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PORTO DO CAPIM EM AÇÃO: a resistência das mulheres em tempos de exceção 

 

Emilayne Souto1 

 

Introdução 

 

No dia 15 de julho de 2019, a comunidade do Porto do Capim, residente há mais de 70 anos 

no centro histórico de João Pessoa, amanheceu sob a ameaça de tratores e funcionários da 

Prefeitura a retirarem parte da vegetação do mangue para a construção do Parque Ecológico 

Sanhauá, um parque de 193 mil m², com praça, mirante, elevador panorâmico e passarela, 

que será construído onde então se localiza a comunidade. Mas não é de hoje que a 

comunidade vivencia enfrentamentos com o governo municipal. Há cerca de 7 anos que a 

Associação de Mulheres do Porto do Capim vem se mobilizando frente à possibilidade de 

realocação da comunidade prevista nos projetos de revitalização do centro histórico pela 

Prefeitura. 

Tendo como lideranças as gêmeas Rayssa e Rossana Holanda, a mobilização das 

mulheres conseguiu, nesses tempos difíceis para as políticas urbanas locais, obter 

repercussão nacional. Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da 

Câmara Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, esteve na comunidade para 

avaliar a situação conflituosa. Atualmente, o projeto do Parque Sanhauá está então 

paralisado. A Prefeitura, após várias mobilizações e reivindicações, decidiu retomar o 

diálogo com a comunidade. 

Isto posto, o presente trabalho se propõe a refletir sobre o lugar das mulheres como 

protagonistas dos movimentos urbanos contemporâneos, em suas lutas por moradia, em suas 

lutas por reconhecimento, em suas várias frentes de resistência, tendo como caso 

emblemático, nesses tempos de exceção, a mobilização e a força política das mulheres em 

ação do Porto do Capim. Para tanto, no primeiro momento, trataremos da mobilização das 

mulheres do Porto do Capim, traçando um breve panorama da questão da revitalização do 

centro histórico de João Pessoa e de como a comunidade está implicada neste projeto. A 

seguir, trataremos da presença e da atuação das mulheres nas questões e nos movimentos 

sociais urbanos contemporâneos a partir do direito à cidade. Por fim, faremos algumas 

 
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Contato: 

emilaynesouto@hotmail.com  
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análises críticas a respeito da atuação das mulheres do Porto do Capim em tempos de 

exceção, nos quais têm suas casas derrubadas, à revelia da legislação e sem diálogo algum.  

 

A comunidade Porto do Capim e a questão urbana em João Pessoa: Pare, Olhe e 

Escute! 

 

Com a perspectiva de chegar a um milhão de habitantes, João Pessoa é uma cidade que vem 

passando por um acelerado processo de urbanização, integrado a um modelo internacional de 

desenvolvimento sustentável a partir da Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES) 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que prevê à implementação de políticas 

de desenvolvimento urbano voltadas às três dimensões de sustentabilidade: ambiental e 

mudança climática; urbana; e fiscal e governança. Lançada em 2012 pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis 

(ICES) é um programa de assistência técnica com foco em cidades médias (entre 100 mil e 2 

milhões de habitantes e com crescimento acelerado) da América Latina. 

A partir de um modelo específico de política de desenvolvimento, o programa do BID 

oferece apoio técnico e financeiro para a realização de grandes projetos de infraestrutura e 

ações urbanísticas, ambientais, sociais, fiscais e de governança que visam à construção de 

cidades mais sustentáveis. Em 2013, a partir de uma parceria do BID com a Caixa Econômica 

Federal, João Pessoa foi a primeira cidade brasileira e a única do Nordeste a aderir ao 

programa. Outras quatro cidades também foram contempladas: Goiânia, Vitória, Florianópolis 

e Palmas (BID, 2014). Aqui na cidade o programa foi intitulado de Plano de Ação João 

Pessoa Sustentável.  

O Plano de Ação João Pessoa Sustentável obteve o financiamento total de 200 milhões de 

dólares, ficando cada parte envolvida responsável por 100 milhões de dólares, contando assim 

com 60 ações a serem realizadas nos próximos 30 anos. Das propostas que compõem o Plano 

de Ação, as que mais têm gerado conflitos e disputas entre grupos da sociedade civil e a 

PMJP são a revitalização do Parque da Lagoa, o Plano Municipal de Redução de Riscos – este 

engloba o projeto de contenção da Barreira do Cabo Branco, para o qual acaba de ser liberado 

o valor de 65 milhões de reais pelo Governo Federal; o Plano Diretor de Mobilidade Urbana; 

o Parque Ecológico Sanhauá e a revitalização do Porto do Capim. Está previsto ainda no 

