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RESUMO: A produção desigual do espaço urbano é observada em vários aspectos, sejam estes 

materiais ou simbólicos. Um exemplo é ocupação irregular da orla marítima das cidades, que pode 

incentivar a auto-segregação das praias e legitimar sua privatização. Este fenômeno ignora a 

determinação de que as praias sejam públicas, restringindo seu acesso e as transformando, cada 

vez mais, em raridades no contexto urbano brasileiro. Este trabalho se propõe a analisar os 

processos de ocupação da orla marítima de Itamaracá, Pernambuco e como sua diversidade de 

usos e agentes produtores do espaço influenciam na ocorrência de irregularidades urbanas em 

diversas escalas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A produção do espaço urbano em cidades litorâneas é desigual em diversos níveis. As 

praias, que legalmente deveriam ser públicas, sofrem processos de auto segregação e 

privatização. Paralelamente, são atribuídos a estes locais um valor simbólico, transformando-os 

em raridades e legitimando assim sua objetificação. Partindo destas observações, este artigo 

sintetiza a pesquisa que vem sendo desenvolvida no Programa de Pós Graduação em Geografia 

da Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação do Professor Dr. Jan Bitoun.  

O Brasil possui um extenso litoral, com aproximadamente 8500 quilômetros, abrangendo 

400 municípios e grande diversidade, tanto das características geomorfológicas quanto de uso e 

ocupação de suas praias. Considerando os vetores de ocupação, Moraes (1999, p.29) afirma que 

o litoral pode ser considerado com uma “zona de usos múltiplos”, visto que em sua extensão são 

observadas “variadíssimas formas de ocupação do solo e a manifestação das mais diferentes 

atividades humanas”.  

Localizada na Região Metropolitana do Recife – RMR, a ilha de Itamaracá exemplifica bem 

as características anteriormente mencionadas. A cidade é cercada por um braço do mar, o Canal 

de Santa Cruz, e pelo oceano, caracterizando-se como um espaço singular, com diversas 

reservas ambientais e cuja urbanização se concentrou na orla marítima. De acordo com o Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), sua população é de aproximadamente 23 mil 

habitantes, mas, o contingente flutuante pode aumentar este número nos períodos de alta 

temporada turística (TINÔCO, 2010). 

Devido ao constante dinamismo da produção e reprodução do espaço nas cidades 

brasileiras, devem-se entender quais são seus principais agentes e como estes atuam na 

construção social deste espaço. Assim, este trabalho se propõe a investigar não só a formação da 

orla marítima de Itamaracá, mas também quais são os conflitos e práticas que influenciam a 

existência da irregularidade urbana nesta área. 

O significado de irregularidade pode representar diferentes situações no contexto espacial 

urbano. Assim, é importante definir qual a perspectiva abordada por esta pesquisa, bem como 

qual a tradução deste conceito para esta discussão. Para tanto, recorre-se a Fernandes (2008), 

que associa o direito à gestão das cidades através de algumas provocações. Uma delas é a 

dimensão da lei e quais os parâmetros que regem sua elaboração e aplicação. Outra, que é 

particularmente mais cara a esta discussão, trata da efetividade das leis e do porquê de algumas 

serem cumpridas por apenas uma parcela da sociedade. 

Desta forma, o conceito de irregularidade urbana nesta pesquisa se relaciona com o não 

cumprimento dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente na orla marítima de Itamaracá. 

Elencam-se como irregulares, portanto, a invasão da área de marinha para fins de moradia, lazer 

ou trabalho e as modificações do traçado urbano reconhecido como legal pelos órgãos 

reguladores. A partir desta identificação, serão considerados os conflitos provocados pelas 

situações de irregularidade, como a ausência de serviços de infraestrutura urbana (saneamento, 

coleta de lixo, arruamento, iluminação pública e abastecimento de água) e os impactos ambientais 

oriundos destas. Sobre a influência das leis nas irregularidades das cidades, Tibo (2011) pontua: 

As aplicações das leis urbanas configuraram dois tipos de espaço urbano: o legal 
e o ilegal. Os espaços urbanos ilegais compõem a maior parte da área das 
cidades. Importante enfatizar que não se trata apenas de uma dicotomia 
semântica sobre o espaço urbano, mas sim de uma série de complexidades 
intencionais para a manutenção e a reprodução das forças de trabalho (TIBO, 
2001, p.16). 

