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RESUMO
A periferia da cidade de Natal foi construída nos últimos 20 anos, através de processos urbanos 
ligados a produção de loteamentos informais, por um lado, e a construção de 25 mil unidades 
habitacionais, pelo Estado. Esta dissertação pretende analisar estes processos de produção 
especificamente na Região Administrativa Norte da Cidade, ou simplesmente Zona Norte. Nesta 
região moram cerca de 40% da população de Natal; a área é caracterizada como um espaço de 
pobreza devido a maioria da população possuir baixo nível de renda e os espaços apresentarem 
deficiência em infra-estrutura. O objetivo principal desta pesquisa é a identificação e 
caracterização deste espaço como resultado de um processo maior de segregação sócio-
habitacional. Variáveis como renda, morfologia do espaço, tipologia residencial e histórias de 
vida de alguns moradores, entre outros, possibilitam tais análises. 

ABSTRACT 

The periphery of the city of Natal was built during the last 20 years, trough informal land 
developments. This dissertation analyses the urbanization of Natal`s North Zone, the largest 
residential area in the city where 40% of the population lives. This urban space is characterized 
as a space of poverty because of its majority of low income dwellers as well as lack of infra-
structure. The main objective here is to identify and characterize this space as well as resulting 
segregation. Variables as income, space morphology, residential typology  and the history of 
real estate development as well as dweller`s history of life are analysed.  
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INTRODUÇÃO

Considerando a sociedade humana de um modo 
tranqüilo e desinteressado, de início, ela só parece 
mostrar a violência dos homens poderosos e a 
opressão dos fracos; o espírito revolta-se contra a 
dureza de uns ou é levado a deplorar a cegueira dos 
outros. (Jean Jacques Rosseau, Discurso sobre a 
origem e os fundamentos da desigualdade entre os 
homens, 1753)

A intensa urbanização pela qual passaram as cidades brasileiras, sobretudo as grandes 

e médias cidades, nos últimos 50 anos teve não apenas implicações no desenho e configuração 

urbana, mas também no acirramento da pobreza e das desigualdades sociais. Esta pobreza 

urbana não está dispersa uniformemente por todos os bairros ou Zonas das cidades, mas 

concentrada em alguns loci específicos, ou espaços de pobreza. Tais espaços configuraram-se 

por meio de um amplo processo de produção fundiária e habitacional que surgiram à margem 

das leis, dos códigos e planos urbanísticos, estando relacionados com a construção ilegal da 

cidade contemporânea. Antes de ser exceção estes espaços de pobreza1, muito pelo contrário, 

constituem-se como uma marca da construção desigual das cidades brasileiras, fomentadas 

pelo tipo de desenvolvimento econômico, pelas políticas habitacionais e intervenções sociais 

engendradas nesse período. 

O presente trabalho, nesse sentido, intenta alargar o conhecimento existente sobre os 

espaços de pobreza na cidade de Natal, onde tais processos de produção ilegal das áreas 

habitacionais coadunam com o acirramento da exclusão urbanística e social. Para tanto, o 

objetivo central é a identificação e análise de tais espaços, tendo como objeto específico os 

loteamentos privados produzidos entre 1957 e 1995 na Região Administrativa2 Norte, 

detentora de aproximadamente 40% da população total e 33,59 % dos domicílios, com uma 

variação populacional de 500% entre 1980 e 2000. 

Além da abertura de loteamentos privados, Natal foi configurada através de uma 

produção urbana onde esteve presente, em vários momentos, a intervenção estatal. No início 

do século XX os planos urbanísticos propostos para Natal, encilhados a uma ideologia de 

1 Será utilizado o conceito de espaços de pobreza para caracterizar bairros ou áreas com fortes características de 
deficiência urbanística e habitacional, população de baixa renda, baixo provimento de serviços públicos e 
equipamentos, comércio local pouco, ou nada, “capitalizado”, alto índice de ilegalidade da produção habitacional 
ou fundiária, entre outros aspectos evidenciados durante o trabalho. 
2 A cidade de Natal foi dividida (Lei no. 3.878/89) em quatro Regiões Administrativas, com 36 bairros, sendo: 
norte, sul, leste e oeste. No presente trabalho será utilizado a expressão Zona Administrativa, por ser um termo 
mais usual (pela imprensa, pela população, pela prefeitura,etc.).
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modernização, trouxeram modificações não tanto no desenho da cidade, mas na percepção da 

elite3 local de que era necessário “separar” os espaços habitacionais, diferenciando-os por 

classes sociais podendo-se observar o início da  expansão periférica da cidade.

De pouco peso na economia regional, Natal sofrerá maiores modificações em sua 

dinâmica urbana devido sua participação na Segunda Guerra Mundial como base para 

operações norte-americanas. Tal fato fez emergir, além de um intenso aumento populacional, 

um mercado de terras onde a figura do loteador surge como um agente transformador do 

espaço. Após esse crescimento foi apenas no quarto final da década de 1970 e início dos anos 

de 1980, que a participação do Estado na expansão definitiva da malha urbana ocorreu com a 

construção de quase 50.000 unidades habitacionais4, além de programas de lotes urbanizados, 

melhorias em áreas carentes, remoção de favelas, entre outros5.

A partir da década de 1980 Natal foi considerada, pelo IBGE, 100% urbana, o que 

representa a total subordinação do espaço à lógica (formal ou informal) da produção 

capitalista habitacional. Este período foi marcado pela produção em série de moradias, 

divididas espacialmente por renda (ou classe social), configurando a persistente marca da 

segregação sócio-espacial.  

Tais processos configuram Natal por meio da formação de espaços segregados sócio-

espacialmente onde as carências habitacionais (relacionados a qualidade das moradias e dos 

serviços públicos) estão intimamente ligadas com o tipo de produção fundiária implementada. 

Das quatro Regiões Administrativas, as Zonas Norte e Oeste apresentam-se como os loci da

pobreza na cidade, contrastando com as Zonas Leste e Sul, onde o maior poder aquisitivo da 

população e a melhor oferta de serviços públicos podem ser encontrados6. Hoje, a cidade de 

Natal apresenta uma população de 712. 317 pessoas (IBGE, 2000), em 36 bairros com 

variadas taxas de densidade. 

Tal “arrumação” deu-se pelo tipo de expansão periférica que ocorreu, principalmente, 

nos últimos trinta anos não apenas pela construção dos conjuntos habitacionais pelo Estado, 

mas pelo parcelamento e reparcelamento do solo nestas periferias. 

3 Elite no sentido definido por Mills (1981, p.11-12) como uma classe que concentra em si o poder econômico, 
político, militar e ideológico; é essa elite que, mesmo sendo modificada, decide sobre como as outras classes 
consomem o espaço (Villaça, 1998). 
4 Considera-se o período de 1977 a 1992, incluindo os conjuntos implantados por inermédio do BNH quanto 
pelos programas estatais pós-BNH. 
5 Ferreira e Câmara (1996, p.168), consideram que 25% de toda área edificada de Natal tenha sido ocupada pelos 
projetos habitacionais estatais. 
6 Isso não significa que não existam espaços de pobreza nas regiões mais ricas; ao contrário, em todas as Zonas 
da cidade é possível encontrar áreas com população pobre vivendo em habitações precárias ou posse ilegal do 
solo. O que ocorre é a maior concentração destes espaços nas Zonas Norte e Oeste, ao contrário das outras Zonas 
cujos espaços de pobreza estão circunscritos. 
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É nesse sentido que a análise dos loteamentos na periferia norte de Natal revela-se 

importante na determinação de como a produção informal da cidade está relacionada com o 

manutenção das desigualdades sociais e da pobreza urbana. Sendo a solução encontrada pela 

população de baixa renda, tais loteamentos situam-se distantes dos códigos e leis, indiferentes 

ou conflitantes, com as normas e padrões arquitetônicos e urbanísticos. Por não apresentarem 

um grau extremo de precariedade, como as favelas, tais loteamentos informais são por vezes 

deixados de fora das intervenções sociais, referentes à habitação, engendradas pelo poder 

público. Desse modo, não há uma identificação oficial desta ilegalidade, embora sejam 

consideradas Áreas Especiais de Interesse Social (AEIS7), nem são partícipes de uma política 

pública específica. 

A identificação e análise da produção informal existente nos loteamentos da Zona 

Norte poderá contribuir para caracterizar essa segregação, assim como o processo de 

periferização em curso, fazendo ressaltar a necessidade da inclusão de tais áreas nas 

redefinições sobre políticas públicas urbanas. 

Importante considerar também, as modificações sócio-espaciais que estão em curso na 

Zona Norte e o papel que tais modificações assumem nesse início de década. Uma redefinição

ou reestruturação dessa periferia parece indicar que os conceitos sobre homogeneidade social 

(isto é, população de baixa renda e fora do circuito de consumo) não estão mais adequados 

para descrever a Zona Norte como espaço essencialmente de pobreza, isto é, outros espaços 

de transição8 surgem internamente, modificando o seu quadro social. De fato outras pesquisas 

em diferentes cidades no Brasil, também passam a procurar uma redefinição sobre as 

periferias pobres9 de forma a acompanhar o movimento de formação de pequenos núcleos 

centrais dentro das áreas periféricas, o que diminuiria a dependência do centro tradicional.

