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RESUMO: O presente trabalho objetiva identificar e analisar os principais elementos definidores 

da paisagem resultantes das dinâmicas urbanas da Comunidade Beiral, localizada no bairro São 

Sebastião, em Patos – PB, através de diagnóstico morfológico, no intuito de compreender o 

funcionamento de sua malha urbana e se/como ocorre a segregação entre o local e a cidade. 

Foram adotados os seguintes procedimentos e etapas metodológicos: Pesquisa bibliográfica, 

visitas in loco e a estruturação do problema através de esquemas e mapas cognitivos, além do 

uso da metodologia definida por Kevin Lynch na obra “Imagem da Cidade” (2008). Conclui-se que 

a área em estudada é segregada socialmente, caracterizada pelas condições nas quais se 

encontram a população, e sobretudo espacialmente, fato percebido ao analisar os limites e vias 

que compreendem e delimitam o espaço.  

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade Beiral; Segregação; Morfologia Urbana. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao pensar nos espaços urbanos e suas dinâmicas, o primeiro item que vem à mente é a 

funcionalidade e a estética, que, apesar de serem fatores importantes e evidentes, não devem ser 

os únicos a serem apontados. O que é observado frequentemente é o esquecimento dos aspectos 

humanos e sociais, elementos essenciais para o bem-estar da população, visto que a imagem 

urbana e as comunidades possuem significados importantes para seus habitantes. A paisagem 
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urbana engloba não somente os itens citados acima, como também a utilização e identificação 

das pessoas que habitam aqueles locais, pois são elas que utilizam os espaços públicos, 

desenvolvem suas atividades e se inter-relacionam.  

Kevin Lynch (2008) em seu livro “A imagem da cidade”, afirma que: 

Tal como uma obra arquitectônica, a cidade é uma construção no espaço, mas 
uma construção em grande escala, algo perceptível no decurso de longos 
períodos de tempo [...] Os elementos móveis de uma cidade, especialmente as 
pessoas e as suas atividades, são tão importantes como as suas partes físicas e 
imóveis. (LYNCH, 2008, p. 9) 
 

Diante da problemática existente, este trabalho tem por finalidade identificar os principais 

elementos definidores da paisagem urbana da comunidade, assim como sua importância para 

aqueles que ali habitam e para a cidade como um todo. Assim, o objetivo geral é analisar a 

morfologia e a percepção ambiental da comunidade Beiral, localizada no bairro São Sebastião, na 

cidade de Patos – PB. Para tanto, como objetivos específicos, tem-se: 

a) Apontar as características dos elementos morfológicos da região delimitada; 

b) Verificar sua identidade dentro do desenho do traçado do bairro e da cidade; 

c) Analisar a localização da comunidade a partir dos seus limites e fronteiras que a separa do 

bairro e da cidade. 

A área em estudo é conhecida informalmente pelos cidadãos patoenses como 

“Comunidade Beiral” e caracteriza-se por ter uma população de baixo poder aquisitivo e comércio 

ilegal de entorpecentes, configurando-se como uma das áreas marginalizadas da cidade. Porém, 

a realidade encontrada na comunidade é parcialmente inversa à como ela é conhecida 

popularmente. É o lar de diversas famílias, onde grande parte de seus moradores não possui 

envolvimento com drogas ilícitas, indo contra a crença de grande parte da população. 

O local se encontra esquecida pela sociedade e autoridades patoenses (Figura 01), que 

apresentam grande preconceito perante os demais habitantes da comunidade, ocasionado por 

serem considerados como uma população com grande nível de criminalidade. Porém, a área 

estudada possui grande valor para as pessoas que ali residem.  

 

Figura 01: Situação de abandono da comunidade, com ruas não pavimentadas e acúmulo de lixo. 
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Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

O desenvolvimento da pesquisa foi constituído de três etapas, são elas: pesquisa 

bibliográfica, visitas in loco e estruturação do problema através de mapas conceituais, com base 

na metodologia desenvolvida por Kevin Lynch (2008), em seu livro “A imagem da cidade”.  

As etapas metodológicas descritas levaram ao diagnóstico mais preciso da comunidade, 

sua paisagem e a relação desta com os bairros limítrofes, como veremos a seguir. 

