércio e serviços
especializados.
O perfil dos consumidores desse empreendimento é pessoas de classe social A+,
A, B+ e B, que tem o vetor de sua vida pessoal e profissional voltado para o sul
da RMR. Há casos em que os moradores utilizam o imóvel como segunda
residência, que as utilizam a partir da quinta-feira constantemente nos meses do
verão. A grande maioria são recifenses (aproximadamente de 75%), mas há a
presença de brasileiros de outros estados, atraídos pela geração de empregos do
CIPS, e alguns estrangeiros.
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Os condomínios da Reserva do Paiva são independentes e possui estatutos
próprios, entretanto todos estão vinculados à Associação Geral da Reserva do
Paiva (AGRP), a responsável pelo atendimento às normas do empreendimento. A
AGRP apresenta personalidade Jurídica e patrimônio próprio para realização de
atividades que surgem ao empreendimento, e de todas as suas atribuições foram
fixadas e formalizadas através do Estatuto Social. A Associação atua em conjunto
com o poder público para a gestão de diversas ações e programas em áreas
variadas. Há uma atuação em programas ambientais, coleta seletiva, informações
aos visitantes, ações sociais com a comunidade e entorno, além de ser
responsável pela gestão da governança, pela conservação da praia, segurança
dos condôminos, fiscalização do uso do solo e mediação entre moradores.
“A Associação Geral da Reserva do Paiva representa moradores,
comunidades locais e visitantes. O interesse é um só: preservar a
qualidade urbana do lugar com seus serviços essenciais. E a associação
faz isso atuando como interlocutor desses grupos com o poder público.
Sem fins lucrativos e um modelo de gestão inovador, a associação
desenvolve diversos programas e ações. São parceiros dessa inciativa o
Sebrae-PE, a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho, a Rota dos
Coqueiros, Senac-PE, o Instituto e Assessoria para o Desenvolvimento
Humano (IADH), Hagana, Viveiro de Mudas Atmosphera, 06º Batalhão
da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, 18º Batalhão da Polícia
Militar do Estado de Pernambuco, Guarda Municipal do Cabo de Santo
Agostinho, Coordenação de Salvamento Aquático do Município do
Cabo de Santo Agostinho, Grupamento de Bombeiros Marítimos GBMAR, Gadelha Segurança Ltda., JBC Terceirização Ltda., MG Auditoria
e Consultoria Ltda., Escola Municipal Maria Madalena Tabosa, Comitê
Comunitário das Praias do Cabo de Santo Agostinho. Principais Ações
e Programas: Gestão e manutenção da orla e áreas públicas - Gestão
viária dos acessos públicos - Coleta seletiva - Monitoramento do uso e
ocupação do solo - Segurança 24 horas - Interlocução com
concessionárias de serviços e poder público - Gestão socioambiental.”
(Odebrecht Realizações Imobiliárias)
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Na década de 70, a praia da Boa Viagem, iniciou seu cenário de exploração
turística, resultando na precipitação do seu processo de urbanização. Sem
nenhum planejamento pertinente, a orla de Boa Viagem passou a ser explorada
não

apenas

pelo

turismo,

mas

também

pela

atividade

imobiliária.

Consequentemente houve perdas dos aspectos ambientais, tendo o seu maior
impacto a especulação imobiliária, resultando na aceleração vertical e aumento
do custo de vida da população local, tornando Boa Viagem um dos bairros com
o m² mais caro do estado, e um dos maiores custos de vida. Essa forma de
ocupação estende-se pelos bairros vizinhos, como Piedade e Candeias em
Jaboatão dos Guararapes. Mais recentemente Barra de Jangada vem se tornando
alvo desse mercado, principalmente pela proximidade com a Reserva 3.
A exemplo das outras capitais brasileiras que ocupam a zona costeira (Salvador,
Natal, Fortaleza, Maceió, Florianópolis, entre outras), Boa Viagem é um bom
exemplo de como a orla pode adquirir um valor de mercado pelos atributos da
paisagem e de sua localização. A vista privilegiada para o mar, tão cobiçada,
oferece status àqueles que conseguem “um lugar ao sol”. Porém, a alta densidade
construtiva e populacional e as problemáticas que surgem em decorrência disso
geram uma série de insatisfações aos moradores (Figura 27).

3

O caso de Barra de Jangada será analisado mais à frente.
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Figura 27: Alta densidade na orla do bairro de Boa Viagem. Fonte: Guilherme Jofili, 2010.

É nesse contexto que os promotores imobiliários vendem o complexo como um
contraponto à forma de ocupação da orla na RMR, principalmente à do bairro de
Boa Viagem no Recife (Figura 28). Esses bairros são cobiçados por reunir funções
residenciais, comerciais e de serviços voltados para as camadas de alto poder
aquisitivo. No exemplo de Boa Viagem, é possível identificar no bairro uma
centralidade, e ao mesmo tempo que essa característica é vista como funcional,
também gera problemáticas, como densidade elevada, tráfico intenso, poluição
sonora e visual, etc. A Reserva do Paiva então, se mostra como um projeto que
agrega apenas a qualidade desse tipo de centralidade, eliminando as
problemáticas.
“[...] Reserva do Paiva está circunscrito, ou seja, é vendido como um
suposto

contraponto

da

vida

na

metrópole,

mesmo

que

inevitavelmente dela faça parte. Um dos argumentos levantados pelos
promotores imobiliários é de que a vida pública nessas novas
configurações socioespaciais poderia se realizar plenamente em
espaços abertos, tranquilos e seguros. Trata-se tão somente de espaços
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de representação, nos termos discutidos por Lefebvre (2007). ”
(BARBOSA, 2014)

Figura 28: Anúncio de um dos condomínios da Reserva do Paiva, mostrando como o espaço é vendido à
contraponto de Boa Viagem. Fonte: Odebrecht Realizações Imobiliárias.