 

Assim, a condição de irregularidade reforça a dualidade capitalista, impedindo que o 

indivíduo que se encontra em situação irregular consiga sair, devido, principalmente, aos próprios 

mecanismos de produção irregulares (TIBO, 2011). A reflexão da autora acerca deste ciclo 

suscita, ainda, outras possibilidades de análise. Uma delas é que a presença dos agentes 

imobiliários e da valorização de áreas específicas da cidade acaba por torná-las objetos de 

desejo, alimentando ainda mais o seu valor, ainda que simbólico. Áreas vendidas como reservas 

ambientais, seguras e alheias aos problemas urbanos aparecem em todo o país como uma 

estratégia do capital, reafirmando as necessidades, ainda que ilusórias, das pessoas em tê-las e 

habitá-las (BARBOSA, 2014). 
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2. AS DIVERGÊNCIAS ENTRE O LEGAL E O REAL 

 

O reconhecimento das praias como espaço de uso público, que já faz parte do senso 

comum, é também amparado pela legislação brasileira. A Constituição Federal as define como 

bens da União (Art. 20, IV) e atribui tanto ao Poder Público quanto à população o dever de sua 

proteção e preservação (Art. 225, VIII). Entretanto, devido à sua extensão, o litoral brasileiro 

apresenta grande diversidade de usos, de ocupação e até mesmo de preservação de suas praias. 

Para que se garantisse maior controle acerca destes espaços, foi instituído o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC (Lei 7.661 de 1988). Nele estão contidos o 

zoneamento de usos e as atividades permitidas nas praias, que são definidas como “bens 

públicos de uso comum do povo”, cujo acesso deve ser livre em quaisquer circunstâncias e para 

qualquer pessoa, com exceção das áreas de interesse da segurança nacional ou que possuam 

suas legislações específicas (Art. 10).  

Embora o PNGC regulamente as construções e intervenções nas áreas litorâneas, o 

Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto Orla (Decreto nº 5.300 de 2004) se insere 

no contexto da legislação da zona costeira com um discurso mais voltado para a participação 

popular na definição das diretrizes, priorizando a função social das praias brasileiras. O Projeto 

Orla busca “articular ações de incentivo ao turismo, de proteção ao meio ambiente e de ocupação 

urbana, entre outras, por meio do planejamento do uso e ocupação da orla brasileira e da 

construção de um pacto entre os atores envolvidos em cada localidade” (NAKANO, 2006, p.5). 

Desde sua aprovação, o Projeto Orla vem se inserindo progressivamente nas cidades 

brasileiras. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente – MMA (2016) 66 municípios já 

receberam o Plano de Gestão Integrada – PGI, que determina as características físicas e sociais 

da orla, direcionando as ações para sua preservação. Em Itamaracá as oficinas para sua 

implantação se iniciaram em 2010, integrando os atores envolvidos na gestão e desenvolvimento 

da orla marítima do município (TINÔCO, 2010). Através das discussões e necessidades 

apontadas nas oficinas foi desenvolvido o PGI, que traz os parâmetros para o ordenamento 

litorâneo e sua gestão territorial.  

Embora o Projeto Orla se apresente como importante vetor para o planejamento e 

preservação do litoral brasileiro, algumas críticas são necessárias ao analisá-lo. Uma delas é sua 

preocupação com o aspecto estético das praias, promovendo muito mais um embelezamento que 

uma estruturação destes espaços (ROCHA, 2009). Em Itamaracá, por exemplo, por mais que no 

PGI se relacionem projetos estruturantes relacionados à drenagem, proteção ambiental e controle 

de erosões, o Ministério do Meio Ambiente condicionou tais ações à retirada dos bares e barracas 

construídos irregularmente sobre a faixa de areia (GOMES, 2014). 
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Outro importante vetor para o planejamento urbano em Itamaracá, mais especificamente 

tangendo os recursos ambientais é o zoneamento proposto pelo Decreto nº 32.488 de 2008, que 

declara o município como integrante da Área de Proteção Ambiental – APA de Santa Cruz, 

juntamente com Itapissuma e parte do município de Goiana. De acordo com a Agência Estadual 

de Meio Ambiente – CPRH e a Fundação Apolônio Salles – FADURPE (2010, p.79), entre outros 

aspectos, este zoneamento determina que sejam proibidas as edificações que impeçam o acesso 

público às praias, o lançamento de efluentes sem tratamento nos cursos d’água e construções 

faixas na faixa de praia, que correspondem a 33 metros em direção ao continente a partir da linha 

máxima de preamar. 