Plano de Ação, o financiamento para a elaboração do novo Plano Diretor da cidade. Iniciada a 

execução de alguns desses projetos, no entanto, emerge uma série de mobilizações e 
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questionamentos quanto ao modelo de desenvolvimento urbano e às formas de organização da 

cidade a serem implementados em João Pessoa. A partir do uso da internet, blogs e redes 

sociais, diferentes grupos, associações, coletivos, ONGs e fóruns de discussão vêm se 

organizando em torno de temas como direito à cidade, sustentabilidade, mobilidade urbana, 

mudanças climáticas e lutas por moradia. 

Em março deste ano, o prefeito Luciano Cartaxo anunciou o início das obras do 

Parque Ecológico Sanhauá, ao mesmo tempo em que assinou a ordem de despejo de 160 

famílias residentes na comunidade do Porto do Capim no centro histórico. Desde 2013, a 

comunidade Porto do Capim, residente desde os anos de 1940 às margens do Rio Sanhauá, 

vem num processo de mobilização contra o projeto de revitalização do centro histórico. O 

local onde hoje vivem essas famílias, às margens do rio Sanhauá, afluente da margem direita 

do rio Paraíba, no bairro do Varadouro, aparece como ponto importante no projeto de 

revitalização do centro histórico da Prefeitura por dois motivos principais: foi o lugar onde 

nasceu a cidade de João Pessoa, em 1585, e o local onde se instalou o Porto do Varadouro, na 

década de 1920, durante o governo do presidente Epitácio Pessoa. Após a desativação do 

Porto do Varadouro, em 1935, transferido para a cidade de Cabedelo, houve uma intensa 

desvalorização imobiliária da área. Com a cidade se expandindo no sentido oposto, do centro 

para a região litorânea, o Porto do Varadouro ficou abandonado. 

Aos poucos, iniciaram-se as ocupações do terreno por parte dos antigos trabalhadores 

e pescadores do porto, que, então desempregados, começaram a usar aquela área como 

moradia (GONÇALVES, 2014). São aproximadamente quinhentas famílias, cerca de duas mil 

e quinhentas pessoas das comunidades do Porto do Capim, da Vila Nassau, da Rua Frei Vital, 

da Praça  XV de novembro e do Curtume, genericamente conhecidas como comunidade 

do Porto do Capim, que precisarão ser retiradas do local. Estas famílias devem ser, segundo a 

Prefeitura, transferidas para apartamentos financiados através do programa de habitação social 

do governo federal – Minha Casa Minha Vida. De acordo com o Plano de Ação João Pessoa 

Cidade Sustentável (2014, p.98), o Porto do Capim é uma das prioridades do governo por se 

tratar de uma “área de ocupação irregular e de grande fragilidade ambiental”. 

Representada pela Associação de Mulheres do Porto do Capim2, a comunidade 

conseguiu mobilizar diversos grupos da sociedade civil em torno de suas reivindicações, 

conseguiram ainda um laudo antropológico afirmando a condição de comunidade tradicional e 
 

2 Inicialmente, o projeto de requalificação urbanística da PMJP previa a retirada de toda a comunidade, 

aproximadamente 500 famílias, por volta de 2500 pessoas. Sobre o processo de resistência da comunidade a esse 

projeto e, mais especificamente, a ação política da Associação de Mulheres do Porto do Capim, elaborei a 

dissertação de mestrado “Aqui tem gente!”: As mulheres em Ação do Porto do Capim (2016). 
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ribeirinha, um laudo técnico elaborado por professores de Arquitetura e Urbanismo da UFPB3 

e uma ação contra a prefeitura junto ao Ministério Público Federal. Em 2017, conciliadas pelo 

MPF, a comunidade e a prefeitura chegaram ao acordo de que a desocupação só ocorreria 

quando a PMJP tivesse construído moradias dignas para onde as famílias seriam transferidas. 

E seriam exclusivamente as famílias que se encontram em situação de risco, para então terem 

início as obras de requalificação da região de acordo com as exigências e os diálogos com a 

comunidade. Todavia, segundo os moradores do Porto do Capim, a prefeitura cessou o canal 

de comunicação com a comunidade e só teria retomado o contato com essas ordens de despejo 

e com o novo projeto do Parque Ecológico Sanhauá. 