O público alvo do empreendimento é a população com maior poder aquisitivo
que moram em bairros nobres do Recife, como Boa Viagem e Jaqueira. Nas
palavras dos corretores é possível identificar como principal discurso de venda,
que a Reserva do Paiva une o que as Zonas Norte e Sul do Recife têm de melhor
a oferecer, o parque (o Parque da Jaqueira) e a praia, respectivamente.
Mercadorias por excelência, os produtos imobiliários são vendidos como um
“pacote completo” de serviços e equipamentos (Figura 29).

Figura 29: Anúncio de um dos condomínios da Reserva do Paiva, mostrando a intenção do projeto em aliar
o que as zonas Norte e Sul do Recife têm a oferecer. Fonte: Odebrecht Realizações Imobiliárias.
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A concepção do projeto é direcionada pela ideia de sustentabilidade, maior
contato com a natureza, exclusividade, sofisticação, maior segurança e melhor
qualidade de vida. Promovem ao consumidor, baixo coeficiente de ocupação, que
garantem a existência de espaços verdes exclusivos aos moradores, com a adição
de serviços de alta qualidade. O empreendimento tem como objetivo criar uma
localidade que agregue um polo turístico, esportivo e gastronômico, oferecendo
ainda diversidade de serviços voltados para os seus moradores. Todos esses
atrativos retratam o exclusivismo socioespacial no produto.
“Sendo um marco de planejamento urbano na Região Metropolitana
do Recife, a Reserva do Paiva está integrada ao exuberante cenário do
litoral sul de Estado. Valorizando o contexto natural da região e a
qualidade urbana com baixo adensamento, os residenciais do bairro se
integram de maneira harmoniosa ao ambiente por meio de construções
que privilegiam amplas áreas verdes entre as edificações, aproveitam
ventilação e iluminação natural, utilizam racionalmente água e energia.
Com o já reconhecido Padrão Reserva do Paiva, os residenciais
possuem boa acessibilidade e estruturas de lazer amplas e
completamente equipadas, que preservam a privacidade e promovem
conforto ambiental e visual diferenciados. Todo o bairro é coordenado
pela Associação Geral da Reserva do Paiva (AGRP), que atua em formato
de governança. ” (Odebrecht Realizações Imobiliárias)

Nos momentos da produção social do espaço expostos por Lefebvre (1974),
segundo as representações do espaço, o espaço concebido (espaço dos
cientistas, planejadores, urbanistas, tecnocratas e engenheiros sociais), da
Reserva do Paiva retrata a forma de ocupação pelo uso e reprodução do capital.
A representação do espaço exibido no plano urbanístico do complexo revela
diversos simbolismos, a fim de enfatizar os principais pontos fortes do
megaprojeto já detalhadas anteriormente. É a produção do espaço como valor
de troca e destinado único e exclusivamente a uma demanda solvável.
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Os desenvolvedores e empreendedores da Reserva apresentam um discurso de
que a Reserva do Paiva é um empreendimento superior aos existentes na RMR,
onde o projeto apresenta apenas lados positivos. Essa característica é definida
por Lefebvre (2007) como espaço imaginado, que nada mais é que símbolos que
apresentam representações derivadas da ordem estabelecidas: status e normas,
hierarquias localizadas, funções e valores para lugares particulares. E apoiados
pelo forte apelo do marketing de seus empreendimentos, a Reserva do Paiva
vende esse espaço imaginado para os possíveis consumidores, onde é possível
morar um lugar que agregue apenas o que o local tem de melhor a oferecer.
“Hoje, em nível de Pernambuco, a Reserva do Paiva passa a ser um
empreendimento diferenciado. Estão muito em moda os bairros
planejados, mas a gente não vê nenhum do porte da Reserva do Paiva
e que abrace tantos assuntos que são extremamente importantes. A
questão do meio ambiente, da sustentabilidade, o acompanhamento
correto das edificações, que têm um padrão diferenciado do que a
gente vê aí nos demais municípios. A gente tem um nível de
espaçamento diferenciado, altura reduzida, justamente buscando
garantir o bem-estar, por se tratar de uma área de reserva, e cumprir de
fato com a proposta que foi elaborada. ” (Coordenador de operações
da AGRP, apud BARBOSA, 2014).