Apesar das determinações existentes na legislação vigente para a orla marítima de 

Itamaracá, não é difícil se observar irregularidades. Em muitos trechos se observa o avanço de 

edificações sobre a faixa de areia, com a construção de muros, aumento da área útil dos terrenos 

e implantação de áreas de lazer nos setores mais abastados. Desta forma consolida-se a 

naturalização de processos que restringem e, por vezes, privatizam o uso de um espaço que 

deveria ser público. 

A análise das diferenças entre o que é determinado pelas leis e o que é realmente 

reproduzido na cidade remete ao próprio sistema em que esta se insere. Deve-se considerar que 

o espaço é produzido por sujeitos que, embora tenham práticas diferentes, podem contribuir para 

que se atinjam interesses semelhantes. Em uma cidade que está contida no capitalismo, tanto a 

sociedade quanto o espaço serão contraditórios e desiguais, visto que são uma reprodução do 

próprio capital (CARLOS, 2013).  

(...) a contradição fundante da produção espacial (produção social/ apropriação 
privada) desdobra-se na contradição entre a produção de um espaço orientada 
pelas necessidades econômicas e políticas (em suas alianças possíveis), e a 
reprodução do espaço como condição, meio e produto da reprodução da vida 
social (CARLOS, 2013, p. 65). 

 

Para Carlos (2013, p.64), os sujeitos produtores do espaço urbano se dividem em três 

grupos: o Estado, o capital e os sujeitos sociais. O Estado detém a dominação política, 

estabelecendo diretrizes para o uso da terra, produzindo inclusive infraestrutura para que os 

demais grupos atuem. Os sujeitos sociais são aqueles para os quais o espaço é, 

simultaneamente, condição, meio e produto para suas reproduções. Pode-se considerar que são 

estes os que se utilizam de terras de outrem (sejam estas públicas, como as praias, ou privadas) 

para se inserir informalmente na lógica urbana (CORRÊA, 1989). 

No contexto de Itamaracá, pode-se considerar que o Estado se apresenta 

contraditoriamente, induzindo irregularidades e as regulando também. Exemplifica-se tal condição 

através da permanência dos comércios informais nas praias, principalmente nas mais populares. 

Ainda que sua retirada seja necessária para que se recupere a paisagem e se minimize os 
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impactos ambientais, sua presença favorece a presença de banhistas e turistas, que nada mais 

são que “consumidores” em um espaço considerado como mercadoria.  

 

3. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM ITAMARACÁ 

 

A ocupação do litoral nordestino iniciou-se com a chegada dos colonizadores ao Brasil. 

Visto que sua chegada era por via marítima, foi o litoral que conheceu os primeiros núcleos de 

povoamento e, a partir deles, partiam os fluxos de colonização (MORAES, 1999). Este padrão é 

observado na formação territorial do Brasil, cuja constituição era de “uma sucessão de sistemas 

de ocupação, claramente estruturado (...) ao longo de toda a costa” (MORAES, 1999, p.32). 

Embora os processos de ocupação tenham se iniciado há mais de 500 anos no litoral 

brasileiro, sua expansão urbana consolidou-se, de fato, a partir dos anos 1970. Até então, 

observavam-se grandes áreas isoladas próximas das aglomerações litorâneas, que se tornaram o 

alvo da expansão urbana da época, focada no incentivo ao turismo e construção de segundas 

residências (MORAES, 1999). 

A análise de Dantas (2009) acerca do turismo litorâneo no nordeste traz importantes 

contribuições. Segundo o autor, a valorização turística foi impulsionada pelo Programa Regional 

de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, que, entre os anos 1980 e 1990 provocou “um 

boom (...) alicerçado por políticas públicas de valorização das zonas de praia e centrado nas 

capitais, transformando-as em pontos de recepção e de distribuição do fluxo turístico” (p.48). 

Desta forma, o litoral passa a ser considerado, ainda com mais força, um espaço de 

raridade, uma mercadoria de grande valor. A criação desta imagem influencia diretamente na 

paisagem das cidades litorâneas: 

Com o turismo litorâneo, associado a vilegiatura marítima que o antecede, as 
paisagens ligadas à pesca e ao porto encontram-se abaladas. Uma zona marcada 
pela presença dos portos e vilarejos dos pescadores é afetada atualmente pela 
construção de novas formas (dos estabelecimentos turísticos somando-se às 
residências de veraneio marítimo), ao longo de toda linha costeira, provocando a 
inserção de novos atores e a expulsão dos antigos habitantes (...) (DANTAS, 
2009, p.49). 