 

2. PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DAS COMUNIDADES 

 

De acordo com Pita (2012), o processo de urbanização brasileira se deu a partir da década 

de 1950, onde grande parte da população rural migrava para a cidade em busca de melhores 

condições de vida, fator esse que decorreu por todo o século XX e de maneira muito intensa em 

todo o país. Os principais fatores dessa migração eram as oportunidades de empregos, serviços 

presentes nas cidades e as inovações tecnológicas, resultando assim no grande crescimento das 

áreas urbanas da cidade. 

A partir daí, as cidades começaram a crescer de maneira desordenada, as pessoas que 

migravam para as cidades não possuíam condições financeiras de se alocarem nos setores 

urbanizados e a opção que restava eram as áreas periféricas da cidade, além da grande demanda 

por moradias e empregos.  

A autora afirma que “o processo de urbanização juntamente com os investimentos 

industriais e a migração da população das áreas rurais para os centros urbanos interferiam 

diretamente na formação das cidades e na sua configuração espacial” (PITA, 2012, p. 27). 

 Foi a partir desses acontecimentos que se conformou a segregação socioespacial das 

cidades brasileiras, onde de um lado se encontrava a cidade informal, residindo a população com 

baixo poder aquisitivo, e do outro a cidade formal, o oposto da anterior e onde estavam 

localizados os serviços públicos e as oportunidades de emprego, influenciando assim na 
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organização espacial das cidades e consequentemente resultando na segregação urbana 

(MARICATO, 2000). 

Segundo Corrêa (1995), segregação é definida como confluência de grupos sociais em um 

território. Essa concentração populacional, segundo ele, possuem três principais características: 

status socioeconômicos, urbanização e etnia. A junção dessas características origina as áreas 

periféricas e segregadas da cidade. 

Villaça (2001, p.142) defende que segregação “é um processo segundo o qual diferentes 

classes ou camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais 

ou conjuntos de bairros de metrópole”. 

Conforme Corrêa (1995), um dos principais agentes influentes no processo de segregação 

socioespacial é o Estado, denominado como “auto-segregação”, visto que ele seleciona as 

melhores áreas para si, excluindo assim o restante da população, onde as opções de habitações 

são pequenas ou nulas e tendem a se deslocarem para as favelas ou condomínios fechados, 

resultando na “segregação imposta”.  

De acordo com Pita (2012, p. 29) “com o passar dos anos percebe-se uma divisão cada 

vez mais acentuada das metrópoles com uma desigualdade socioespacial que influencia na 

acessibilidade, qualidade de moradia e nas condições de deslocamento na cidade”.  

A partir do momento que a segregação atinge a população mais carente, deslocando-as 

para as áreas periféricas das cidades, percebe-se uma interferência no acesso a serviços e 

infraestrutura urbana, como por exemplo, transportes, hospitais e escolas. Consequentemente 

ocasiona menores oportunidades de emprego, escolaridade e discriminação da sociedade para 

com os habitantes daqueles espaços.  

Para Corrêa (1995) as favelas são compostas pelos grupos sociais excluídos, ou seja, 

aqueles com baixo poder aquisitivo e que não possuem condições de morar em locais dignos. 

Esse fator, juntamente com o desemprego, delineia a situação social desses espaços. Essa 

população é o agente modelador dessas malhas urbanas, que na maioria das vezes são 

instalados em terrenos públicos e privados em áreas periféricas da cidade, com ausência de 

saneamento básico e serviços essenciais para a população.   

Lamas (2014) determina que o estudo da morfologia urbana não tem como objeto de 

estudo o processo de urbanização das cidades. Esse se insere como forma de explicação da 

forma dos espaços, tendo em vista que a morfologia estuda a forma urbana das cidades. Segundo 

ele, “estudará essencialmente os aspectos exteriores do meio urbano e as suas relações 

recíprocas, definindo e explicando a paisagem urbana e a sua estrutura” (LAMAS, 2014, p.38). 

O autor, em seu livro “Morfologia Urbana e Desenho da Cidade” (2014), esclarece três 

pontos fundamentais para se entender a morfologia urbana. São eles: 
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A morfologia (urbana) é o estudo da forma do meio urbano nas suas partes física 
exteriores, ou elementos morfológicos, e na sua produção e transformação no 
tempo. [...] Um estudo da morfologia urbana ocupa-se da divisão do meio urbano 
em partes (elementos morfológicos) e da articulação destes entre si e como o 
conjunto que definem – os lugares que constituem o espaço urbano. [...] Um 
estudo morfológico deve necessariamente tomar em consideração os níveis ou 
momentos de produção do espaço urbano. (LAMAS, 2014, p. 38) 
 

Segundo Pita (2012, p. 23), forma urbana “é uma estrutura espacial em que há uma 

relação entre os elementos que a compõem e o seu espaço, como também é decorrência da 

sociedade que a produz e das influências históricas, sociais, econômicas e políticas em que essa 

sociedade gera o seu espaço e o habitat”.  