3.2 - Espaço Vivido
Com base na teoria de Lefebvre, como visto no primeiro capítulo deste trabalho,
o espaço vivido se trata da experiência vivida do espaço, da experiência de cada
indivíduo, onde é exposto a articulação existente entre os elementos do espaço
e suas atividades. É neste momento que se percebe como as redes de interação
e comunicação, refletida na vida cotidiana, é determinante no processo de
produção do espaço aqui estudado.
“Correspondentemente, Merleau-Ponty distingue um espaço físico
construído pela percepção, um espaço geométrico conceitualmente
compreendido e, finalmente, um espaço vivido (espace vécu): o espaço
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mítico, o espaço dos sonhos, da esquizofrenia e da arte. Este espaço
baseia-se na relação entre o sujeito e o mundo dele ou dela e é
incorporado na corporeidade deste sujeito. ” (SCHMID, 2008)

Os moradores da Reserva do Paiva ao escolher o empreendimento como nova
residência procuram um lugar que ofereça segurança, lazer, boa infraestrutura,
qualidade e exclusividade. A ideia de um espaço que agregue uma diversidade
de benefícios, reflete muitas vezes na percepção do que Bachelard (1969, p. 31)
denomina de “espaço feliz”. Nessa concepção, Bachelard se refere aos “espaços
protegidos contra forças hostis, espaços amados ou espaços louvados. ”
(SCHMID, 2008).
“Vinculado a seu valor de proteção, que pode ser positivo, existem
também valores imaginados, os quais logo se tornam dominantes. O
espaço que foi apreendido pela imaginação não pode permanecer
indiferente, sujeito às medidas e estimativas do investigador. Ele foi
vivido, não na sua positividade, mas com toda a parcialidade da
imaginação. “ (BACHELARD, 1969, apud SCHMID, 2008).

Os moradores relatam que o contato com a natureza, a “super estrutura” e a
“modernidade” são os principais atrativos do lugar. Um destaque no cotidiano
dos moradores, é forte presença de ciclistas na ciclovia da Via Parque. Pela
estrutura de alto padrão da via, segurança e agradabilidade do local, a Reserva
do Paiva vem sendo escolhida como palco para prática do ciclismo como esporte
e lazer. A atividade é praticada tanto pelos moradores do complexo (onde
realizam grupos de corridas), quanto pelos moradores dos bairros de entorno,
como Itapuama e Barra de Jangada (Figuras 30 a 33).
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Figuras 30 a 33: O ciclismo tem forte presença da Reserva do Paiva. Grupos de moradores se reúnem
para a prática do esporte. Imagem de julho de 2016.

É importante destacar a baixa presença de moradores do complexo na praia do
Paiva. Apesar de o fator “morar perto da praia” ser um dos motivos para a
moradia na Reserva, poucos residentes são usuários da praia. Durante as
entrevistas concedidas na faixa de areia nenhum morador foi encontrado. E
quando estes eram questionados se eles faziam o uso da praia, a grande maioria
dizia que raramente iam à beira mar (Figuras 34 a 37). Esse distanciamento pode
ser explicado pelo fato que essa faixa costeira é um dos poucos lugares públicos
no complexo utilizado como lazer por “forasteiros”. O acesso democrático ao mar,
entra em confronto com o exclusivismo que os condôminos procuram na Reserva
do Paiva. Aparentemente, os moradores dão preferência às piscinas privativas dos
condomínios.
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Figuras 34 a 37: Usuários da praia do Paiva. Poucos moradores foram encontrados. Imagens de
outubro de 2015.

Nas conversas, também foi possível identificar que boa parte deles são oriundos
da Zona Norte da cidade do Recife. A Zona Norte é bastante procurada no setor
imobiliário por abrigar os bairros mais tradicionais do Recife e pela boa
arborização. Esse contato com a natureza, como visto anteriormente, é um forte
apelo no projeto da Reserva do Paiva, oferecendo ainda um diferencial de baixa
densidade e maior segurança. Outros moradores são naturais de outros estados
e chegaram à Reserva do Paiva pela oferta de empregos oferecidos pelo
Complexo Industrial e Portuário de Suape e pela Odebrecht.
Entretanto, nem tudo são “flores” para os moradores, e algumas queixas se fazem
presente. A pouca oferta de serviços e comércios básicos (padarias, farmácias,
supermercados, hospitais, entre outros), é um fator que gera insatisfações. Porém,
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os residentes demonstram paciência quando afirmam que aos poucos eles serão
instalados. A insegurança na entrada do pedágio é outro fator bastante
mencionado. E a grande unanimidade das reclamações são referentes ao
pedágio. A obrigatoriedade do pagamento do pedágio pelos moradores precisa
ser revista. O fato de ter que pagar para entrar em sua casa não é visto com bons
olhos, para isso um residente sugere: “Os moradores podiam ter um desconto no
valor, pelo menos. O valor é alto para ser pago todo dia”.
Visto os depoimentos de forma geral, os atributos destacados pelos residentes
da Reserva são superiores às insatisfações (Figura 38).
“O empreendimento Reserva do Paiva é maravilhoso, já é um sucesso e
vai melhorar com toda a infraestrutura que ainda será instalada. E ao
Terraço Laguna, onde moramos, também é excelente, pois excede as
expectativas dos moradores quanto às instalações e área de lazer”.
(Moradora, 42 anos. Entrevista em outubro de 2015).