 

Em Itamaracá a expansão urbana da orla e a consolidação do padrão de ocupação das 

segundas residências ocasionam alguns problemas. Um deles é que, apesar de necessitarem de 

melhorias na infraestrutura urbana e nos serviços públicos, esta modalidade representa uma 

grande parcela da inadimplência no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU da 

cidade (ASSIS, 2001). A maior incidência de segundas residências é observada no norte da ilha, 

com incentivo, inclusive, do próprio Plano Diretor municipal, que estabelece como diretriz o “uso 

do litoral ao norte do rio Jaguaribe para a consolidação do turismo de segunda residência e 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 887 

implantação de meios de hospedagem de pequeno porte e pousadas de charme” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE ITAMARACÁ, 2007, p.7). 

Desta forma, reforça-se a diferenciação social entre o norte, que conta com as pousadas, 

hotéis e casas de veraneio de alto padrão, e o sul da ilha, aonde se observa a parte histórica e 

menos elitizada da cidade.  

Assim, regiões e cidades “turísticas” são gestadas a partir da sua transformação 
em espaços privilegiados pela dotação, de um lado, de toda a infraestrutura e 
equipamentos necessários à permanência, circulação e segurança de turistas e, 
por outro, pela valorização dos atrativos materiais (naturais ou construídos, 
pretéritos ou não) e imateriais (identidade cultural principalmente) que sustentem o 
espetáculo imagético que se quer oferecer, fazendo surgir uma paisagem urbana 
adequada à reprodução do capital (BRANDÃO, 2013, p.22). 

 

O processo de criação de áreas exclusivas, cujo acesso não é permitido para a população 

em geral, nas praias de Itamaracá em muito se assemelha às cidades que se cercam de 

condomínios fechados, cujos muros dão aos moradores a sensação de isolamento do exterior. 

Para Turrado (2012), esta é uma tendência na formação urbana, reforçando a ideia de Moraes 

(1999) acerca da valorização do espaço nas cidades: 

O “novo modelo” de cidade está diretamente relacionado à forma mercadoria 
internacionalizada assumida pela terra urbana que se plasma no espaço através 
da privatização de espaços urbanos, mantendo vínculos estreitos, mesmo que não 
explicitados, com a montagem de políticas e reformas jurídicas aplicadas à terra 
urbana, ao direito à moradia e ao direito à propriedade privada em auge nas 
últimas duas décadas nas cidades da América Latina, especificamente nas 
cidades-objeto (TURRADO, 2012, p.13). 

 
Moreira Junior (2010) observa que este comportamento é incentivado pelos agentes 

imobiliários e seu discurso de venda de paraísos habitacionais, reforçando a essência elitista de 

se privar do convívio com os diferentes. A partir destas observações, pode-se refletir acerca das 

diferenças nas irregularidades apresentadas em áreas pobres e abastadas. A construção de 

muros sobre a faixa de areia pode ser, portanto, não apenas uma anomalia urbana na área de 

estudo. Ao passo que se “protegem”, os usuários destas áreas estão privando que outros 

acessem um espaço público e esta imobilidade pode despertar (e reforçar) a imagem fetichizada 

destes locais (MOREIRA JUNIOR, 2010). 

Esta divisão de poderes cria uma separação territorial, definindo, por vezes, a existência 

de várias cidades em uma. Observa-se este fenômeno em Itamaracá e, reforça-se aqui, existem 

diferenças escalares entre as formas de irregularidades observadas nas diferentes praias da sua 

orla. Portanto, finaliza-se esta explanação com as observações de Rolnik (1999) acerca da 

existência de diversos tipos de irregularidades urbanas que, tanto na ordem jurídica quanto 

urbanística, podem ter diferentes significados para os atores sociais, a depender de suas 

condições políticas e culturais. 
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4. IRREGULARIDADES URBANAS ESCALARES E SEUS CONFLITOS  

 

Devido ao dinamismo e expansão desordenada, várias formas de irregularidade urbana 

podem ser observadas na orla marítima das cidades brasileiras, que podem ocorrer tanto em 

terras privadas quanto públicas. Em Itamaracá, podem-se destacar os empreendimentos que 

limitam o acesso às praias, bem como as construções executadas sem a devida autorização dos 

órgãos responsáveis (como as barracas, bares e outros comércios). Destacam-se, ainda, as 

irregularidades referentes à atividade marítima, como a existência de piers e a pesca irregular, 

que impossibilitam o uso equitativo do mar (CPRH, 2010).  