7 O Plano Diretor de Natal, Lei 07/94, considera as favelas, vilas e loteamentos irregulares como Áreas Especiais 
de Interesse Social (Art.25). 
8 Neste trabalho, espaços de transição fazem referência a áreas que atualmente passam por modificações em sua 
estrutura  sócio-espacial relacionadas com a melhora da renda dos chefes de domicílio e ganho de serviços e 
equipamentos públicos. 
9 Nesse sentido ver o número 42 da revista Espaço e Debates (Neru, 2001) que trata da Periferia Revisitada, isto 
é, novas análises e pesquisas que demonstram, por um lado, uma melhoria na qualidade de vida dessas periferias 
pobres e, por outro, que tais melhorias não acabaram com o quadro de segregação e pobreza. 
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Mas, por outro lado, tais redefinições10 na relação centro-periferia11, e intra-urbana, 

não agem de forma a incluir todas as áreas, permanecendo e agudizando os espaços de 

pobreza internos. Nesse sentido considera-se importante não apenas averiguar o peso de tais 

modificações mas também procurar demonstrar a heterogeneidade dos processos e das 

produções espaciais. Acredita-se que as áreas de transição (com melhora na renda e no 

padrão construtivo) localizam-se em faixas, em espaços específicos12 e que em contrapartida 

os espaços de pobreza não só não diminuem como se agudizam13.

E onde estão concentrados tais espaços de pobreza na Zona Norte de Natal? Acredita-

se que alguns conjuntos habitacionais de fato valorizaram-se mais do que outros, mormente os 

conjuntos que ficam às margens da avenida Dr. João Medeiros Filho ou os que possuem vias 

de grande fluxo viário; por outro lado, os loteamentos mais afastados e que ficam após a 

avenida das Fronteiras14, reforçam seu estado de espaços de pobreza, compostos por 

loteamentos irregulares e/ou clandestinos, favelas e áreas de ocupação. A avenida das 

Fronteiras surge como um limite do habitar, útil na tarefa de diferenciar os loteamentos dos 

conjuntos habitacionais. 

 Para identificar e analisar tais espaços, depois das Fronteiras, é necessário: (a) uma 

visão geral da produção fundiária da Zona Norte e (b) o estudo de quatro loteamentos (Vale 

Dourado, Boa Sorte, Bom Jesus e Aliança) localizados no bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação, tomando estes como exemplos do processo geral.  

Pretende-se, assim, compreender o crescimento de Natal, por meio da formação e 

crescimento de suas periferias averiguando os custos sociais existentes que acometem estas 

áreas entendendo como se processa a produção fundiária na Zona Norte, através do 

mapeamento e estudo de caso desses quatro loteamentos localizados no bairro Nossa Senhora 

10 Redefinições no sentido de: maior independência econômica em relação ao centro da cidade (comercializa-se e 
trabalha mais na própria Zona norte), maior força e poder político da Zona norte o que modificaria a relação com 
o poder público, ganhos efetivos em serviços urbanos,etc. 
11 Aqui destaca-se alguns conceitos “clássicos” sobre a periferia: “Área residencial de baixo status social. A 
Zona periférica do centro apresenta um amplo e vasto setor residencial caracterizado por residências populares e 
de baixa classe média, muitas delas deterioradas [...]”(CORRÊA,1989,p.43); “[...] com graves problemas de 
saneamento, transporte, serviços médicos e escolares, em Zonas onde predominam casas auto-construídas, 
favelas ou aluguel de cubículos situado no fundo de um terreno [...]”(KOWARICK, 2000, p.43); “A periferia se 
situa em um debate econômico ao ser este um espaço, um território, livre para a espoliação mantida pelo estado, 
submetendo parcela da mão de obra em níveis mínimos de subsistência”(MARQUES, 2001,p.11). 
12 As pesquisas de Rosa de Fátima Soares indica ser essa faixa de redefinição a Av. Dr. João Medeiros Filho, 
importante eixo estrutural de ligação entre os bairros da Zona Norte. 
13 O relatório PEMAS (Programa de Erradicação de Moradias em Áreas Sub-normal) da Prefeitura Municipal de 
Natal (SEMTAS, 2002) indica a Zona norte e oeste da cidade como as áreas com maior concentração de 
habitações sub-normais ou em déficit habitacional: a Zona norte possui 20 dessas áreas com uma população de 
mais de 22.000 pessoas. 
14 Avenida paralela a Av. Dr. João Medeiros, separa os conjuntos habitacionais dos loteamentos e tem hoje um 
papel importante por ser uma via alternativa para o trafego interno na Zona Norte. 
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da Apresentação. O estudo desse conjunto de loteamentos fornecerá indícios acerca da 

constituição e configuração da expansão urbana contemporânea pela qual passou (e passa) a 

Zona Norte e a própria cidade de Natal em seu contexto de Região Metropolitana15.

Algumas perguntas iniciais conformaram as primeiras as primeiras questões de 

pesquisa: que especificidades configuraram a Zona Norte como área segregada em relação a 

Natal? Como ocorreu o processo de parcelamento e comercialização do solo na Zona Norte, 

no período de 1957-1995? Qual o grau ou a medida de ilegalidade e/ou irregularidade 

presente nessas áreas habitacionais? Que agentes estiveram envolvidos no reparcelame   to 

desse solo e quais capitais estiveram envolvidos? Que grau de dificuldades esta população 

enfrenta (ou enfrentou) ao se instalar nesses loteamentos? Qual é hoje a situação considerada 

de espoliação urbana (utilizando o conceito de KOWARICK, 2000) se comparada com dez 

anos atrás16? Há melhoras nesta espoliação?

Como hipótese inicial de trabalho (portanto geral), tem-se que a expansão periférica de 

Natal nas duas últimas décadas seguiu um modelo de urbanização que resultou na formação 

de áreas habitacionais (conformadas pelo parcelamento e comercialização do solo) com 

características de segregação e exclusão. Também colocamos como hipótese mais particular

de investigação sobre a da Zona Norte, que a ocupação dos loteamentos após a construção dos 

conjuntos habitacionais, foram em sua maioria calcados em irregularidades urbanísticas. 

Coadunado com a baixa provisão de serviços públicos e infra-estrutura, estes loteamentos 

acabaram por formar espaços de pobreza, ou uma periferia dentro da periferia; nesse caso, os 

conjuntos habitacionais seriam as áreas de transição enquanto as áreas produzidas por 

loteamentos, ainda que legais, permanecem com graves dificuldades habitacionais. Ressalta-

se também o fato dos conjuntos habitacionais terem surgirdo como indutores da produção 

ilegal do solo. 

Para tanto será necessário compreender o processo de formação do mercado de terras 

parceladas e comercializadas na Zona Norte de Natal, após a construção dos conjuntos 

habitacionais, e sua relação com estes últimos; analisar a produção e reprodução do espaço 

urbano nesta região, entendida como área periférica da cidade; verificar os processos que 

corroboraram para a formação de áreas segregadas sócio-espacialmente, tendo como ênfase os 

loteamentos; avaliar se existe “uma só” Zona Norte ou mesmo internamente ocorrem variados 

15 Região Metropolitana: formada por Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Macaíba e 
Ceará-Mirim, São José do Mipibu e Nìsia Floresta; instituída pela Lei Complementar 152/97 e alterada pela Lei 
Complementar 221/02 (NATAL, 2003, p.49) 
16 Pretendemos comparar os dados do Censo 1991 com o Censo de 2000. O Censo de 1980 não foi incluído pois 
praticamente não existia um contingente populacional “urbano” nesses loteamentos, sendo difícil a comparação. 
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níveis de segregação, além de contribuir para um maior conhecimento sobre as formas de 

produção habitacional existentes na periferia de Natal. 

A divisão em capítulos deste trabalho foi colocada como forma de evidenciar o 

processo de produção das diferenças na cidade, partindo das conceituações gerais sobre a 

Segregação e Exclusão encontradas nas várias escolas ou em abordagens teóricas existentes 

durante o século XX. Dessa forma, o objetivo do capítulo inicial (capítulo 1) é buscar uma 

conceituação própria sobre a segregação, demonstrando como a “evolução” do termo 

dependeu do aporte ideológico e do contexto histórico de cada abordagem teórica utilizada. 

O capítulo 2 aproxima Segregação e Produção do espaço urbano no caso brasileiro, 

evidenciando o processo histórico de formação das leis urbanísticas, da produção estatal de 

moradia e da problemática relacionada aos loteamentos privados. O caso de Natal neste 

contexto está esboçado no capítulo 3, onde se buscou, também historicamente, situar e 

relacionar a formação e expansão da malha urbana de Natal com a formação dos espaços de 

pobreza na periferia da cidade. O capítulo 4 começa a se aproximar do objeto de estudo, 

analisando a formação urbana da Zona Norte, partindo do início do mercado de terras até a 

construção dos primeiros conjuntos habitacionais. Finalmente, nos capítulos 5 e 6 a Zona 

Norte é analisada em função do processo de reparcelamento do solo, no bairro de Nossa 

Senhora da Apresentação, e também das diversas formas de apropriação do espaço produzido 

pelos atores envolvidos neste processo.