Figura 38: Moradores em passeio de bicicleta próximo à Morada da Península. Imagem de Outubro de
2015.
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Em conversas informais com os trabalhadores do Complexo Imobiliário Reserva
do Paiva oriundos do Cabo de Santo Agostinho, relatam que a chegada do
empreendimento aumentou de forma considerável a empregabilidade na cidade,
entretanto essa informação é contestada quando comparada com os gráficos
analisados no segundo capítulo, onde dados do IBGE afirmam que mais da
metade dos domicílios subnormais tem rendimento abaixo de meio salário
mínimo.
Os poucos trabalhadores informais encontrados na praia do Paiva, relatam que a
empregabilidade não foi tão significativa. Ainda afirmam que com a chegada do
empreendimento, o número de usuários da praia do paiva foi reduzido, o maior
movimento fica restringido a área da praia em Barra de Jangada.
Quando analisado o espaço vivido através dos nativos do município do Cabo de
Santo Agostinho, identifica-se que o processo de urbanização acelerado
interferiu de maneira positiva e negativa, principalmente em regiões mais
próximas da Reserva do Paiva, como é o caso de Itapuama. As obras de
infraestrutura instaladas no local, como calçamento de vias e calçadão, servem
para facilitar o acesso dos novos moradores da cidade.
Com essas novas adições, a percepção do espaço também muda. Onde antes era
possível caminhar livremente pelo acesso sem asfalto, entre as poucas casas que
existiam, agora, junto com o asfalto veio edifícios residenciais de alto padrão e
olhares vigilantes atentos aos que passam pela nova Reserva. Uma situação
descrita por alguns como extremamente desconfortável. Os nativos passam a se
sentir forasteiros, em um ambiente que em outros tempos lhes era familiar (Figura
39).
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Figura 39: A Reserva do Paiva vista de Itapuama. Mudança na paisagem modiﬁca o espaço vivenciado
pelos na vos. Imagem de Julho de 2016.

Uma moradora do bairro de São Francisco do Cabo de Santo Agostinho, comenta
que quando quer ir à praia, sempre escolhe Enseada dos Corais como destino.
Quando questionada o porquê de não ter a praia do Paiva como escolha,
respondeu: “porque tem que pagar, não é? Por ser uma área privada, tem que
pagar para ir. Enseada a gente vai de graça”. A ideia que os moradores do Cabo
têm de que a praia do Paiva se trata de uma área privada, demonstra a
configuração do espaço urbano no Paiva, ou como coloca Milton Santos a
conformação do Sistema de Objetos e Sistema de Ações que dão a forma do
empreendimento, e acabam por selecionar seus usuários, e influenciando
diretamente no espaço vivido. É o conflito entre Horizontalidades e Verticalidades
alertado por Milton Santos.

3.4 - Espaço Percebido
O espaço percebido é caracterizado pelo aspecto perceptível que pode ser
apreendido pelo indivíduo através dos sentidos. Onde o espaço social é uma
dimensão da prática social como uma rede de atividades e ou como interações
interligadas, onde são residentes de uma parte material já determinada (sua
morfologia,

o

ambiente

construído).

São

as

representações

mentais

materializadas, que acabam por corresponder a uma lógica de percepção da
produção e da reprodução social. (SCHMID, 2008)
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“Percepção é um conceito central da fenomenologia. Como um sujeito
percebe uma imagem, uma paisagem, um monumento? Evidentemente
a percepção depende do sujeito: um camponês não enxerga “sua”
paisagem da mesma forma que um morador da cidade desfruta um
passeio por lá (LEFEBVRE, 1991, p. 113). Todavia, a atitude de Lefebvre
em relação à versão fenomenológica da percepção é um tanto cética.
Por isso, ele a combina com o conceito de prática espacial para mostrar
que a percepção não acontece apenas na mente, mas se baseia numa
materialidade concreta e produzida. “ (SCHMID, 2008, p. 12)

Para análise do espaço percebido na Reserva do Paiva, foram realizadas diversas
conversas informais com os usuários do local. Entre os banhistas na praia do
Paiva, ciclistas à passeio e transeuntes na Via Parque. Foi possível identificar
visitantes de diversos bairros da Região Metropolitana do Recife. Porém, desses
visitantes foi observado um maior número de moradores de bairros mais
próximos da Praia do Paiva, como Barra de Jangada e Candeias, e são formados
predominantemente por jovens entre 18 e 30 anos.
Dentre as motivações da visita ao local, a bela paisagem surge como o principal
motivador. A beleza natural da praia é transformada em lugar de consumo. Pouco
movimentada, surge como uma oposição à agitação das orlas mais frequentadas.
A tranquilidade, o contato com a natureza, a paisagem dos coqueirais, são os
atrativos mais comentados entre os entrevistados (Figura 40).

Figura 40: Banhistas atraídos pela beleza da paisagem da praia do Paiva. Imagem de outubro de 2015.
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Como destacado anteriormente, a ciclovia da Via Parque é bastante utilizada nos
finais de semana. Tantos pelos moradores quanto por outros praticantes que
vinham de bairros próximos, como Barra de Jangada e Candeias. Um dos
entrevistados, residente de Piedade, relatou que frequentemente fazia passeios
de bicicleta, seguindo o roteiro da orla de Piedade até a Reserva do Paiva. Para
ele o empreendimento era um atrativo pela paisagem do local e pela segurança
e estrutura oferecida pela ciclovia. Entretanto, muitos ciclistas relatam a
dificuldade de acesso à Reserva. Para eles, com o final da ciclovia de Jaboatão
dos Guararapes, não há uma estrutura viária adequada para a prática, provocando
insegurança.
Quando questionados a respeito do pedágio, apesar de alguns comentarem que
achavam um valor justo a ser cobrado, pela infraestrutura oferecida, a grande
maioria considerava o valor cobrado como abusivo, visto que o trajeto é curto. O
pedágio chegava até a ser um impedimento para visitar a praia. Houve relatos de
que os residentes de Barra de Jangada e de outros bairros próximos, evitavam o
local por ter que pagar a taxa.
É interessante observar que na percepção de alguns visitantes, o pedágio surge
como um delimitador entre área pública e privada (Figura 41). O trecho da via
inserido no pedágio é tido como um espaço privado. Alguns até tem a
consciência de que se trata se um espaço de uso público, porém, mantêm o
sentimento de estar em um território privado. “Passa a impressão que é uma via
privada, e que se você quiser utilizar aquele espaço é um preço que se tem que
pagar”, diz F., 32 anos.
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Figura 41: O pedágio da Reserva do Paiva cobra atualmente uma taxa de R$7,50, considerado por muitos
um valor abusivo. Imagem de Julho de 2016.