Lamas (2014) por sua vez, define forma urbana como:  

Aspecto da realidade ou modo como se organizam os elementos morfológicos que 
constituem e definem o espaço urbano, relativo à materialização dos aspectos de 
organização funcional e quantitativa e dos aspectos qualitativos e figurativos. 
(LAMAS, 2014, p. 44) 
 

Diferente das cidades formais, as favelas possuem uma forma urbana diferenciada, visto 

que os próprios moradores são quem a constroem e a transformam diariamente. No espaço 

formal é possível prever o resultado final antes de ser concluído, visto que as construções são 

projetadas levando em consideração os lotes, quadras, ruas e calçadas.  

Nas favelas os habitantes possuem a necessidade de construir abrigos, e, levando em 

consideração as condições financeiras dos mesmos, não são projetados e nem respeitam a forma 

urbana desses espaços, ocasionando os principais definidores morfológicos das favelas, os 

labirintos, vielas e becos.  

Os conceitos aqui tratados mostram-se complementares, mas, sobretudo, complexos. 

Nesse sentido, a partir da discussão e exposição dos conceitos que envolvem a problemática, 

definiram-se as etapas metodológicas que possibilitaram a leitura da paisagem da Comunidade 

Beiral, alcançando o objetivo proposto.  

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste trabalho é composta basicamente por três técnicas: busca 

pelo referencial teórico como base estrutural e bibliográfica, visitas in loco e a estruturação do 

problema através de esquemas (uma forma de organizar as informações obtidas de maneira mais 

clara e mostrando as conexões entre os conceitos envolvidos) e mapas cognitivos - determinando 

a localização das informações obtidas dentro da malha urbana da comunidade.  

Será utilizada como base a metodologia desenvolvida por Kevin Lynch em seu livro “A 

imagem da cidade” (2008), em que oferece princípios da morfologia urbana e um método, no qual 
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garante a apropriação da forma da escala urbana onde é possível fazer uso de princípios de 

design urbano. 

O autor propõe como fatores fundamentais para os estudos dos espaços e lugares os 

conceitos “legibilidade” e “imaginalidade”. A legibilidade é a facilidade com que uma cidade ou 

espaço podem ser conhecidos e identificáveis. O autor afirma que “a imagem de um bom 

ambiente dá, a quem possui, um sentido importante de segurança emocional”. Já a 

imaginabilidade é definida pelo autor como “àquela qualidade de um objecto físico que lhe dá uma 

grande probabilidade de evocar uma imagem forte num dado observador” Lynch (2008, p. 17).  

Os dois conceitos possuem ligações intrínsecas, posto que imagens “impactantes” 

aumentam a probabilidade de construir uma cidade clara e estruturada. Lynch (2008, p. 17) afirma 

que “uma cidade altamente imaginável (aparente, legível e visível), neste sentido particular, 

parecia muito bem formada, distinta, notável; como que convidaria os olhos e ouvidos a uma 

maior atenção e participação”. 

Ainda segundo o autor, a imagem do meio ambiente pode ser analisada segundo três 

componentes: estrutura, identidade e significado.  

Uma imagem viável requer, em primeiro lugar, a identificação de um objecto, o 
que implica a sua distinção de outras coisas, o seu reconhecimento como entidade 
separável. [...] Em segundo lugar a imagem tem de incluir a relação estrutural ou 
espacial do objecto com o observador e com outros objectos. Em último lugar, 
este objecto tem de ter para o observador um significado quer prático quer 
emocional. Isso significa que existe também uma relação, mas uma relação 
diferente da espacial ou estrutural. (LYNCH, 2008, p. 15-16) 
 

Para a análise dos pré-requisitos citados acima, foi proposto pelo autor cinco indicadores: 

as vias, os limites, os bairros, os cruzamentos e os pontos marcantes (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Conceitos propostos por Lynch (2008) 

CONCEITOS DEFINIÇÕES 

VIAS 
 

“São canais ao longo dos quais o observador costumeiramente, 
ocasionalmente ou potencialmente se move. Podem ser ruas, passeios, 

faixas de trânsito, canais, caminhos de ferro.” (LYNCH, 2008, p. 52) 