O que se busca nestes últimos dois capítulos é uma abordagem que revele a 

configuração urbana resultante das formas de consumo desse espaço pelos moradores, 

associando tal consumo a indicadores sociais como a renda, o grau de instrução, acesso a 

equipamentos básicos, entre outros, além de relacionar tais indicadores com a tipologia e 

morfologia do ambiente construído nos loteamentos do bairro. 

Ainda em relação aos últimos dois capítulos, fazem-se necessárias algumas 

considerações quanto aos procedimentos metodológicos utilizados. Como inexiste um 

levantamento atualizado e seguro sobre a existência e localização de todos os loteamentos 

irregulares de Natal, optou-se por uma pesquisa com múltiplas fontes, tanto bibliográficas17,

quanto cartoriais18, municipais, entrevistas com moradores e loteadores, enfim, a elaboração 

de um quadro relativamente confiável sobre a informalidade do solo na Zona Norte. Destaca-

se de tais fontes de informação os arquivos da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

17 Através de autores que investigaram o processo de produção imobiliária de Natal, onde se destacam: Cunha 
(1987), Clementino (1995), Ferreira (1996), Vidal (1998), entre outros autores. 
18 Pesquisa e entrevista no Cartório de São Gonçalo do Amarante. 
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(SEMURB) que mantêm um acervo da produção imobiliária e habitacional da cidade, embora 

tal arquivo não apresente uma definição segura e padronizada de todos os processos 

informais. A parte mais difícil da elaboração deste quadro é que, embora todos os loteamentos 

formais tenham sido mapeados, uma boa parte da produção clandestina (sem registro, 

aprovação ou anotação) não pode ser identificada em seus detalhes, devido a completa 

inexistência de dados, sendo necessário, nestes casos, um levantamento casa a casa, lote a 

lote, o que extrapola os limites do presente trabalho.  

Mesmo com tais fronteiras e limites, acredita-se que este trabalho possa contribuir 

com informações sobre tal informalidade, que ajudarão a jogar luz sobre a obscura construção 

intra-urbana dos espaços de pobreza, fazendo refletir sobre quanto do processo de segregação 

é induzido, incentivado e valorizado por alguns agentes. O que se quer concluir no final do 

estudo é que antes de tais espaços de pobreza serem áreas marginais, discriminadas, elas são 

integradas por uma lógica perversa de exclusão apoiada em procedimentos compostos não por 

um agente ou fator específico (como a renda, por exemplo), mas pela conjunção de posturas 

tanto oficiais como as de loteadores, políticos, agentes econômicos e históricos, ou seja, que o 

contexto social responde pela existência e perpetuação de tais condições de pobreza. Mais do 

que o determinismo das abordagens “ecológicas” do início do século XX, explicadoras da 

segregação, o espaço urbano em Natal terá uma melhor conceituação se forem descortinados 

passo a passo quando, como, por e para quem e onde tais segregações e irregularidades sobre 

uso do solo urbano foram formadas. 
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CAPÍTULO 1 -  A SEGREGAÇÃO E A CIDADE CONTEMPORÂNEA

[...] O que a própria cidade é para todos, fora 
alguns extraviados, para toda a multidão de 
habitantes: um mundo indistinguível para os 
homens, escravos das mais vis aspirações, que 
vivem em meio a um perpétuo fluxo de objetos 
triviais, que se confundem numa identidade, por 
diferenças que não tem lei, significado ou fim. (W. 
Wordsworth, 1850)

O caminho teórico deste trabalho pretende perscrutar a temática da segregação urbana 

e da formação de espaços de pobreza na cidade capitalista contemporânea, no intuito de 

delinear uma abordagem mais adequada aos conceitos utilizados. É nesse sentido que se dará 

ênfase aos estudos que durante o século XX tentaram construir um referencial explicativo 

sobre a segregação sócio-espacial na cidade capitalista inerentes ao processo de produção do 

espaço urbano. Além destes, faz-se também necessária uma revisão sobre a produção 

bibliográfica local, referente ao processo de crescimento de Natal. 

Investigar os conceitos sobre Segregação e Exclusão, na busca de uma definição 

conciliadora, não é tarefa fácil, ainda mais quando colocamos o Social seguindo-as. De fato, 

Segregação e Exclusão referem-se a fenômenos similares, intercambiáveis mas nem por isso 

iguais.

A literatura sobre segregação parece indicar uma relação das estruturas físicas 

(estrutura do espaço, desenho urbano) com as formações sociais, culturais e de 

comportamento, sendo estas mais evidentes nas primeiras abordagens norte-americanas sobre 

o tema, relacionando o fenômeno da segregação com os conflitos étnicos e sociais. Tal termo 

já se constitui como sedimentado na pesquisa urbana sendo possível observar seu início na 

chamada Escola Ecológica de Chicago e seu posterior desenvolvimento por meio de 

marxistas, estruturalistas e, por fim, pelas análises de integração mediada por formas de 

acesso, movimento e tempo de deslocamento.  
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O controle destes últimos aspectos, isto é, a possibilidade de domínio dos 

deslocamentos no espaço e no tempo, poderia definir uma área urbana como sendo segregada, 

ou melhor, integrada em relação à outra (HILLIER, 1995). Neste sentido usual, a segregação 

teria como referência o centro, ou os centros, da cidade; uma rede viária e de infra-estrutura 

urbana seria a ligação e o mediador destes níveis diferenciados de segregação, sendo todas as 

áreas possuidoras de algum nível de integração em relação a algum ponto do urbano.  

Outros estudos fazem esta análise, baseados em densos dados empíricos, mesclando-a 

com variáveis sociais, buscando identificar nestas relações de segregação física variáveis que 

indiquem uma segregação também social, no sentido de um espaço diferenciado e 

desigualmente distribuído, onde vantagens alocativas beneficiariam mais a uns do que outros 

(KRAFTA; SPINELLI, 1998). 

Uma leitura das principais linhas de pensamento sobre os temas abordados 

possibilitará uma conceituação da segregação sócio-espacial, além de uma análise do processo 

histórico dessa construção conceitual. 

1.1 Princípios: Segregação urbana, espaços de pobreza e visão ecológica da cidade 

Dentre as primeiras pesquisas sobre os processos de estruturação do espaço urbano, o 

termo segregação já aparece chamando a atenção para as formas que este espaço assumia 

dentro das áreas naturais. O crescimento das grandes cidades formava espaços consumidos 

diferencialmente por grupos sociais distintos, sendo este fenômeno associado ao aparecimento 

da metrópole moderna, em fins do século XIX, nas principais cidades da Europa e Estados 

Unidos. Nesse sentido, foi no campo da Sociologia onde surgiram os primeiros estudos 

analíticos dos fenômenos de segregação. Destaca-se como influência direta nestes, no início 

do século XX, a obra “A metrópole e a vida mental” de Georg Simmel (1979), publicada em 

1902, que relaciona a cidade metropolitana com as modificações de personalidade e 

ajustamento ocorridas no homem da grande cidade, o que explicaria a diferenciação desta 

com a tradicional cidade rural. 

O impacto do contraste da metrópole “com a vida de cidade pequena”, causaria no 

migrante, aliado a divisão econômica do trabalho, comportamentos de reserva, recolhimento e 

estranheza, propícios tanto a formação da atitude blasé19 quanto uma necessidade de 

19 A atitude blasé refere-se a um traço de comportamento, indicando ao mesmo tempo um distanciamento das 
coisas e sensações, como um afastamento e proteção contra as inúmeras dificuldades na metrópole (SIMMEL, 
1979, p.16). 
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diferenciação, de formação de grupos homogêneos, ou melhor, a construção de espaços 

comuns e indivíduos com características comuns. 

Ao ritmo constante do crescimento da Cidade, mais diversidade de espaços, com 

formação de outros grupos sociais, conferiria a Metrópole o aspecto de descontinuidade e 

fragmentação, perturbadora da “vida mental” do cidadão comum. Abordando ainda mais este 

aspecto, Louis Whirt escreve “Urbanismo como modo de vida”, em 1938, onde percebe a 

cidade como uma forma particular de associação humana. Pouco antes, Whirt havia produzido 

uma tese chamada The Ghetto, um estudo sobre migrantes e formação de espaços 

diferenciados onde “o gueto ilustraria a vida de uma comunidade formada na base do 

processo de segregação e teria também uma manifestação da natureza humana e uma ordem 

social específica” (VASCONCELOS, 1999, p.154). 

Whirt segue também uma linha de reflexão de contraste entre o campo e a cidade, 

considerando que, 

Os traços pessoais, as ocupações, a vida cultural e as idéias dos membros de 
uma comunidade urbana poderão, por isso, variar entre pólos mais 
amplamente separados do que aqueles de habitantes rurais. Pode-se inferir, 
facilmente, que tais variações dão origem à separação espacial dos 
indivíduos de acordo com a cor, herança étnica, status econômico e social, 
gostos e preferências (WHIRT, 1979, p.99). 