A dificuldade de acesso à praia é uma unanimidade. Todos os visitantes
entrevistados mencionaram essa problemática como uma queixa em relação ao
empreendimento. As áreas destinadas para o estacionamento são distantes e
oferecem poucas vagas. Em relação ao acesso para o mar, a região da Morada da
Península é bastante criticada. Muitos dos entrevistados revelaram o forte
constrangimento ao se deparar com as entradas de acesso pelo condomínio
(Figuras 42 a 45).
“O acesso é por um lugar fechado, pequeno, baixo. Parece um bueiro
para os ratos entrarem. O jeito que fizeram...ficou chato, um
corredorzinho. Passa a impressão de quem não mora ali não pode
entrar, é um intruso. Sei que a praia é pública, mas acabaram
privatizando tudo lá”. (Usuário, 30 anos, Entrevista realizada em 11-102015)
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Figuras 42 a 45: Acesso para a praia pelo condomínio de luxo Morada da Península. O acesso é descrito
por muitos visitantes como constrangedor. Imagens de julho de 2016.

A sensação de estar dentro de um local privado é outro ponto bastante
comentado. Como visto anteriormente, até mesmo pelos moradores do Cabo de
Santo Agostinho, há por muitos um sentimento de intimidação, por parecer se
tratar de uma área exclusiva aos moradores, o sentimento é de que em
determinadas áreas, quando adentradas, o visitante torna-se quase que persona

non grata.
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É interessante observar como os sistemas de objetos e ações são claros na
produção do espaço da Reserva do Paiva, quando analisado os espaços
concebido, vivido e percebido. Todos seguem para direção de como o projeto
toma o território como exclusivo aos moradores do complexo. Quando a
empreiteira tem em sua concepção formar um espaço segregador, exclusivista, é
algo diretamente percebido pelos sujeitos que compõem esses espaços, tanto
pelo vivido como o percebido.
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À GUISA DA CONCLUSÃO:
ENTRE O CONCEBIDO E O VIVIDO
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À GUISA DA CONCLUSÃO: ENTRE O CONCEBIDO E O VIVIDO
Na produção do espaço urbano, é possível identificar a forte presença de
diferentes agentes sociais, que por estabelecerem uma relação de acumulação de
capital modificam e estruturam o espaço de acordo com os seus interesses. O
espaço urbano então é constituído por um jogo de forças articulado pelos
proprietários dos meios de produção, os promotores imobiliários, os
proprietários fundiários, o Estado e os grupos sociais – que acabam por
influenciar muito pouco no processo da construção de espaços públicos. É
possível identificar também a crescente perda de poder de regulação fiscal e
fiscalização do Estado frente ao capital financeiro dos interesses privados.
(PONTES e PESSOA, 2013).
Com o passar dos anos é possível perceber a crescente influência dos atores
privados na forma de ocupação do espaço urbano. Onde, sem se preocupar com
os impactos ambientais e sociais gerados pelas suas ações de seu entorno. Cabe
então ao poder público prevenir que tais atividades ocorram, ou promovam ações
para mitigá-las.
“A dinâmica de acumulação de excedentes por meio da atividade
turística, intensificadamente na área litorânea, e a consequente
ampliação da urbanização, instituídas na mercantilização do espaço,
aumentam a segregação socioespacial e subordinam os espaços ao
capital. Como estratégia para concentrar o poder sobre o espaço, os
atores imobiliários, empresas, unem-se a empresas nacionais e
internacionais monopolizando o mercado, influenciando a organização
do

território,

promovendo

construções

faraônicas

e

12

megaempreendimentos travestidos com o selo da sustentabilidade,
negando o direito à cidade as pessoas, fazendo do espaço mero
produto de consumo. ” (PONTES e PESSOA, 2013).

Como observado anteriormente, através do plano de negócios, foi possível
identificar a significativa falta de conexão do projeto com seu entorno. A Reserva
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do Paiva conta com a sua localização geográfica para favorecer o seu
exclusivismo espacial, visto que o projeto está rodeado por diversas barreiras
geográficas, como o Rio (Figura 46), a Mata e o oceano. Exceto na divisa com
Itapuama, todos os outros limites do bairro planejado apresentam barreiras
naturais que o separam de futuros concorrentes e vizinhos. Por isso, o complexo
imobiliário apresenta uma localização estratégica, e tem na sua posição espacial
um forte aliado na monopolização de sua produção espacial. (BARBOSA, 2014).

Figura 46: Ponte do Paiva sob o Rio Jaboatão. O rio surge como um fator favorável à segregação
socioespacial proposta pela Reserva do Paiva. Imagem de Julho de 2016.