LIMITES 
“Os limites são os elementos lineares não considerados como ruas: são 

normalmente, mas nem sempre, as fronteiras entre duas áreas de 
espécies diferentes.” (LYNCH, 2008, p. 66) 

BAIRROS 

“Os bairros são regiões urbanas de tamanho médio, ou grande, 
concebidos como tendo uma extensão bidimensional, regiões essas em 

que o observador penetra (»para dentro de«) mentalmente e que 
reconhece como tendo algo de comum e identificável.” (LYNCH, 2008, 

p. 52) 
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PONTOS 
NODAIS 

“[...]são pontos, locais estratégicos de uma cidade, através dos quais o 
observador nela pode entrar e constituem focos intensivos para os quais 

e dos quais eles se desloca.” (LYNCH, 2008, p. 52) 

MARCOS 
VISUAIS 

“Os elementos marcantes, pontos de referência consideradas exteriores 
ao observador, são simples elementos físicos variáveis em tamanho. 

Para aqueles que conhecem bastante bem uma cidade, está 
comprovado que os elementos marcantes funcionam como indicações 

absolutamente seguras do caminho a seguir.” (LYNCH, 2008, ps. 81-82) 

Fonte: A Imagem da Cidade, Kevin Lynch (2008), formatado pela autora. 

 

Com base na metodologia supracitada e através das visitas in loco e registros fotográficos, 

foram analisados os elementos que compõem a imagem da Comunidade Beiral, o que possibilitou 

o traçado dos esquemas, organizando as informações obtidas por temas e a construção dos 

mapas cognitivos, que determinaram onde estão localizados e como se apresentam os conceitos 

investigados. 

 

4. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

A área em estudo está localizada na Cidade de Patos, município da Paraíba, localizado na 

mesorregião do Sertão Paraibano e conhecida popularmente como “a capital do Sertão”, com 

população aproximada de 100.674 habitantes segundo o IBGE (2010). O objeto de estudo se 

localiza mais especificamente na zona leste da cidade, no bairro São Sebastião, com 

aproximadamente 11.369 habitantes segundo o censo de 2010 do IBGE.  

Apesar de ser considerada uma comunidade “viva”, pois as pessoas ainda possuem o 

costume de ficar nas calçadas interagindo entre si e com o bairro, a primeira impressão que o 

observador obtém da imagem local é de uma área abandonada e esquecida pelas autoridades da 

cidade, com ausência de locais onde a população possa interagir, realizar atividades físicas e de 

lazer. 

As crianças que habitam o local não têm acesso a oportunidades culturais e de lazer. Os 

únicos locais para a realização dessas atividades são a praça São Sebastião - localizada no outro 

lado do bairro - e um campinho de futebol de areia improvisado pela população dentro da 

comunidade (Figura 02). 

 

Figura 02: Campinho de futebol improvisado pela população. 
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Fonte: Acervo Pessoal, 2016 

 

Cruzando o bairro São Sebastião, há um “divisor de águas”, a linha férrea, que separa 

duas realidades totalmente distintas: a comunidade Beiral do restante do bairro São Sebastião. 

Atualmente o espaço de domínio ferroviário encontra-se abandonado, não possui iluminação 

pública, tornando o lugar bastante perigoso no período noturno, além de só servir como elemento 

segregador de pessoas, classes sociais e acúmulo de lixo (Figura 03). 

Porém, a linha férrea possui grande significado para a comunidade, pois em todas as 

formas de locomoção, seja a pé, de moto ou de carro, a população tem que atravessa-la, tornando 

o fluxo constante de pessoas no local. É possível identificar padrões de comportamento em 

percursos caminháveis ao longo de todo o terreno, evidenciando o movimento dos habitantes 

nesse espaço (Figura 03). 

 

Figura 03: Situação de abandono da linha férrea, com acúmulo de lixo e falta de tratamento das 

vias e canteiros. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016 
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 A primeiro olhar, percebe-se que o Beiral, apesar de estar localizado em uma das áreas 

centrais da cidade, encontra-se abandonado pelas autoridades e é caracterizado por ter uma 

população com baixo poder aquisitivo que o modela de acordo com suas condições financeiras e 

sua necessidade de possuir um local para habitar. A partir das primeiras observações de campo, 

parte-se para a próxima etapa do estudo, a análise morfológica da Comunidade Beiral. 