A grande influência da sociologia européia (Simmel, principalmente) nos estudos 

norte-americanos sobre segregação dar-se-ia com a Escola de Chicago, no início da década de 

1920, passando a influenciar outros estudos sobre o tema não apenas na América do Norte, 

mas também na América Latina. Como é sabido, o impacto da industrialização em cidades 

como Chicago e Nova York trouxe consigo modificações na organização social e econômica 

desses centros, na forma, principalmente, do aparecimento de áreas ou bairros degradados, 

“guetificados”, com forte presença da marginalidade20.

A Escola de Chicago relacionava os estudos sobre evolução biológica e 

comportamento humano, duas disciplinas em ascensão no início do século XX, com as formas 

de assentamento humano. Seu principal expoente foi Robert E. Park que abordou nos seus 

estudos as relações necessárias para compreender o motivo pelo qual os grupos sociais 

ocupavam partes diferenciadas no território. A segregação seria decorrente, então, de “leis” 

relacionadas com processos inerentes ao mundo natural como competição, dominação, 

20 Sobre Nova York do início do século XX: “[a cidade] estava se tornando um asilo da pobreza da metade do 
planeta, e os países estrangeiros estavam deliberadamente descarregando nos Estados Unidos, seus aleijados e 
seus loucos. Várias nações estavam transformando a cidade em uma colônia penal, e seus antros estavam, 
rapidamente, se aproximando do nível dos da Europa” (VAN WYCK BROOKS, 1954, p.418); 
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sucessão, capacidade de adaptação, entre outros. O conceito de cidade de Park é resultado da 

interseção de variáveis espaciais (forma física) e espirituais (ou morais), conformando a 

diferenciação na cidade, pois quando se modifica o componente moral, conjuntamente vê-se 

mudanças no espacial (EUFRÁSIO, 1999). 

Em um texto primeiramente publicado em 1926 (PARK, 1975, p.21-31) e intitulado 

“The Urban Community as a Spatial Pattern and Moral Order”, Park lembra os estudos de 

Eugenius Warming que pesquisava as Plant Communities, estruturas vivas formadas por 

várias espécies de plantas e onde estava demonstrada uma certa ordem com padrões de 

organização e sobrevivência.  

Park, baseado na também nascente Escola Ecológica, partiu destes princípios e 

percebeu a diferenciação espacial como uma forma de competição entre os grupos sociais. 

Diz Park: “Dentro dos limites de cada área natural, a distribuição da população tende a 

assumir padrões típicos e definidos” (PARK, 1975, p.21, tradução nossa), sendo que estes 

padrões dependeriam da posição de um grupo social em relação aos outros. Assim, relações 

humanas poderiam ser medidas se analisadas em termos de distância. Seu objetivo, neste 

texto, é demonstrar a possibilidade de expressar matematicamente as diferenças de ocupação 

residencial, através de análises baseadas em mudanças sociais e mobilidade, mediadas pela 

ocupação que cada indivíduo exerceria na cidade.  

Gostos e conveniências pessoais, interesses vocacionais e econômicos 
tendem infalivelmente a segregação e, por conseguinte, a classificar as 
populações das grandes cidades. Crescendo a cidade em população as 
influencias de simpatia, rivalidade e necessidade econômica tendem a 
controlar a distribuição da população (PARK, 1975, p.29-30) 

Para Park, a ordem moral era governada pela necessidade de comunicação e troca de 

um indivíduo com outro, de um grupo com outro, onde prevalecia o modus operandi mais 

forte; a mobilidade era explicada por meio de um controle determinado “pela concepção que 

as outras pessoas tem do indivíduo” (PARK, 1975, p.30).  

Robert Mackenzie também se destaca nesta linha ecológica, principalmente com seu 

estudo de 1921, “A vizinhança: um estudo da vida local na cidade de Columbus, Ohio”, onde

além das variáveis culturais passa a utilizar dados sobre uso e valor do solo, análise dos 

Bussiness District, indústrias, segregação residencial, enfim, busca identificar um “esquema 

básico” de distribuição e organização dos espaços na cidade, condicionada não apenas pelas 

relações sociais mas também econômicas (EUFRÁSIO, 1999, p.60-61). 
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Ernest W. Burgess vai além das análises teóricas propondo um esquema gráfico da 

distribuição, ou organização, dos espaços na cidade. Colaborador de Park em seus estudos, 

Burgess dividiu em zonas, ou círculos concêntricos, as diversas atividades desenvolvidas 

dentro da metrópole: centro de negócios (loop), zona de transição (comércio e manufatura 

leve), zona de prédios de apartamentos de luxo, áreas suburbanas e cidades satélites 

(VASCONCELOS, 1999, p.150). Estes círculos, partindo de um centro de negócios, não 

seriam estáticos: um processo dinâmico expandiria as zonas de acordo com o crescimento 

populacional e as novas necessidades, isto é, uma visão evolucionista da cidade. Nesse 

sentido, diz Burgess que: 

A diferenciação em grupos econômicos e culturais naturais dá forma e 
caráter à cidade, pois a segregação oferece [nessa sua socialização] ao grupo 
e aos indivíduos que o compõem um lugar e um papel na organização total 
da vida na cidade (BURGESS apud EUFRÁSIO, 1999, p.88) 

Em 1939, o economista norte-americano Homer Hoyt desenvolve um conceito 

diferente do exposto por Burgess; em vez de círculos razoavelmente harmônicos, Hoyt propõe 

que a diferenciação espacial seria possível por meio de setores onde, 

O movimento da área de rendas mais elevadas seria mais importante porque 
tenderia a atrair o crescimento da cidade inteira em sua direção, o que Hoyt 
chamou de Pólo de renda alta. Todas as áreas cresceriam em direção à 
periferia e os campos de baixa e média renda preencheriam os vazios 
deixados pelos grupos de rendas elevadas. (EUFRÁSIO, 1999, p.166) 

Afastando-se do modelo meramente ecológico de análise, Hoyt prefere evidenciar 

aspectos de distribuição econômica e renda, onde sua “lógica” estaria no poder de decisão 

desses grupos de renda alta em “puxar” o restante da cidade em sua direção, ou melhor, se 

auto-segregando nas melhores áreas da cidade “onde possam exercer um efetivo controle do 

seu território. A partir de sua ação estabelecem-se os demais grupos sociais em outros 

setores”21 (CORRÊA, 1989, p.69). 

Estes primeiros conceitos sobre segregação acabam por se basear, grosso modo, em 

quatro marcos referenciais que seriam: a) questão ocupacional e de renda; b) questão de 

gênero, c) etnia e d) distribuição dos negócios e indústrias. Os estudos americanos não 

evidenciam como fator preponderante, portanto, as lutas sociais e o entendimento de produção 

21 Este aspecto terá lugar nos estudos de Villaça (1998) sobre a organização do “espaço intra-urbano”. 
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do espaço como um modo de reprodução do capital, análise esta baseada em estudos 

derivados da obra de Karl Marx. 

 Além disso, a forte característica americana de competição interpessoal e de raças 

acaba por entender a segregação como um “processo natural” de ajuste e acomodação de 

pessoas mais aptas ou menos aptas a pertencer a um certo modelo de sociedade. Todavia, tais 

pesquisas são válidas na medida em que fornecem estímulos para se compreender as formas e 

as estruturas que compõem a cidade não como um corpo unitário, mas sim fragmentário e 

desigual.

Mesmo partindo das concepções de Simmel sobre a cidade e a cultura, a Escola de 

Chicago desenvolveu análises também econômicas sobre a estruturação da cidade e sua 

relação com a divisão social, importantes no sentido de ultrapassar certos determinismos, 

rumo a um entendimento mais real da cidade capitalista, embora esta encontre explicações 

mais consistentes a partir das análises marxistas sobre renda do solo, produção do espaço, 

localização e, sobretudo, segregação das classes sociais no espaço, como será visto no item 

seguinte.

1.2 Segregação urbana e contradições do capitalismo 

 Friedrich Engels (s.d.) ao escrever, em 1848, sobre a Origem da família, da propriedade 

privada e o do estado, classifica o desenvolvimento da sociedade capitalista em três grandes 

divisões do trabalho, analisando em cada uma delas a separação do homem dos seus meios de 

produção, o que ficaria evidenciado na obra O Capital, publicada em 1867, de Karl Marx 

(1991). Para o entendimento do conceito da segregação pela abordagem marxista, vale 

perscrutar a “terceira grande divisão” onde Engels reflete sobre o aparecimento, na história, 

do comerciante como um agente diferenciado que não produz, só repassa os produtos e fica 

com a maior parcela do lucro; nesse sentido o dinheiro, como uma “abstração” da riqueza, 

teria flexibilizado a acumulação pela propriedade. “O que isto significava ensinou-lhe o 

dinheiro, que se inventou justamente ao tempo da propriedade privada da terra. A terra, agora 

podia tornar-se mercadoria, podia ser vendida ou penhorada” (ENGELS, s.d., p.133).  