Estes padrões de ocupação prejudicam a cidade de diversas formas, provocando prejuízos 

inclusive de ordem ambiental. De acordo com a CPRH (2010), a expansão desordenada dos 

empreendimentos imobiliários e dos loteamentos na orla eleva o risco de degradação dos 

ecossistemas da costa do município, além de interferir nas áreas de preservação permanente. 

(...) os impactos de uma visitação massiva e de um crescimento desordenado das 
segundas residências sobre os compartimentos da planície litorânea têm 
ocasionado implicações socioambientais pela sobrecarga tanto dos ecossistemas 
naturais, como dos serviços públicos de abastecimento d’água, esgotamento 
sanitário e coleta de resíduos sólidos (ASSIS, 2000, p.37). 

 

A irregularidade urbana pode se originar de diferentes fatores, como condição econômica, 

social e influência de atores diversos. Estas irregularidades podem não ser facilmente 

identificadas, haja vista a naturalização de determinadas situações na sociedade. A existência de 

pousadas de luxo sobre a faixa de areia da praia pode parecer menos irregular que a presença de 

uma barraca de madeira na mesma situação. Esta contradição suscita uma questão elementar 

para este estudo: as irregularidades existentes na área nobre e elitizada são menos graves que as 

observadas nas áreas populares? Sobre este assunto, Rolnik (2003) faz a seguinte observação: 

(...) a condição de irregularidade não se refere a uma configuração espacial, mas 
a múltiplas. Desse modo, não se pode falar de irregularidade como se fosse um 
atributo intrínseco de um espaço urbano, como é a sua topografia ou a 
composição de seu solo. Não somente porque existem, na própria ordem jurídico-
urbanística, muitos tipos de irregularidade, mas também porque as normas 
jurídicas podem ter, na prática, diferentes prevalecentes. Assim, embora tanto as 
favelas como as casas populares autoconstruídas na periferia se encontrem no 
mesmo vasto campo da irregularidade, construir sem licença é hoje considerado 
muito menos ilícito do que morar em favelas (ROLNIK, 2003, p.182). 
 

As invasões de área de marinha são observadas em toda a extensão da orla 

itamaracaense, entretanto, suas características são distintas. Na área considerada mais elitizada, 

composta pelas praias do Sossego, da Enseada dos Golfinhos, do Fortim e do Pontal da Ilha, 

estas invasões se caracterizam pela implantação de elementos de lazer, aumento irregular dos 

lotes, construção de barreiras e obstrução do uso do espaço por todos (CPRH, 2010). Criam-se 
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assim, praias particulares, cujo acesso é restrito ao seleto grupo de proprietários e frequentadores 

que podem pagar pelo uso, excluindo os pobres desta realidade. 

 

Figura 01: Contrastes nas irregularidades observadas nas praias de Itamaracá. 

 
Fonte: CPRH, 2010. GOOGLE EARTH, 2016. EDITADO PELA AUTORA, 2016. 

 

Este fenômeno pode ser considerado como auto-segregação, que segundo Vasconcelos 

(2013), é uma forma de agrupamento cujo objetivo é juntar os semelhantes e excluir os 

indesejáveis. De acordo com o autor, tal comportamento pode ser observado em diferentes 

escalas nas cidades, caracterizando-se pela ruptura do tecido urbano através da criação de 

obstáculos à livre circulação, como muros nas praias e portões em conjuntos habitacionais. A 

diferença na composição do espaço e nas características urbanas da orla de Itamaracá mostra-se 

como uma reprodução já observada em outras cidades, onde a natureza e o próprio espaço 

urbano tornam-se mercadorias e alimentam os fetiches da sociedade que os reproduzem 

(RIBEIRO, 2015). 