 

5. ANÁLISE MORFOLÓGICA DA COMUNIDADE BEIRAL 

 

A análise morfológica da Comunidade Beiral será guiada pela metodologia e conceitos 

abordados por Kevin Lynch (2008), conforme já foi citado anteriormente. Os elementos abordados 

por ele foram adaptados para a realidade da área estudada, no intuito de entender como funciona 

a malha urbana da comunidade, e se há ou não a presença da segregação espacial a partir dos 

indícios levantamos pelo método do autor. 

 

5.1. Vias 

 

As pessoas percebem a cidade enquanto se deslocam pelas ruas, e é ao longo delas que 

se estruturam outros elementos da percepção ambiental, tornando-a o principal elemento 

estruturador da imagem da cidade. Não se limita apenas ao sistema viário, podendo ser qualquer 

tipo de circulação nos quais o observador se locomove, como ruas, avenidas, estradas e becos. 

Lynch (2008) afirma que quando as ruas de maior importância são dificilmente 

identificadas ou facilmente confundíveis, tornam a cidade mais complexa. Foram analisados os 

principais caminhos percorridos pela comunidade Beiral, assim como, sua funcionalidade para 

com a população. 

Del Rio (1990) determina que existem dois tipos de vias, as de penetração, que interligam 

o bairro às favelas, e as de integração que se localizam nos limites das comunidades.  

As vias de penetração são a Rua Antônio Felix no sentido horizontal, e verticalmente as 

Ruas Pedro Benedito e as sem identificação que foram denominadas neste trabalho como Ruas 

01, 02,03 e 04 (Esquema 01 e Mapa Cognitivo 01). 

 

Esquema 01: Vias de Penetração e Vias de Integração 
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Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

Mapa Cognitivo 01: Localização das Vias de Penetração e Vias de Integração.  

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

No entanto, umas das principais vias de acesso à comunidade e ao bairro são a PB 275 e 

a Rua Zito Moreira, denominadas como vias de integração. Como se pode observar no mapa 

acima, os demais habitantes da região não necessitam adentrar a comunidade para a realização 

de suas atividades, segregando espacialmente a área em estudo (Esquema 01 e Mapa Cognitivo 

01). 
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5.2. Limites 

 

Podem ser considerados barreiras (rios, estradas, viadutos) ou elementos de ligação 

(praças lineares, ruas de pedestres, vias) que, atuam como barreiras e dividem as cidades em 

partes. 

Esse é um dos elementos mais importantes para analisar se há ou não segregação da 

área estudada. Foram analisados os limites que separam a comunidade Beiral do bairro São 

Sebastião e como funciona a relação entre eles e a cidade de Patos. 

Os mesmos são bem evidentes (Mapa Cognitivo 02), tanto através de plantas baixas e 

vistas aéreas do local, como quando se percorre o local estudado. Ao norte encontra-se a PB 275 

que dá acesso à BR 230, ao sul a Linha férrea que divide a comunidade do bairro São Sebastião, 

ao leste a Rua Zito Moreira e ao oeste o Rio Espinharas (Esquema 02).  

Através de visitas in loco e ao comparar a situação do entorno com a área em estudo, é 

possível notar uma divisão social ao adentrar as barreiras que separam a comunidade do bairro 

São Sebastião. De um lado casas maiores, vias largas e asfaltadas e calçadas para pedestres, 

enquanto que dentro da comunidade a situação se inverte: encontram-se casas simples, ruas e 

becos sem pavimentações e na maioria das vezes sem calçadas.  

 

Esquema 02: Limites. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 
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Mapa Cognitivo 02: Limites. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

5.3. Bairros  

 

Os bairros desempenham papel importante na legibilidade das cidades e podem 

apresentar diversos tipos de fronteiras, alguns mais precisos e bem definidos e outros mais 

suaves e indefinidos. 

Neste ponto é um critério visual, ao contrário do critério administrativo que define o 

conceito de bairro no Brasil. Sendo assim, pode-se considerar como bairro a Comunidade Beiral, 

pois se caracteriza como uma área diferenciada em relação ao resto da cidade ou com certas 

características em comum que permite diferenciá-la do resto do tecido urbano.  