A divisão do trabalho resulta em uma divisão social, também na cidade, na medida em 

que a necessidade de controlar o acesso a riqueza produzida necessita de um controle também 

do território, das leis, sendo necessário, assim, a existência do Estado (ENGELS, s.d., p.135). 

O controle desse Estado sobre a sociedade ocorreria, para Engels, no sentido de manter uma 

divisão de classes, amenizando os conflitos e reprimindo-os, se necessário. “Assim, o Estado 

antigo foi, sobretudo, o Estado dos senhores de escravos para manter os escravos subjugados; 
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[...] o Estado moderno é o instrumento que se serve de capital para explorar o trabalho 

assalariado” (ENGELS, s.d., p.137).

 Como uma análise mais específica dessa segregação nas cidades, Engels escreve O

problema da moradia, em 1845, onde investiga as grandes cidades industriais da Europa, no 

sentido de denunciar as péssimas condições de vida nos bairros operários. Saindo dos círculos 

intelectuais, buscando a vivência desses bairros, Engels contribuirá para a formação das 

abordagens sobre a segregação urbana, fundamentadas nas teorias de acumulação capitalista e 

diferenciação por classes sociais. 

[...] cuando se han visitado los peores Barrios de la metrópoli, se cae en la 
cuenta de que los londinenses han tenido sacrificar lo mejor de sí mismos 
para realizar todas estas maravillas de la civilización que llenan la ciudad, 
que centenares de fuerzas latentes en ellos quedaron anuladas y oprimidas 
para que unas pocas pudieran desarrollarse mejor  y multiplicarse por la 
unión con la fuerza de otros (ENGELS, 1974, p.95) 

O conceito de F. Engels sobre a segregação na cidade está apoiado na idéia da 

exploração de um pequeno grupo de capitalistas sobre uma enorme massa de proletariados, 

evidenciado pelo tipo de construção (cortiços) e da “promiscuidade” dos espaços 

habitacionais, relativa a alta densidade encontrada. Nesse sentido diz que, 

Toda gran ciudad tiene uno o varios ‘males barrios’, en los que se amontona la clase 
trabajadora. A menudo la pobreza habita en callejuelas escondidas junto a los 
palacios de los ricos o en general se ha confinado en una Zona aparte, lejos de la 
vista de las clases mas afortunadas, donde tiene que apañárselas como pueda; en 
todas las ciudades de Inglaterra están dispuestos más o menos del mismo modo: las 
peores casas en las peores Zonas de la ciudad (ENGELS, 1974, p.97)  

Contrário às idéias de Proudhon, que considerava a expansão da propriedade como 

forma de solver a pobreza na cidade, Engels ratifica a concepção da existência de um único 

caminho: “eliminar definitivamente la exploración y la opresión de la clase obrera por la clase 

dominante” (ENGELS, 1974, p.15). 

Alguns anos depois, Karl Marx (1991) desenvolveu no Capital os “conceitos 

clássicos” do marxismo que servirão de guia para as pesquisas sobre segregação, 

principalmente na denominada Escola Francesa de Sociologia e nos demais estudos urbanos a 

partir dos anos de 1960. O conceito fundamental, a ser rebatido na estruturação da cidade 

capitalista, refere-se à questão da propriedade e da renda do solo: “a propriedade fundiária 

supõe que certas pessoas têm o monopólio de dispor de determinadas porções do globo 

terrestre como esferas privativas de sua vontade particular, com exclusão de todas as demais 
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vontades” (MARX, 1991, p.107). Mark Gottidiener, ao analisar as teorias marxistas sobre 

valor e uso do solo, diz que: 

Segundo Marx, em contraste com Ricardo, a capacidade da terra de 
comandar essa renda [do solo] surge do caráter classista da sociedade. 
Particularmente, os proprietários de terra podem reivindicar uma porção da 
mais-valia produzida pelo trabalho, em virtude da instituição da propriedade 
privada, que legitima sua pretensão a receber pagamento pelo uso de sua 
terra (GOTTIDIENER, 1997,176). 

Nesse sentido, as análises de renda da terra estão fortemente ligadas com a questão da 

propriedade privada do solo, no sentido de que será esta posse o meio de, mesmo sem efetuar 

qualquer produção, aferir um ganho, no caso a Renda Absoluta (LEFEBVRE, 1999, p.166). A 

terra-mercadoria age no espaço no sentido de criar os conflitos inerentes a apropriação deste 

mesmo espaço, resultando em uma diferenciação social, ou melhor, na ocupação dos espaços 

por classes sociais que são definidos pela sua importância, relativa, enquanto objeto com valor 

de troca. Sobre os “efeitos reais” relacionados à renda e a propriedade privada do solo, e a 

formação de espaços desiguais, Lefebvre comenta: 

A propriedade fundiária puxa, por assim dizer, para trás a sociedade inteira; 
ela freia o crescimento, paralisa o desenvolvimento, mas [ao mesmo tempo] 
os orienta por meio de uma pressão constante. Não é esta a ação 
imperceptível e perpétua que é necessário atribuir o caráter bastardo das 
extensões urbanas? Os subúrbios, meio cidade, meio campo, não provêm 
dessa pressão? [...] em lugar de uma absorção e reabsorção do campo pela 
cidade, em lugar de superação de sua oposição, tem-se uma deterioração 
recíproca: a cidade explode em periferias e o vilarejo se decompõe; um 
tecido urbano incerto prolifera no conjunto do país. Uma massa pastosa e 
informe resulta desse processo: favelas, megalópoles (LEFEBVRE, 1999, 
p.168). 

A propriedade fundiária é, ao mesmo tempo, obstáculo e motor do processo de 

obtenção de rendas no espaço: em um momento ela “freia” o capital na medida em que este 

não pode simplesmente produzi-lo como um mero objeto, pois é possível, por intermédio da 

posse jurídica, evitar ou retardar o uso desse espaço pelo capital; por outro, por ser 

monopolizável dá origem a uma renda específica, como a Renda de Monopólio e Absoluta22.

É uma barreira ao avanço dos capitais produtivos, mas ao impor uma taxa por sua utilização 

gera rendas. 

22 Nesse sentido, diz David Harvey: “A oportunidade de cobrar um preço de monopólio cria a oportunidade para 
o proprietário obter uma renda de monopólio”. Já a renda absoluta “[...] distingue-se da renda de monopólio, por 
dar origem ao preço de monopólio, enquanto um preço de monopólio determinado independentemente permite 
que se ganhe renda de monopólio” (HARVEY, 1980, p.153 e 155). 
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Mas como o processo de obtenção de lucros e rendas pode interferir de maneira prática 

na estruturação do espaço? E, principalmente, no espaço urbano? Harvey (1980, p.162-163), 

seguindo as definições de Marx em O Capital, considera a existência de uma relação muito 

próxima entre o valor de troca e de uso, na medida em que a renda tenderia a prescrever o uso 

de um determinado espaço: “[...] os valores de troca [através da circulação das mercadorias] 

podem determinar os valores de uso, criando novas condições, às quais os indivíduos devem 

adaptar-se para sobreviver em sociedade” (HARVEY, 1980, p.162). 

Com a componente localização, a relação valor de uso e de troca pode, enfim, 

estabelecer uma análise prática sobre o consumo (e não apenas a produção) da cidade. Um 

terreno, por exemplo, localizado na periferia da cidade23, distante dos centros de consumo, 

possui um preço baixo se comparado com as áreas centrais; tal preço não resultaria de um 

valor intrínseco ao solo e sim aos valores sociais de uso, inscritos na localização deste terreno 

em relação à cidade. O preço final a ser pago pelo terreno, então, será determinado pela 

capacidade e disponibilidade do usuário final em adquirir aquele terreno. “Uma distribuição 

diferencial surge, parcialmente, porque os benefícios, custos, oportunidades, acessibilidades 

etc. estão, diferencialmente distribuídos no sistema de recursos produzidos pelo homem, que é 

a cidade” (HARVEY, 1980, p.145). Nesse sentido, insurge novamente a importância das 

classes sociais no processo de produção do espaço urbano diferenciado; quem determina ou se 

apropriada da melhor localização? Certamente não caberá aos consumidores (ou moradores, 

por exemplo) mais pobres tal tarefa, pois estes não podem arcar e enfrentar a classe de 

proprietários e seus monopólios fundiários; e quando assim os fazem, geram as conhecidas 

invasões e favelas, combatidas pelos “meios legais”. 

A principal conclusão a ser tirada, contudo, é que numa economia de 
mercado de troca capitalista é possível realizar mais ganhos como resultado 
da qualidade inerentemente monopolística do espaço em algumas situações 
do que em outras. [...] Os ricos, que estão plenos de escolha econômica, são 
mais capazes de escapar das conseqüências de tal monopólio, de que os 
pobres, cujas escolhas são muitíssimo limitadas. Por isso, chegamos à 
conclusão fundamental de que o rico pode dominar o espaço enquanto o 
pobre está aprisionado nele (HARVEY, 1980, p.146, grifo nosso) 

 Tal conclusão está apoiada na idéia de que a localização não é um dado abstrato, e 

sim relacionado com o espaço social da cidade. O valor do uso do solo e as diferenciações de 

renda dos proprietários seriam decorrentes da localização deste solo em relação aos demais 

setores da cidade. Gottidiner reflete ainda que antes da terra ser um “meio de produção” é 

23 Terreno com mesma área e perímetro. 



27

também uma força de produção ao se transformar em espaço. Tal categoria tem a função de 

evidenciar que além dos estudos abstratos sobre renda e trabalho, o espaço é reproduzido de 

forma a constituir “bens imóveis, pois são estes que compreendem o espaço capitalista [...]” 