O entorno imediato do complexo é formado pelos bairros Barra de Jangada em
Jaboatão dos Guararapes e Itapuama do Cabo de Santo Agostinho. E apesar do
discurso de seus desenvolvedores de que o projeto conversa com o entorno,
diante do que é introduzido ao consumidor, é possível identificar a clara intenção
em não integração da Reserva do Paiva com seus vizinhos. Tendo isso em vista,
os desenvolvedores, não obstante em vender a modernização e espaços
carregados de signos de inovação, identifica-se que a RMR segue a ser regida
pela lógica de diferenciação entre a ‘casa grande e senzala’ (BARBOSA, 2014,
p.77).
86

Um exemplo claro dessa falta de integração é a parcela mais ao sul do
empreendimento, justamente onde há o encontro entre o complexo e o bairro
de Itapuama (o único que faz uma divisa direta ao empreendimento), não está
prevista a construção de nenhum equipamento, ou qualquer outro tipo de
atuação que retrate alguma integração com a área, nem mesmo conexões viárias,
essa feita apenas através da Via Parque, com a passagem pelo pedágio, a fim de
distanciar o máximo possível o complexo do seu entorno. É possível identificar
então, com base em Lefebvre (2007) que o empreendimento então contribui para
a segregação socioespacial do entorno, visto a intencionalidade clara de que não
ocorra integração frente às comunidades vizinhas (Figura 47).

LEGENDA
Itapuama
Reserva do Paiva
Figura 47: Ligação entre Itapuama e Reserva do Paiva. Crédito: Google Earth, 2015.

Associado às características geográficas, outros elementos são detectados como
forte gerador de segregação socioespacial. Diversos aspectos presentes no
projeto reforçam o seu caráter exclusivista, o pedágio, por exemplo vira um
empecilho, quando uma parcela da população que antes usufruíam da praia do
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Paiva, deixaram de visitá-la quando agora precisam pagar para seu acesso. Como
visto no capítulo anterior, em conversas informais com usuários da praia do Paiva,
muitos relataram que boa parte dos moradores de Barra de Jangada preferem
ficar na praia que pertencente ao seu bairro a ter que pagar pelo pedágio, mesmo
preferindo a tranquilidade da orla do complexo. Ele funciona como um
delimitador físico do que é público e o que é privado na percepção dos
indivíduos.
Outro fator já mencionado anteriormente, se trata dos poucos acessos que a
população não residente tem em encontrar acessos para praia. O número de
vagas para estacionamento é insatisfatório, expondo a predileção para
moradores da área ou hóspedes dos hotéis do complexo. A segregação é ainda
mais gritante no muro do condomínio de casas de luxo Morada da Península que
tem frente direta para o mar. Por fins legais, visto que a praia do Paiva é um
espaço público e por isso deve oferecer acesso a todos, como prevê a lei
7661/88 4, os desenvolvedores construíram servidões de passagem que cortam o
condomínio e dão acesso ao mar (Figura 48). Evidenciando a clara intenção de
criar uma barreira com a finalidade de intimidar pessoas a seu acesso. Não há
sinalização e os servidões não apresentam de forma alguma um convite à sua
entrada. O objetivo foi concluído quando percebemos nas conversas informais, o
constrangimento que provoca aos visitantes.
“[...] aqueles túneis ali, que são uma agressão à sociedade, é uma
vergonha à democracia. Como se faz uma coisa dessas? Como o poder
público permite uma coisa dessas? Uma ponte cheia de pilar que mais
parece um caminho de rato. Amesquinha. Como se faz isso? Você se
sente agredido, você não sabe por que você é agredido, se você é
agredido você tende a agredir e [aquele] espaço não é um convite à

4

Lei 7661/88, Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado,
sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os
trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por
legislação específica.
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sociedade, é um convite à exclusão, apesar de eu supor que tenha uma
boa infraestrutura, mas tem que fazer essa pergunta”. (VALLE, 2013,
p.14, Entrevista em 14/08/2013, apud BARBOSA, 2014).

Figura 48: Acesso para a praia do Paiva através de servidões gera constrangimento aos usuários do
espaço. Imagem de Julho de 2016.

Um fator subjetivo da segregação é retratado através da vigilância 24h existente
no

complexo.

O

marketing

da

segurança,

um

elemento

vital

para

empreendimentos de alto padrão com a Reserva do Paiva, propaga um
monitoramento ostensivo da área. Há um posto da Polícia Militar próximo ao
pedágio, uma nova sede para a Guarda Municipal do Cabo de Santo Agostinho,
além da empresa de consultoria Haganá, e constitui uma equipe de salvamento
aquático, e a realização de rondas 24 horas por vigilantes. Essas rondas podem
ser interpretadas como um fator intimidador aos visitantes.
No âmbito dos espaços públicos de lazer inseridos pela Reserva do Paiva, além
da praia, o projeto tem proposta da implantação de um parque, o Parque do
Paiva. O parque proposto também não apresenta boa acessibilidade. Em conversa
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com corretora, a mesma quando perguntada se o parque proposto seria público,
respondeu que “sim, porém voltado para um público diferenciado, nem todo
mundo está disposto a pagar pedágio para vir ao parque, e não será oferecido
um grande número de vagas de estacionamento, logo, não haverá um
contingente elevado de visitantes de fora da reserva, apesar de público, será
voltado para os moradores”. Por essas características esses espaços vão perdendo
sua condição de espaços públicos, onde eles se firmam como áreas cada vez mais
privadas.
De acordo com Barbosa (2014), na teoria a Reserva do Paiva é um bairro
planejado, que enquanto público seria aberto a toda a população. Porém, na
prática, pelo seu caráter extremamente exclusivista, com intenso monitoramento
do espaço público o que o tornaria no máximo um espaço semipúblico. Ele é pelo
seu contexto um espaço concebido, vivido e percebido como exclusivo à uma
pequena parcela da população.
Resumidamente, como já dito, os fatores que dão um caráter exclusivo ao
empreendimento e consequentemente, forma um ambiente segregador, são ao
Norte o Rio Jaboatão, à Oeste a Mata Atlântica, ao Leste o Oceano Atlântico. E ao
Sul, única direção que possibilita a integração com áreas do entorno, o projeto
se utiliza de aspectos espaciais para se distanciar ainda mais. Aliados a esses
fatores naturais, há ainda a forma como o complexo é concebido, idealizado com
o propósito de selecionar os seus usuários, de modo que se crie um espaço
exclusivo. Todos esses elementos são identificados no esquema a seguir (Figura
49).