Ao invés da análise textual, neste tópico foi feita uma análise comparativa de imagens, 

evidenciando a principal diferença social encontrada entre a Comunidade Beiral e o Bairro São 

Sebastião. As imagens facilitam a compreensão da realidade encontrada na área em estudo e 

deixam nítidas as principais diferenças sociais e econômicas encontradas na área em estudo 

(Esquema 03). 

 

Esquema 03: Principal Diferença Física entre o Bairro São Sebastião e a Comunidade Beiral. 
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Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

Com relação a espaços para a realização de atividades físicas e oportunidades de lazer, a 

Comunidade Beiral conta apenas com um campinho de futebol de areia improvisado pela 

população, já no Bairro São Sebastião, bem próximo da área em estudo encontra-se a Praça São 

Sebastião, bem estruturada e contendo uma quadra de vôlei, equipamentos de ginásticas e 

espaços para o lazer da sociedade.  

 

5.4. Pontos Nodais  

 

São pontos estratégicos da cidade e importantes focos para onde se vai e de onde se vem. 

Podendo variar de acordo com a escala na qual se está analisando, se for a nível de cidade 

podem ser esquinas, praças ou bairros, já se for feita a nível regional pode ser até mesmo uma 

cidade inteira.  

Foram identificados os principais pontos de cruzamentos na malha urbana da Comunidade 

Beiral e quais são as áreas de maior movimentação, que funcionam como local de encontro dos 

moradores. Com a ausência de espaços para a realização de atividades, são distribuídos pela 

área em estudo vários pontos nodais, que concentram diferentes grupos de pessoas e idades 

(Esquema 04). 

 No mapa abaixo (Mapa Cognitivo 03), pode-se observar que os principais pontos de 

encontro e de integração da comunidade e os habitantes dos bairros circunvizinhos estão 

localizados nas áreas periféricas. A posição destes fazem com que a população patoense não 

necessitem adentrar ao Beiral para a realização dessas atividades, tornando esses espaços 

agentes segregadores espaciais. 

 

Esquema 04: Pontos Nodais. 
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Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

Mapa Cognitivo 03: Localização dos Pontos Nodais. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

   

Pode-se observar intensa centralização de crianças no campinho de futebol de areia 

(Figura 04), espaço onde são realizadas diversas atividades, que atualmente contam com 92 

pessoas cadastradas. O trabalho realizado nesse local é de extrema importância não apenas para 

o desenvolvimento físico, mas principalmente social, como a prática de esportes e integração com 

outras crianças, estimulando a convivência social, uma vez que os mesmos aprendem a conviver 

com regras e condições que o ajudam a se relacionarem entre si e a formar futuros adultos 

responsáveis. 
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Figura 04: Campinho de futebol de areia. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

A comunidade também conta ainda com um abrigo para idosos, o “Lar dos Idosos” (Figura 

05), onde são realizadas diversas atividades para o entretenimento e principal ponto de encontro 

da população da terceira idade.  

 

Figura 05: Lar do Idoso. 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

Ao percorrer pela comunidade pode-se observar pessoas sentadas nas calçadas, crianças 

brincando nas ruas, uns cumprimentando os outros, tornando assim essa vida tão difícil menos 

árdua e complexa, o que torna as ruas os principais pontos nodais da comunidade, com intensa 

aglomeração de pessoas no decorrer do dia.  

Outros importantes pontos nodais encontrados são a Igreja Evangélica Pentecostal (Figura 

06), onde são realizados diversos encontros semanais e concentra parte da população, e os bares 

distribuídos pela comunidade (Figura 07), onde é notável grande fluxo de pessoas principalmente 

nos fins de semana e feriados.  

 

Figura 06: Igreja Evangélica Pentecostal. 
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Fonte: Acervo Pessoal, 2016 

 

Figura 07: Bar da Rosa 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016 

 

5.5. Marcos Visuais 

 

Geralmente são objetos físicos que podem ou não estar distantes do observador, mas que 

servem como marco urbano de referência, por se destacar do conjunto. Sua principal 

característica é a originalidade, o que o torna único e memorável, podendo variar de diversas 

escalas, tais como torre, domos, edifícios, esculturas ou até mesmo árvores.  

Foi analisada a existência de pontos importantes para a comunidade que possuem 

destaque em relação ao local em que se encontram, além da análise de elementos que possam 

caracterizar o espaço.  

Através de visitas in loco e diálogo com os moradores, ficaram nítidos os principais pontos 

de referências da área em estudo para as pessoas que não conhecem a área, são eles: a linha 

férrea, fábrica de pré-moldados, fábrica de bolsas e alguns mercadinhos, principais fontes de 
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renda da população e que se encontram distribuídos na comunidade (Esquema 05 e Mapa 

Cognitivo 04).  