(GOTTIDIENER, 1997, p.179). Tais “bens” configuram-se como os equipamentos e 

estruturas que compõem a cidade, sendo um produto social “que não pode ser separado das 

forças ou instituições econômicas, políticas e culturais [...]” (GOTTIDIENER, 1997, p.179), 

ou seja, a localização cria e é criada pela relação existente entre os diversos “atores” da 

sociedade24.

Nesse sentido, ampliando ainda mais o processo gerador da segregação na cidade, os 

marxistas apresentam uma teoria de segregação residencial apoiada em um conflito entre 

classes sociais, onde a relação entre trabalhadores e aqueles que detêm os meios de produção 

é o fator gerador de uma cidade fragmentada e estratificada. Algumas forças derivativas

identificadas por Corrêa (1989, p. 61-62) criariam uma, 

Fragmentação da classe capitalista e proletária devido à divisão do trabalho e 
especialização funcional; classes distintas de consumo visando a uma 
demanda variável e contínua; aparecimento de uma classe média burocrata, 
trabalhando na esfera do Estado e das grandes empresas, devido à 
necessidade de organizar a produção, circulação, distribuição e consumo; 
controle sobre a mobilidade social através da criação de barreiras, visando 
evitar a instabilidade social que mudanças no processo de produção [...] 
poderia produzir. 
Na medida em que estas forças atuam intensamente e durante um longo 
período de tempo, geram uma marcante fragmentação da estrutura social; ao 
mesmo tempo em que se verifica crescente concentração de atividades e 
população na cidade. Da localização diferenciada no espaço urbano destas 
classes sociais fragmentadas, emerge a segregação residencial na cidade 
capitalista.

Percebe-se um avanço na compreensão do processo em relação aos teóricos 

Ecológicos, pois agora o processo não é natural e sim manipulativo através da acumulação 

capitalista: para se reproduzir o capital necessita criar desigualdade. De fato, se nos estudos de 

Park, na década de 1920, o espaço é visto como um suporte físico para a mobilidade dos 

grupos sociais, na perspectiva calcada pelo materialismo histórico o espaço é condição 

necessária para a reprodução do capital. Assim, emerge o fator posição social como sendo o 

24 Gottidiner afirma que “a forma do ambiente construído é, então, uma função desta última atividade [mercado 
imobiliário] e das muitas ações de outros interesses, não monopolistas, que também se aplicam ao mercado 
imobiliário e contribuem para a mudança rápida do uso da terra. O setor de propriedade, portanto, envolve tanto 
determinantes estruturais quanto as ações sociais de grupos” (GOTTIDIENER, 1997, p180). 
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diferencial que integra ou segrega uma determina população dentro da cidade; ou em uma 

futura análise marxista, a localização:

[...] as áreas sociais resultam das diversas soluções que as classes sociais e 
suas frações encontram para solver o problema de como e de onde morar. 
Mas estas soluções não derivam de uma ação autônoma por parte das 
classes sociais vistas enquanto consumidoras. (CORRÊA, 1989, p. 62).  

 Ampliando a análise sobre a localização, Villaça (1998) reflete que se o espaço urbano é 

um produto, logo produz algum valor sendo a localização um valor referente à aglomeração 

dos elementos físicos (prédios, casas, ruas) em um determinado contexto social. Entretanto, as 

localizações não podem ser reproduzidas como qualquer mercadoria, pois as aglomerações 

específicas (a rua, a quadra, o bairro, a região) não podem existir em duplicata, isto é, o 

contexto social modifica os aspectos físicos modificando o valor final deste espaço.  

A localização se apresenta assim como um valor do uso da terra – dos lotes, 
das ruas, das praças, das praias – o valor que no mercado se traduz em preço 
da terra. Tal como qualquer valor, o da localização  também é dado pelo 
tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la, ou seja, para 
produzir a cidade inteira da qual a localização faz parte (VILLAÇA, 1998, 
p.72).

Ressalta-se o papel que cada agente, em um contexto capitalista de produção da 

cidade, assume na formação de áreas segregadas. O valor do solo urbano, como localização, 

estaria atrelado ao acesso à rede de serviços e equipamentos aglomerados conforme um 

desenho social, influenciando diretamente a estruturação residencial. A intervenção do Estado 

seria fundamental na medida que viabilizaria a construção de grandes complexos 

habitacionais, financiando moradias, provendo, de forma desigual, a infra-estrutura e 

planejando o crescimento da cidade. 

Ainda com o pensamento nas classes sociais, Corrêa também coloca como agente da 

produção do espaço urbano a “classe dominante” e o setor produtivo. O mercado dividiria o 

espaço, selecionando as classes, fundamentadas em uma demanda solvável, isto é, baseadas 

na capacidade de se autofinanciar para a resolução do problema de como e onde morar. Neste 

sentido a segregação, como contraponto, faz ocorrer uma auto-segregação relacionada com a 

capacidade de escolha da classe dominante no que tange à localização de sua moradia. 
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A classe dominante ou uma das suas frações, por outro lado, segrega os 
outros grupos sociais na medida em que controla o mercado de terras, a 
incorporação imobiliária e a construção, direcionado e seletivamente a 
localização dos demais grupos sociais no espaço urbano. Indiretamente atua 
através do Estado (CORRÊA, 1989, p.64). 

É possível perceber na concepção de Corrêa, acima citada, a existência de uma relação 

de dominação na divisão espacial das classes sociais. Esta dominação é manifestada no 

controle das opções de moradia dentro da cidade, através da relação renda-localização. Tal 

dominação está ligada a um controle também social sustentado por um “exército industrial de 

reserva”, onde o controle “está diretamente vinculado à necessidade de se manter grupos 

sociais desempenhando papéis que lhe são destinados dentro da divisão social do trabalho” 

(CORRÊA, 1989, p.64) e também sobre as condições futuras vistas como condição estratégica 

para a manutenção dos meios de produção. Estas considerações são importantes, mas não 

estanques.

Esse tipo de conceituação parte de uma análise das chamadas macroestruturas que 

evidenciavam a problemática da divisão social, vista como uma etapa do desenvolvimento do 

capitalismo industrial. Neste sentido, o exército industrial de reserva e o custo de reprodução 

da força de trabalho são questões que dominavam, na década de 1970, os estudos sobre 

segregação vistas como marginalização.  

Vale empreender alguns comentários neste sentido para ampliar a percepção das 

modificações que o conceito de segregação assume com o tempo. 

1.3 Os marginais urbanos 

Crescimento urbano, expansão das áreas habitacionais periféricas e aumento da 

violência nas cidades são indícios de um fenômeno identificado como patologia que surge 

com relativa força interpretativa após os anos de 1950. A Teoria da Modernização é colocada 

para os países da América Latina como um paradigma aos pesquisadores urbanos de corte, 

digamos, mais liberal. David Slater (1987) reflete que a perspectiva de enfrentar essas 

patologias do crescimento, conforme a Teoria da Modernização, passava por uma mudança no 

modelo capitalista tradicional, ou melhor, uma modernização no âmbito da produção. Naquele 

período histórico, achava-se que a pobreza era um estágio, algo a ser ultrapassado pelo 

incremento do capital na cidade; quando tais perspectivas não se confirmaram, os problemas 

aumentaram e, 
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A cidade se converteu em um problema, a urbanização foi julgada 
‘excessiva’ e a solução esteve na criação da chamada hierarquia urbana, 
balanceada conjuntamente com políticas dirigidas a manter um maior 
número de pessoas no campo (SLATER, 1987, p.80-81) 

A reação a este modelo veio com análises que evidenciavam não o atraso dos países 

capitalistas, mas sim a Dependência dos países pobres em relação aos mais ricos.  

Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países em desenvolvimento da 

América Latina, o tema Marginalidade Urbana passa a ser perseguido nas pesquisas sobre 

urbanização. A idéia dominante era a de que 

 Na medida em que o ritmo da urbanização se acentuava devido à 
intensificação das migrações internas, as populações migrantes passaram a 
se localizar na periferia ou nas áreas decadentes das grandes metrópoles, 
dando origem ao que se chamou de bairros marginais (KOWARICK, 1981, 
p. 13). 

O foco das análises residia sobre os “espaços de pobreza”, periferias, favelas, e como 

se estruturavam em face do capitalismo, decorrentes da rápida urbanização. O “conteúdo 

programático” da Marginalidade pode ser resumido em pontos como: (a) marginais seriam 

espaços de pobreza, caracterizados pela precariedade dos meios de subsistência e 

habitabilidade (como as favelas); (b) tais espaços seriam homogêneos, do ponto de vista 

social e cultural; (c) a população possuiria indivíduos problemáticos, com desorganização e 

pouca adaptabilidade a “cultura dominante”, entre outros aspectos (KOWARICK, 1981). 