Estimado em 11,6 milhões de reais, no local onde reside a comunidade será construído 

um parque, de 193 mil m², com praça, mirante, elevador panorâmico e passarela. Nas 

propagandas veiculadas sobre o Parque Sanhauá, a prefeitura destaca que está devolvendo o 

rio para a cidade, preservando a história e construindo o futuro. Em nota divulgada pelo 

Iab.pb, o atual presidente da instituição, entretanto, afirma que este seria um projeto 

anacrônico, com forte discurso higienista e gentrificador, na medida em que não leva em 

consideração nem a memória nem o tecido social da comunidade tradicional e ribeirinha, 

expulsando-a do seu território em favor de uma exploração turística como motor de 

desenvolvimento econômico. 

Nas propagandas da Prefeitura, temos, de um lado, o Parque Ecológico Sanhauá 

apresentado como um espaço modernizado, inteligente e sustentável e, do outro, em 

outdoors pelas ruas da área nobre da cidade, famílias sorridentes, brancas, de classe média, 

dizendo-se preocupadas com o futuro da cidade e com a preservação histórica. Uma imagem 

completamente distanciada das famílias que hoje ocupam o centro histórico. Quando a 

Prefeitura propõe que o Parque Ecológico Sanhauá estará devolvendo o rio para a cidade, o 

que temos, de fato, são mulheres que vêm experienciando, ao longo de todos esses anos de 

mobilização da comunidade, a denegação do reconhecimento do seu direito à cidade. É o 

direito à cidade que a estas mulheres e à comunidade da qual fazem parte está sendo negado 

pela Prefeitura. Enquanto sujeitos de lutas, estas mulheres da Associação de Mulheres do 

Porto do Capim vivenciam, de formas distintas, a partir de suas experiências de gênero (ser 

mãe, mulher, pobre, periférica, trabalhadora), a denegação do reconhecimento do seu direito 

 
3 O laudo técnico elaborado, a partir do projeto de extensão Abrace o Porto, contou com uma equipe 

multidisciplinar, e contrapôs diversos argumentos sustentados pela Prefeitura para o despejo da comunidade. 

Sobre o laudo técnico, ver: Abrace o Porto do Capim – Requalificação Urbana, patrimonial e ambiental do 

Porto do Capim – Proext, 2015-2016, UFPB. 
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à cidade. Pare, Olhe e Escute – Aqui tem gente! é um dos lemas do movimento 

#OcupePortodoCapim em favor da permanência e requalificação da comunidade no centro 

histórico. Para os moradores e organizadores da mobilização, não é preciso revitalização 

onde já existem vidas. 

 

Gênero e direito à cidade: as mulheres e os movimentos urbanos contemporâneos 

 

Ao refletirmos sobre a temática da mulher dentro dos movimentos sociais, o que se 

tem é que a mulher, mesmo em maioria, não possui visibilidade. Sobre a participação das 

mulheres nos movimentos sociais,  

 

as mulheres são maioria nos movimentos feministas, nos movimentos 

populares por melhores condições de vida e trabalho e nas redes e fóruns 

transversais que ultrapassam as fronteiras nacionais. Nos movimentos 

organizados segundo a temática do gênero, as mulheres destacam-se por 

serem as que têm todos os maiores índices de participação e de organização 

de suas demandas em entidades associativas. As mulheres também 

sustentam, majoritariamente, as redes solidárias de projetos sociais que 

trabalham pela inclusão de crianças e adolescentes nas ruas (...). Portanto, 

quer como grupos de mobilizações de causas femininas, quer como 

participação feminina em diferentes mobilizações, as mulheres têm 

constituído a maioria das ações coletivas públicas (GOHN, 2007, p.45). 

 

 

Citando Beth Lobo, Gohn (2007) ressalta que frequentemente as análises ignoram que 

os principais atores nos movimentos populares sempre foram, de fato, atrizes. Apesar de 

protagonistas nas demandas, segundo Jelin (1987, p.11 apud PAOLI, 1990, p.107), os estudos 

sobre movimentos sociais praticamente não identificam o gênero de seus participantes nem se 

questionam sobre o caráter que este imprime à participação, às práticas coletivas e aos 

sentidos das ações. Tratam da temática como se o movimento fosse assexuado. 