Esquema 05: Marcos Visuais 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 

 

Mapa Cognitivo 04: Localização dos Marcos Visuais 

 

Fonte: Acervo Pessoal, 2016. 
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Em suma, durante a pesquisa realizada no Beiral e ao adaptar os elementos abordados 

por Lynch (2008) à pesquisa, pode-se observar como funciona a malha urbana da comunidade 

através de suas principais vias e os limites que a separam do bairro São Sebastião, atuantes 

como os principais agentes segregadores espaciais na produção do espaço urbano.  

Ao analisar o item Bairros, ficou nítida a principal diferença física entre os mesmos, onde 

na área delimitada há ausência de serviços públicos para integração e lazer da sociedade, 

enquanto que o bairro São Sebastião conta com diversos locais para a realização dessas 

atividades. Com essa deficiência foi criado o campinho de futebol de areia para as crianças, 

influenciando assim no crescimento físico e psicológico de diversas crianças que habitam as áreas 

próximas.  

Apesar de abandonada pelo poder público e do grande acúmulo de lixo nas faixas de 

domínio da linha férrea, ela atua como o principal elemento caracterizador da comunidade, tendo 

em vista que, além de ser um dos limites e marcos visuais, os habitantes necessitam atravessá-la 

diversas vezes no decorrer do dia para a realização de suas atividades. Além disso, a mesma é 

um dos principais pontos de encontro de crianças e adolescentes que utilizam da área para se 

reunirem e realizarem atividades físicas no campinho de futebol de areia.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os estudos realizados, pode-se perceber a importância da comunidade 

Beiral para os seus habitantes, visto que eles são os principais modeladores da forma urbana do 

local. Construíram seu lugar com suas características e de acordo com suas condições financeiras 

de adquirir um espaço para morar.  

Após o desenvolvimento da Análise Morfológica da Comunidade Beiral, conclui-se que a 

mesma é segregada socioespacialmente. 

A partir da divisão social imposta pelo capitalismo, ocasionando o afastamento de grupos 

sociais por diversos fatores, dentre eles, econômicos, sociais e raciais, percebe-se a existência de 

segregação social do Beiral, uma vez que o simples fato de morar nesse local ocasiona o 

preconceito da população perante esses moradores.  

Ao analisar as vias e limites pode-se afirmar que o Beiral é segregado espacialmente, 

tendo em vista que a comunidade é desmembrada do Bairro São Sebastião a partir de seus 

limites: a PB – 275, a Linha Férrea, a Rua Zito Moreira e o Rio espinharas. Além disso, a 

população patoense não necessita adentrar a área em estudo para chegarem aos seus destinos, 

pois as principais vias de acesso a mesma são as vias de integração, os próprios limites do Beiral, 

a PB – 275 e a Rua Zito Moreira. 
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Ao atravessar essas barreiras, é possível identificar a segregação social existente: de um 

lado encontra-se a cidade formal, com vias asfaltadas, calçadas para pedestres, saneamento 

básico adequado e do outro a cidade informal, onde essa situação se inverte. Este fato se 

complementa ao analisar os pontos nodais existentes. Os únicos locais de integração da 

população são o campinho de futebol de areia, o lar dos idosos, a igreja pentecostal e os alguns 

bares distribuídos pela comunidade, enquanto que o bairro São Sebastião conta com diversas 

oportunidades de lazer para a população, dentre elas diversas praças com grandes infraestruturas 

para a realização de atividades físicas e de lazer da sociedade.  

A população não possui condições de sozinha realizar melhorias para o espaço, apesar de 

possuir grande força de vontade. Pode-se observar que, com a ausência de espaços públicos 

para lazer e entretenimento, foi improvisado um campinho de futebol de areia, único espaço para 

as crianças da comunidade brincarem, além de ser um local onde são desenvolvidos trabalhos 

sociais. 

Por fim, é de extrema importância destacar a necessidade de que as autoridades locais 

intercedam pelo espaço melhorando a qualidade de vida dessa população, que até o exato 

momento encontra-se abandonado pelo poder público, inserindo serviços básicos como 

esgotamento sanitário, pavimentação, transportes e coletas de lixo e equipamentos públicos de 

qualidade como praças, unidades básicas de saúde e escolas. 
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