 Um misto de análises ecológicas, baseadas em aspectos comportamentais, denúncia 

social e precariedade das condições de vida, polarizaram a pesquisa sobre a segregação neste 

momento. Kowarick (1981, p.14) aponta os primeiros erros decorrentes deste tipo de 

associação:

Supôs-se que os moradores de bairros marginais tivessem uma condição 
social homogênea, e que esta homogeneidade os diferencia dos demais 
segmentos situados na base da pirâmide social. Geralmente migrantes, 
estariam à margem do dinamismo urbano-industrial, coexistindo com este 
de forma letárgica. Formariam um mundo à parte, relativamente 
desvinculado dos padrões modernos da sociedade. 
Duplo erro. De um lado verificou-se que a estruturação dos grupos que 
vivem nestas áreas é semelhante a dos demais grupos pobres existentes no 
cenário urbano, tanto em termos de estilo de vida como no que se refere à 
renda e ao tipo de ocupação.
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Grosso modo, a teoria da dependência e da marginalização enfatizava os aspectos 

macroestruturais, tendo como categoria principal a acumulação capitalista. Achava-se, neste 

momento, que o desenvolvimento seguia estágios e que os países de terceiro mundo poderiam 

conseguir alcançar o pleno desenvolvimento. O problema era, então, dualizado entre o 

tradicional e o moderno, como aponta Kowarick (1981 p.17). No entanto, a marginalização

ganha forma de exclusão social quando interpenetrada por questões que envolvem não apenas 

as condições materiais e de consumo, mas também de acesso a informação e conhecimento. 

Kowarick (1981, p.32) formula o conceito de marginalização, ampliando-o para um processo 

também de exclusão. 

É neste sentido que a marginalização é um processo cumulativo. A exclusão 
da participação nas diferentes esferas da sociedade é conseqüência de uma 
multiplicidade de fenômenos macroestruturais. Em outras palavras: numa 
sociedade de classes a oportunidade de obter recursos raros não se distribui 
ao acaso. Ela é determinada pelas posições diferentes que as várias camadas 
ocupam na teia social e é resultado da ação que os múltiplos grupos levam a 
cabo para efetivar seus interesses, utilizando para tal, poder, riqueza, 
prestígio ou qualquer outro recurso que possibilite o acesso a benefícios. 

Uma obra pioneira, que “desmistificou” o mito da marginalidade, foi elaborada por 

Janice Perlman (1977); a autora coloca que toda a construção teórica da marginalidade na 

tentativa de criar um “outro mundo”, à parte da sociedade (como as favelas cariocas), não era 

adequado na medida em que a exclusão é também um aspecto constituinte e necessário à 

cidade capitalista, tendo nesta seu papel integrador. Utilizando como objeto de estudo a 

remoção de favelas no Rio de Janeiro, Perlman conclui que os pobres estariam integrados ao 

sistema econômico e social que se reproduz para toda a sociedade, possuindo uma função 

específica neste sistema: 

A marginalidade é um mito, e também a descrição de uma realidade social. 
Na qualidade de um mito, serve de fundamento para crenças pessoais e 
interesses da sociedade; suas profundas raízes no espírito dos indivíduos 
não se deixarão abalar por qualquer análise teórica. Na qualidade de 
descrição de uma realidade social, refere-se a um conjunto de problemas 
específicos que precisam ser abordados desde um ponto de vista teórico 
diferente, a fim de que seja corretamente compreendida (PERLMAN, 1977, 
p.285) 

A Teoria da Marginalidade seria, entretanto, um momento de transição entre as teorias 

ecológicas e psicosociais e as novas abordagens relacionadas com as teorias de produção do 

capital e industrialização, estando portanto circunscrita em um momento histórico sendo “ a 
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expressão ideológica da preocupação dos sociólogos com a integração das massas populares” 

(PERLMAN, 1977, p.291). 

Com o decorrer das pesquisas urbanas, o tema da dependência e do mito do 

desenvolvimento, foi perdendo a ênfase nas análises macroestruturais. Relativizar a questão 

da exclusão social em aspectos estruturais deixava de lado uma gama considerável de 

processo e experiências no âmbito local. Na verdade, esta mudança analítica estava associada 

à falência de certas análises marxistas que evidenciavam ser possível por meio da luta de 

classes, proveniente dos conflitos entre os produtores e trabalhadores, modificar os 

condicionantes sociais e da possibilidade de redemocratização, no Brasil, com a maior 

participação popular na vida pública. Surgem pesquisas que passam a perscrutar os 

movimentos sociais, relacionando questões como cidadania, participação, inclusão, entre 

outros. O próprio Kowarick, em obra recente, (2000, p.123) evidencia esta mudança analítica: 

De fato, fundamentalmente nesta década [1980], ocorreu uma reviravolta 
tanto nos objetos de investigação como nos focos teóricos e 
mercadológicos. Em termos gerais, passou-se das análises centradas no 
Estado, de cunho macroestrutural, apoiadas no instrumental marxista, para 
as microdinâmicas da sociedade civil. 

Assim, o esforço de interpretação sai da focalização nas teorias estritamente 

econômicas e passa a entender as desigualdades na cidade através de análises voltadas para o 

âmbito do modo de vida, da sobrevivência dos grupos e das camadas populares.  

O erro de muitos estudos foi, contudo, ignorar que a pauperização 
econômica, a espoliação urbana ou a opressão política nada mais são que 
matérias-primas que, em certas conjunturas, alimentam as reivindicações 
populares: entre estas e as lutas sociais propriamente ditas há todo um 
conjunto variado de mediações que é historicamente produzido e que não 
está de antemão tecido nas teias das determinações estruturais. Ignorá-las 
significa cair, como o fizeram muitas de nossas investigações, no que pode 
ser designado de deducionismo das condições objetivas (KOWARICK, 
2000, p.125-126) 

De uma análise inicial da segregação baseada em uma Ecologia, as investigações 

assumiram um teor econômico e depois trilharam os caminhos da cidadania. Este 

“desenvolvimento” das categorias analíticas informa que a dinâmica de reprodução do 

capitalismo dentro das cidades passou por fases diferenciadas não constituindo um bloco 

homogêneo, como queriam alguns marxistas mais ortodoxos.  
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Após o milagre brasileiro, a década de 1980 ficou conhecida como a “década 

perdida”, onde a crise urbana será intensificada e os processos econômicos passaram por um 

período de reestruturação, com estagnação no crescimento, e primeiros impactos da 

globalização sobre as cidades. As pesquisas procuraram mostrar os impactos reais destes 

novos fenômenos de produção urbana, principalmente com enfoque nos espaços de pobreza 

que não mais se relacionariam diretamente com “a grande indústria”, mas sim com o emprego 

informal, o mercado de terras na periferia, a habitação popular, a terceirização dos serviços 

públicos, entre outros aspectos.

1.4 Os circuitos diferenciados e o espaço capitalista 

Milton Santos (1979a, 1979b), ao analisar a marginalidade, apresenta um outro 

enfoque, mais prático, na tentativa de constituir uma metodologia de avalização sobre a forma 

dual de integração/segregação das populações mais pobres, que será utilizada neste trabalho 

mais adiante. Santos, então, elabora os conceitos de circuito superior e circuito inferior,

ambos pertencentes a um só sistema de produção capitalista (sem divisões). Tal abordagem 

realizada por Milton Santos, consubstanciou-se como uma ampla análise e reavaliação de 

modelos teóricos provenientes de estudos de economia urbana, que abordaram o tema da 

dicotomia socio-econômica nas cidades capitalistas. Santos (1979 b) afirma que tais 

abordagens anteriores25 não estavam ajustadas para entender as diferenças existentes entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos, o que teria causado uma “distorção” nas análises 

referentes ao estudo da pobreza urbana. Para ultrapassar tais distorções seria, 

[...] mais honesto seria substituir essa aplicação irrefletida de conceitos 
ocidentais e essa obsessão de comparação com as situações do mundo 
desenvolvido por uma dimensão mais justa, a histórica, que leve primeiro à 
compreensão do processo de subdesenvolvimento (SANTOS, 1979 b, p.13). 

Toda a abordagem dos circuitos parte da constatação de que a desigualdade na 

distribuição de renda nos países subdesenvolvidos cria e afeta diversas situações de produção 

e consumo que não estão necessariamente atrelados a um único sistema de circulação. O que 

está evidente, nesta abordagem, é a não existência de “integrados” e “marginais”, mas sim de 

sistemas diferenciados de circulação do capital. O espaço urbano, nesse sentido, seria 

produzido e apropriado (consumido) de modo diferencial, variando conforme o público alvo 

25 Milton Santos (1979 b) apresenta, na obra O Espaço Dividido, um referencial teórico sobre o tema da 
dicotomia superior-inferior, demonstrando a consistência anterior do tema, embora esclareça que tais autores 
estivessem concentrados mais em um “dualismo” (tradicional-moderno) do que em “circuitos” (superior-
inferior). 
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que ocupa esta localização específica na cidade. Santos diz que “a cidade, portanto, não pode 

mais ser estudada como uma máquina maciça. Nós chamamos esses dois subsistemas de 

‘circuito superior’ ou ‘moderno’ e, ‘ circuito inferior’” (SANTOS, 1979 b, p.16). 