De acordo com Tinôco (2010, p.18), tanto a descaracterização da paisagem quanto a 

ocupação indevida dos terrenos de marinha e consequente obstrução do acesso público às praias 

são “características da ocupação urbana desordenada da orla da Ilha de Itamaracá, marcando 

uma área de forte conflito socioeconômico, ambiental e patrimonial”. Os conflitos ambientais 

observados na escala das cidades se classificam em distributivos, espaciais e territoriais No 

primeiro tipo, “o modo de vida dos mais ricos se materializa a custa da expropriação dos mais 

pobres”. Já os conflitos espaciais se materializam quando os impactos oriundos destes 

ultrapassam os limites entre os diversos agentes e grupos sociais, prejudicando a todos. Os 

conflitos territoriais, por sua vez, representam a “sobreposição de reivindicações de diversos 

segmentos sociais, portadores de identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo 

recorte espacial” (ZHOURI e LASCHEFSKI, 2010, p.18-23).  
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Segundo Serpa (2013, p.176), o direito à cidade passa pela inclusão dos espaços públicos 

de representação, considerando a dualidade entre o concebido e o vivido nos lugares urbanos. 

Uma vez que as irregularidades urbanas observadas em Itamaracá evidenciam o confronto entre 

a economia e o uso do espaço litorâneo enquanto símbolo material e ambiental, pode-se dizer que 

os conflitos são de interesses e valores (ALIER, 2007). Desta forma, identificar as diferenças 

escalares das irregularidades são resultado do próprio processo discrepante da (re)produção do 

espaço urbano torna-se algo inerente à análise da cidade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado, dentro da lógica capitalista, contribui para a produção do espaço urbano e 

incentiva, por vezes, a irregularidade urbana. Isto se dá através do uso de ferramentas para 

controle urbano que não contemplam toda a diversidade da dinâmica de ocupação das cidades. A 

legislação urbana acentua a disseminação da ilegalidade e cria espaços de exceção legais, 

fazendo com que os espaços ilegais passem a ser a regra de ocupação (ALFONSÍN E 

FERNANDES, 2003). O agente que mais se beneficia nesta dinâmica é o imobiliário, visto que o 

mercado tem valorizado outros modelos de ocupação, como as “reservas” e “condomínios 

ecológicos”.  

A análise sobre a dinâmica dos agentes produtores do espaço urbano em Itamaracá revela 

uma grande complexidade, que se se dá através de relações estreitas. Podem-se mencionar os 

conflitos existentes entre os pescadores tradicionais e os proprietários de veículos náuticos, que 

disputam território e explicitam as relações de poder contidas neste contexto. Embora cada agente 

produtor tenha sua própria lógica de atuação, estes estão sempre conectados pelo sistema 

econômico vigente, interferindo ou colaborando entre si. Neste contexto, é importante observar 

existem grandes diferenças no modo de (re)produção do espaço ao longo da orla marítima da 

cidade, cujas irregularidades urbanas também se diferem, evidenciando o tratamento dado a estas 

áreas pelo Estado enquanto agente produtor. 

Pela característica litorânea e histórica, Itamaracá poderia ter mais homogeneidade nos 

padrões de ocupação do solo, embora se reconheça que não há espaços homogêneos, sobretudo 

na escala das cidades (VASCONCELOS, 2013, p.18). Entretanto, o que se observa é que o 

Estado e a indústria imobiliária atuam com mais força nas áreas da cidade em que enxergam 

potencial de acumulação, como no norte da ilha, cuja formação contém condomínios e pousadas 

de luxo, com invasões nas praias para proporcionar mais lazer e conforto aos usuários. O restante 

da cidade, por mais que receba a influência direta dos outros agentes, se desenvolve sob a lógica 

do morador, que se utiliza de invasões da faixa de areia para trabalho e moradia.  Embora ambos 

os casos sejam problemáticos, a existência de equipamentos luxuosos e que induzam o turismo 
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são impulsionados pelo Estado, enquanto os mais simples, como as barracas de comércio, têm 

sua retirada como condição para que se consiga melhorias junto ao Poder Público. 

Deve-se, portanto, questionar as formas de aplicação da legislação urbanística e dos 

padrões de ocupação vigentes em Itamaracá. Embora o conteúdo possa fazer sentido no contexto 

brasileiro, as particularidades de cada cidade devem ser consideradas. Caso contrário, a forma de 

aplicação dos parâmetros urbanos pode se mostrar equivocada, ultrapassada e elit ista. A 

supervalorização de áreas consideradas nobres alimenta cada vez mais o fetiche pelo espaço, 

criando mais diferenças socioespaciais e legitimando os discursos da indústria imobiliária. Sendo 

assim, deve-se atentar para a questão do que é legal (ou não) no espaço urbano considerando as 

diferentes necessidades de quem o compõe, de modo que as particularidades sejam inseridas no 

contexto da cidade, com a diminuição dos espaços de auto-segregação e exceção. 
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