Segundo Macedo (2002), o contexto urbano articula uma pluralidade de lógicas e 

contrastes que atingem de forma diferenciada os diversos segmentos sociais, variando de 

acordo com o recorte de classe, racial, de orientação sexual, de orientação religiosa, de 

gênero, etc. Pensar nesse contexto as múltiplas formas de opressão que aproximam e 

diferenciam os sujeitos requer, portanto, uma combinação de arranjos que expliquem sua 

existência. Em termos de semelhanças e diferenças, tem-se, por exemplo, que homens e 

mulheres, na luta pela ocupação de determinado espaço urbano, podem partilhar da mesma 

situação de despossessão de moradia e estarem unidos na mesma causa. No entanto, eles 
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vivenciam de formas distintas em seu cotidiano a luta política devido aos fatores diferenciais 

daquilo que, dentre outros autores, Lauretis (1994) vai chamar de experiência de gênero. No 

limite, fica evidente que as mulheres, ao se constituírem enquanto sujeitos sociais, estão 

cotidianamente reelaborando suas ações a partir de suas experiências de gênero. 

No Brasil, em meio às lutas populares por moradia, as mulheres, diante das rígidas 

hierarquias de gênero e de classe e das demarcadas desigualdades sociais a que são 

submetidas, passam a reelaborar tanto a representação quanto a autorrepresentação que 

possuem sobre gênero. Neste sentido, a luta da Associação de Mulheres Porto do Capim em 

Ação se configura em reivindicações de necessidades objetivas (permanecer no Porto do 

Capim; com uma requalificação urbana da área; com melhorias no abastecimento de água, 

luz, saneamento básico, segurança, transporte público), mas, em última instância, se apresenta 

como uma luta por reconhecimento (reconhecimento do seu lugar próprio, da sua cultura, dos 

seus hábitos e modos de vida). Quando as mulheres do Porto do Capim, sob o lema “Pare, 

Olhe e Escute”, reivindicam a permanência da comunidade e a requalificação da área onde 

vivem, o direito à moradia e a melhores condições de vida, é ao direito à cidade a que estão se 

remetendo. Quando essas mulheres questionam o projeto de revitalização da Prefeitura, estão 

ainda reivindicando o direito à cidade não apenas no sentido das pessoas terem acesso à 

qualidade de vida, ao transporte público, a saneamento básico, à educação de qualidade, mas 

também ao direito de definir a própria cidade, de participar dos processos decisórios das 

políticas urbanas locais. 

No caso da comunidade Porto do Capim, o protagonismo das mulheres se faz notório 

por representar a participação política de sujeitos historicamente excluídos do debate 

público, dos movimentos sociais, do lugar de cidadão, relegadas ao mundo privado, da casa. 

As diferenças de gênero estiveram invisibilizadas em grande parte da história do urbanismo, 

mesmo urbanistas mulheres, como Jane Jacobs, não tinham uma abordagem na qual o 

gênero fosse situado. As discussões sobre gênero e direito à cidade são relativamente 

recentes no Brasil, muitas delas giram em torno da constatação de que homens e mulheres 

vivenciam a vida urbana de formas distintas. Em uma sociedade marcada pela violência 

urbana, as mulheres estão sujeitas de tal forma à violência que acabam por ficarem 

segregadas e afastadas dos espaços urbanos, tendo limitados locais de acesso, horários de 

circulação na cidade etc. As desigualdades de gênero se reproduzem nas diversas 

experiências e modos de usos da cidade. 
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Quando pensamos no campo do planejamento urbano, a violência contra as mulheres 

ocorre de múltiplas formas. No caso de remoções forçadas de famílias que vivem em 

situação de irregularidade urbana, temos que, em sua maioria, as famílias são monoparentais 

chefiadas por mulheres pobres, ou seja, as vítimas principais são as mulheres. As mulheres 

são protagonistas nos movimentos por moradia e habitação. No caso de violência sexual, a 

existência de ruas mal iluminadas, vias com pouca circulação de pessoas, longas esperas 

pelo transporte público são algumas das condições que aumentam a insegurança das 

mulheres, impedindo o seu livro acesso ao espaço urbano. O Vagão Rosa, vagões exclusivos 

para mulheres instalados nos metrôs de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, foi uma medida 

utilizada pelo poder público na tentativa de coibir assédios físicos, sexuais e morais sofridos 

pelas mulheres no transporte público. Em João Pessoa, a Prefeitura criou o Parada Segura, 

onde a partir das 22h o motorista de ônibus teria que parar em qualquer lugar que as 

mulheres assim o demandassem, na tentativa de fornecer mais segurança às mulheres no uso 

do transporte coletivo à noite. 

Para Lefebvre, direito à cidade se refere ao direito à apropriação da cidade, bem 

distinto do direito à propriedade tomado como primordial e inalienável na cidade capitalista. 