90

Figura 49: Identiﬁcação dos elementos segregadores do espaço na Reserva do Paiva.
Crédito: Google Earth, 2013.
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Oceano Atântico

Reserva Ecológica - Mata Atlântica

Rio Jaboatão

Fatores Segregadores do Espaço na Reserva do Paiva

LEGENDA

Itapuama
Área sem nenhum
equipamento proposto

Praças de pedágio

Vigilância 24h

Muro do Condomínio Morada da
Península

Os bairros residenciais de alto padrão como a Reserva do Paiva, a seu modo,
como definido por Lefebvre (2008), são constituídos por guetos. Devido aos
residentes de alto poder aquisitivo, são formados os guetos da riqueza.
Na lógica do espaço como mercadoria exposta, o ato da compra de um imóvel
não remete à compra da residência em si, mas também de suas relações espaciais.
Outros fatores além da qualidade do imóvel estão envolvidos, como a
proximidade do trabalho, de comércios, serviços. Mas outros elementos ainda de
forte presença na RMR são mais subjetivos, como status ou prestígio social.
Nos bairros de alto padrão da RMR, é notória que boa parcela das escolhas por
esses locais remete a esse prestígio social. Quando há o surgimento de um
empreendimento que propõe um espaço voltado para ocupações de alto padrão,
o apelo de exclusivismo socioespacial fica ainda mais evidente, tornando-se um
fator favorável à sua compra.
O marketing é um elemento primordial no convencimento dos possíveis
compradores de que as suas necessidades serão supridas mediante a compra
daquele imóvel. O marketing induz a padrões de comportamentos e atribui
conceitos às mercadorias (Figura 50).
“O projeto dos promotores de vendas se apresenta como ocasião e
local privilegiados: lugar de felicidade numa vida cotidiana miraculosa
e maravilhosamente transformada. O imaginário do habitat se inscreve
na lógica do habitat e sua unidade dá uma prática social que não tem
necessidade de um sistema. Donde esses textos publicitários já famosos
e que merecem passar para a posteridade, porque a publicidade tornase aqui uma ideologia” (LEFEBVRE, 2008)
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Figura 50: Material publicitário do Complexo Imobiliário Reserva do Paiva. Imagem de Julho de 2016.

De forma geral, conclui-se que a Reserva do Paiva pouco contribuiu para o
desenvolvimento do município ao qual ele pertence. Por implantar uma política
exclusivista do empreendimento, o projeto acaba por marginalizar os bairros do
seu entorno. Se por um lado a Reserva do Paiva apresenta alto padrão em suas
infraestruturas (Figuras 51 e 52), por outro o município do Cabo de Santo
Agostinho ainda apresenta em torno de 30% de domicílios com esgotamento por
Rede Geral, e quase 40% ainda utilizam fossa rudimentar (Figuras 53 e 54).
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Figura 51: Vias com estrutura de alto padrão na Reserva do Paiva. Imagem de Julho de 2016.

Figura 52: A boa infraestrutura da ciclovia atrai diversos ciclistas. Imagem de Julho de 2016.

94

Figura 53: Vias com carência de infraestutura, com esgoto à céu aberto em Pontezinha, no Cabo de Santo
Agostinho. Imagem de Julho de 2016.

Figura 54: Precariedade das vias dificultam a mobilidade dos habitantes do Cabo de Santo Agostinho.
Imagem de Julho de 2016.

95

No aspecto de espaço imaginado, o conceito de condomínio fechado acabar por
negar os princípios de integração urbana. E de que apesar de estar inserido em
um espaço onde não há aparente problemáticas urbanas, quando o sujeito é
movido de volta à cidade, as deficiências continuarão presentes.
“Uma questão que precisaria ser definitivamente incorporada pelos
promotores imobiliários e pelo poder público, que aprova esse tipo de
espaço pretensamente homogêneo, é que enquanto os espaços
concebidos ‘para os ricos’ negarem a possibilidade de uma cidade mais
diversa e plural, em que ricos e pobres desfrutam do mesmo espaço no
seu cotidiano, não se avançará na busca de construção de uma cidade
mais inclusiva. ” (BARBOSA, 2014).