O direito à cidade concebe a cidade, a urbanidade, pelo seu valor de uso mais do que pelo seu 

valor de troca. Direito à cidade, na concepção lefebvriana, se apresenta assim como uma 

utopia, uma plataforma política radical que tem como base um outro tipo de sociedade urbana. 

Muitas das leituras que vêm sendo realizadas atualizando a obra O Direito à Cidade (1991) 

propõem a necessária vinculação deste conceito às questões de classe, raça e gênero para se 

pensar esse outro tipo de sociedade urbana a que Lefebvre se refere. O conceito de 

interseccionalidade, que propõe justamente esta interrelação entre classe, raça e gênero, 

pensado junto ao direito à cidade pode abrir variada discussões e contribuição ao 

planejamento urbano, principalmente no que tange ao direito das mulheres à cidade. 

 

Ação em tempos política urbana de exceção 

 

O que chamamos de tempos de exceção se configura, na verdade, no desmantelamento da 

política urbana nacional que vem acontecendo desde o Governo Temer, no qual ocorreram a 

transferência das atribuições do Conselho das Cidades para o Ministério das Cidades e a 

suspensão das Conferências Nacionais da Cidade. Esse processo se acirrou ainda mais no 

Governo Bolsonaro, no qual temos várias medidas que põem em risco a própria estruturação 
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da política urbana brasileira. Medidas como: fim do Conselho Nacional das Cidades, a 

extinção do Ministério das Cidades, o estrangulamento por contenção de recursos e 

paralisação de obras da política habitacional do Minha Casa Minha Vida ou mesmo os saques 

liberados do FGTS, principal fonte de financiamento e desenvolvimento urbano. Aos 

municípios, em grande parte responsáveis pelas políticas urbanas, restaram o retorno à lógica 

clientelista, enquanto reféns de repasses de recursos federais via emendas parlamentares. 

Temos ainda a PEC 80/2019, proposta de emenda constitucional apresentada pelo 

senador Flávio Bolsonaro, que representa um ataque direto ao princípio da função social da 

cidade ao alterar os artigos 182 e 186 da Constituição Federal de 1988.  A PEC 80/2019 

propicia, grosso modo, a redução das exigências para que um imóvel urbano ou rural cumpra 

sua função social, dificultando as desapropriações e favorecendo a especulação imobiliária. 

Para o autor da proposta, o direito à propriedade é inalienável e não pode ser subsumido ao 

direito à função social da propriedade. Ativistas, juristas, urbanistas e movimentos populares 

vêm se posicionando contra essa proposta. 

 Em João Pessoa, temos a Prefeitura Municipal descumprindo a exigência de revisão 

do Plano Diretor da cidade após 10 anos. Sem maiores explicações às demandas da sociedade 

civil organizada, a Prefeitura afirma que está realizando, às portas fechadas, a formulação do 

novo Plano Diretor, já atrasado há mais de um ano. A Prefeitura desconsidera a 

obrigatoriedade da participação social, via audiências públicas obrigatórias, e da transparência 

das ações e propostas na elaboração do Plano Diretor, nos termos do Estatuto da Cidade (Lei 

Federal n. 10.257/01, art. 39 § 4o). 

Afora isso, temos a execução sumária e arbitrária de ordens de despejo como as que 

aconteceram com as famílias da comunidade do Porto do Capim.  A mobilização da 

Associação de Mulheres junto ao movimento #OcupePortodoCapim conseguiu, nesses 

tempos difíceis para as políticas urbanas locais, obter repercussão nacional. Foram vários 

dias de atos e mobilizações pela cidade, protestos em frente à Prefeitura, queimas de pneus e 

avenidas interditadas, repercussão nos noticiários e jornais locais, postagens e textos nas 

redes sociais. Recentemente, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara 

Federal, juntamente com o Ministério Público Federal, esteve na comunidade para avaliar a 

situação conflituosa. Atualmente, o projeto do Parque Ecológico Sanhauá está paralisado. A 

Prefeitura, após várias mobilizações e reivindicações, decidiu retomar o diálogo com a 

comunidade. 
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Considerações finais 

 

Os embates e conflitos não findam. O Plano de Ação João Pessoa Sustentável é mais do que 

um projeto de revitalização do centro histórico. Ele engloba um projeto de cidade, que afeta 

diretamente a vida de milhares de pessoas, que implica empréstimos a longo prazo, e que 

precisa ser debatido e questionado por toda a cidade. A luta das mulheres do Porto do Capim 

continua, neste sentido, um caso emblemático de mobilização e força política ante o 

esvaziamento da política urbana e o desrespeito às legislações e direitos urbanos e humanos. 
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