A Reserva do Paiva ainda atua como um complexo transformador do espaço,
tendo em vista a especulação que vem sendo gerada após seu surgimento,
principalmente nos bairros de Jaboatão dos Guararapes, Barra de Jangada e
Candeias. É significativo o número de novos empreendimentos de alto padrão
surgindo, e o consequente deslocamento das camadas menos favorecidas.
Bem perto da Reserva do Paiva, um outro empreendimento surge com a mesma
concepção de condomínio de alto padrão do Paiva. Ainda dentro do território do
Cabo de Santo Agostinho, está previsto o Complexo Imobiliário Convida Suape
(Figuras 55 e 56). Como a reserva, tem o objetivo de abrigar os novos moradores
e novos investidores atraídos pela proximidade com o Suape, oferecendo uma
superestrutura que reúne uma pluralidade de usos.
“O Convida Suape foi desenvolvido para oferecer qualidade de vida aos
seus moradores dentro dos mais modernos conceitos de mobilidade,
sustentabilidade, educação e lazer, entre outros. Uma cidade planejada,
onde questões com a walkability (deslocamentos a pé) e segurança são
cuidadas como prioridade, para que os habitantes e frequentadores do
Convida encontrem um lugar diferenciado em todos os sentidos. ”
(CONE Multimodal)
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Lançado em 2012 o projeto ocupará uma área de 470 hectares, com previsão de
moradia para 100 mil habitantes. O projeto fica localizado na área central do
Cabo, e faz divisa com bairros como Charneca, Charnequinha e São Francisco,
bairros conhecidos por abrigar população de baixa renda. Assim como a Reserva
do Paiva, o Convida Suape não apresenta qualquer tipo de perspectiva em
conectar a sua ocupação com a do entorno.

Figura 55: Projeto Convida Suape, assim como a Reserva do Paiva, deverá causar um grande impacto físico
e social no território do Cabo. Fonte: CONE Multimodal.

Figura 56: Figura 8: Projeto Convida Suape. Fonte: CONE Multimodal.
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As transformações do espaço transpassam o território do município do Cabo de
Santo Agostinho. Em Jaboatão dos Guararapes, o bairro de Barra de Jangada, que
faz divisa com a Reserva do Paiva, vem sofrendo diversas modificações. O local é
conhecido por abrigar comunidades de pescadores, e não apresenta o status de
outros bairros próximos de edificações de alto padrão, como Boa Viagem e
Piedade. Porém, com o advento da Reserva do Paiva, a especulação imobiliária
agrega ao espaço um novo valor de uso, travestido de valor de troca, graças ao
seu alto valor especulativo (do m²).
Para evitar que os consumidores desses novos edifícios façam associação do
empreendimento com o histórico do bairro ser voltado para uma população de
menor poder aquisitivo, os atores do mercado imobiliário, passam a denominar
o local como “A Nova Barra”, como se tratasse do surgimento de um novo bairro,
voltado para um padrão de luxo oriundo do Paiva (Figuras 57 a 60).

Figura 57: Material publicitário para novos empreendimentos em Barra de Jangada. Fonte: Vale do Ave
Empreendimentos.
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Figura 58: Material publicitário para novos empreendimentos em Barra de Jangada. Fonte: Rio Ave
Empreendimentos.

Figura 59

Figura 60: A presença de novos empreendimentos segue transformando a paisagem de Barra de Jangada.
Imagem de Julho de 2016.

Assim como acontece com o Cabo de Santo Agostinho, os nativos de Barra de
Jangada, são pressionados pela especulação imobiliária e vão ficando cada vez
mais marginalizados.
Em face do surgimento desses empreendimentos, como a Reserva do Paiva,
Convida Suape e outros, é inegável que não existe como impedir o crescimento
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e as transformações das cidades. Porém, é necessário que as novas formas do
espaço concebido incluam sustentabilidade socioambiental, que dialoguem com
as comunidades do entorno, e integrem seus territórios de maneira que as
expansões urbanas gere bem-estar à população como um todo, visando sempre
a qualidade de vida do ambiente.
O urbanismo concebido pelos promotores de venda é voltado para o mercado,
sempre visando o lucro. No caso da Reserva do Paiva, não é vendido apenas um
investimento imobiliário, uma moradia, mas o urbanismo, tornando-o valor de
troca. Eles apresentam o projeto como um espaço para privilegiados, como o
lugar da felicidade.
Porém o ato de habitar, vai muito além do espaço privado, deve haver uma
relação com os espaços públicos, como lugares de encontro, reunião,
reivindicação e sociabilidade (FERREIRA, 2007). A relação entre apropriação e
dominação é perceptível no caso da Reserva do Paiva, visto que a propriedade
privada é a representação da segregação ao determinar as formas de uso dos
lugares que são públicos. É nesse momento que se é exposto os conflitos da
produção do espaço.
O espaço criado pelo mercado carrega uma série de simbolismos explícitos, como
vimos anteriormente, representados pelos objetos segregadores do Projeto, e
transmite mensagens de poder e dominação. Ao mesmo tempo, ao redor desses
lugares idealizados, outros centros vão seguir crescendo de forma desordenada,
ocupando as periferias. Criando o que Lefebvre chama de urbanização
desurbanizada.
“A convergência desses projetos comporta portanto os maiores
perigos. Ela apresenta politicamente o problema da sociedade urbana.
É possível que novas contradições surjam desses projetos, perturbando
a convergência. Se uma estratégia unitária se constituísse e fosse bem
sucedida, isso seria talvez irreparável. “ (LEFEBVRE, 2008)
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Entre o concebido e o vivido, a Reserva do Paiva parece ainda reproduzir a lógica
da reprodução do capital: excludente e direcionada somente à uma demanda
solvável. O direito à cidade continua sendo uma utopia.
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