Para Santos (1979 b), a depressão salarial, por um lado, e a concentração de renda, por 

outro, nos países pobres criariam uma divisão não apenas entre patrões e empregados, mas 

sim entre tipos diferentes de consumidores que possuem acesso desigual ao mercado. Tal 

mercado, entretanto, não exclui completamente os pobres: uma rede modificada de consumo 

seria criada para fornecer a estes, mais produtos diferenciados.  

 Isso cria ao mesmo tempo diferenças quantitativas e qualitativas do 
consumo. Essas diferenças são a causa e o efeito da existência, ou seja, da 
criação ou da manutenção, nessas cidades, de dois circuitos de produção, 
distribuição e consumo dos bens e serviços (SANTOS, 1979 b, p.29).

A economia urbana nos países subdesenvolvidos, apresenta-se não na forma de um 

bloco único mas sim fragmentada, composta de sub-sistemas econômicos de alcance tanto 

nacional quanto regional ou local. Cada um destes sub-sistemas possui não apenas “leis” ou 

comportamentos próprios mas também fatores intercambiáveis e dependentes. Entretanto, 

“apesar da interação entre os dois circuitos, as características que distinguem um sub-sistema 

de outro provêm exatamente da oposição das características de cada um dos conjuntos” 

(SANTOS, 1979 b, p.59). 

O circuito superior é formado por empresas e negócios que apresentam uma 

característica de “modernização” produtiva, com emprego das mais recentes tecnologias, 

capitais intensivos, adaptação aos grandes mercados, competitividade regional, nacional e 

internacional, sendo um circuito com poucos membros. O circuito superior possui relações 

com o mercado formal de importações e exportações e relações diretas com o Estado, por 

meio do pagamento de taxas e obtenção de infra-estrutura necessária. 

 O circuito inferior seria formado por atividades de pequeno e médio porte, que 

incluem também “atividades marginais” como o camelô, o feirante, a pequena transportadora, 

o biscateiro, a doçeira, entre outros. Tais atividades não possuem alcance regional, ocorrendo 

em espaços locais e de bairro. O tipo de crescimento econômico, com acirramento da 

desigualdade de renda, amplia este circuito através da formação do chamado “setor informal” 

que acolhe os trabalhadores expulsos do circuito superior. 

Instaura-se um círculo vicioso. Quanto mais a renda se concentra, mais o 
consumo dos grupos de alta renda se diversifica e mais inadequada é a 
evolução do perfil de demanda, tornando evidente uma subutilização dos 
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fatores de produção. Os pobres são duplamente desfavorecidos pois não 
podem ter acesso aos bens que os empresários consideram rentável 
produzir, quando, ao mesmo tempo declina a produção de bens de consumo 
corrente. Isso representa uma limitação no emprego e uma seletividade 
acentuada na escolha dos parceiros da modernização (SANTOS, 1979 b, 
p.148). 

Ao mesmo tempo em que a modernização e industrialização são fomentadas nos 

países subdesenvolvidos através de um crescimento rápido, mais pobres irão surgir devido a 

forma excludente de adaptação desta população (em geral pouco qualificada) aos novos 

processos de emprego e renda. Nesse sentido, a análise feita por Sergio Henrique Abranches 

(1987) esclarece que: 

A destituição [pobreza] surge como resultado da operação de mecanismos 
estruturais na economia que promovem a privação cíclica ou continuada dos 
meios de trabalho e vida da parte da população. [...] embora o capitalismo, 
enquanto modo de progresso, produza riqueza crescente, o faz em uma 
dinâmica marcada por desequilíbrios e descompassos que determinam 
surtos recorrentes de destituição. (ABRANCHES, 1987, p.20) 

O resultado é a criação de estratégias de sobrevivência que vão desde o emprego 

informal até a construção de uma cidade informal. Os pobres, dentro do circuito inferior, 

possuem um tipo de acesso aos produtos da cidade capitalista, através de “aparelhos de 

produção específicos” (SANTOS, 1979 b, p.153), reveladores de mecanismos diferenciados 

de inserção na cidade. 

O capital empregado no circuito inferior serve apenas para a sobrevivência da 

“empresa” e de seus “proprietários” e funcionários, não constituindo uma forma de 

acumulação ou expansão. Diz Santos (1979 a, p.36): 

A fim de que uma teoria da pobreza sirva como paradigma dos estudos 
urbanos, ao planejamento econômico e regional, e, acima de tudo, ao 
planejamento do emprego, ela deve definir a relação entre economia da 
pobreza e a economia moderna, assim como a relação entre a população 
pobre e a economia pobre. 

Não basta estudar os dois circuitos de forma isolada. É necessário entender a 

interdependência desses subsistemas capitalistas, que formam espaços diferenciados mas 

mantêm entre si um vinculo estrutural, fundamentadas no mesmo processo de acumulação de 

riqueza na e pela cidade.26 Acredita-se que tal caminho teórico é válido na medida em que a 

26 Tais aspectos apontados por Santos (1979 a) serão importantes para diferenciarmos os espaços de pobreza dos 
espaços de progresso, não apenas internos à Zona Norte mas também de toda a Natal, considerando que a 
periferia Norte da cidade é apenas uma das periferias pobres de Natal. 
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temática do trabalho-renda não responde todas as questões sobre a desigualdade na cidade 

capitalista: uma diversidade de processos ocorre internamente nestes espaços de pobreza que 

também possuem, por exemplo, um mercado imobiliário ativo e pertencente a esse circuito 

inferior, defendido por Milton Santos. A divisão social da cidade é realizada entre “aqueles 

que tem acesso às mercadorias e serviços de forma permanente, e aqueles que, embora 

tenham as mesmas necessidades, não estão em situação de satisfazê-las devido ao acesso 

esporádico ou insuficiente ao dinheiro” (SANTOS, 1979 a, p.37). 

A análise destes circuitos é importante quando, por exemplo, se pretende investigar o 

mercado destinado à população pobre em oposição ao mercado “integrado”, ou dito formal. É 

inegável a existência da dualidade formal e informal nas cidades capitalistas, sendo seu 

tamanho, ou melhor, seu peso na sociedade, uma condição histórica. Também aparece com 

bastante força nos espaços periféricos, uma certa “lógica” dos negócios e atividades ali 

desenvolvidos. Utilizar conceitos sobre a produção formal do mercado de terras, por exemplo, 

para toda a cidade parece unificar os processos de maneira a responder apenas parte dos 

questionamentos. É nesse sentido que Milton Santos apresenta os dois circuitos de forma 

complementar: “Não há dualismo nisso, os dois circuitos tem a mesma origem [...] e são 

interligados. Não obstante sua interdependência aparente, o circuito inferior é dependente do 

circuito superior” (SANTOS, 1979 a, p.38); mas por quê?  Em parte pelo consumo, balizado 

por produtos e práticas “modernas”, mas que não chegam à população mais pobre; sendo 

assim, devem ser condicionados em outros formatos e com outras práticas para poderem ser 

comercializados a baixo custo. Nesse sentido, pode-se falar de um mercado de terras, tanto no 

circuito inferior quanto superior. O processo de valorização, renda e localização é o mesmo, 

mas as estratégias e as margens de lucro são diferentes. 

Em um contexto histórico, este fenômeno de ajuste e diferenciação é inerente ao 

processo do capitalismo na formação do “desenvolvimento desigual”. Mark Gottdiener (1997, 

p. 206), ao escrever sobre os mecanismos estruturadores do espaço urbano, chama a atenção 

para os “efeitos colaterais” que o desenvolvimento do capitalismo pode causar na cidade. Diz 

Gottdiener (1997 p. 213): 

O processo de desenvolvimento capitalista produz custos externos que toda a 
comunidade tem de suportar. Alguns deles - como tráfego, degradação e 
crise – afetam qualquer área que esteja passando por um crescimento rápido, 
desordenado. Esses efeitos colaterais do desenvolvimento são intrínsecos a 
própria essência do capitalismo. 
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Neste sentido, a compreensão sobre a formação e consolidação da desigualdade e 

diferenciação nas cidades, passa pelo entendimento da chamada “teoria do desequilíbrio” que 

Gottdiener (1997, p. 214) aponta como uma análise marxista voltada para entender a 

formação do urbano como um “jogo” fragmentário que divide a cidade em entidades 

geográficas como sendo ou áreas centrais ou áreas periféricas, de acordo com a conveniência 

das “redes” existentes. Nesta perspectiva o capitalismo encontra novas formas para 

fragmentar a cidade, em seu processo de consumo ou de “criatividade destrutiva” no dizer de 

Edward Soja (1993, p.192), que enxerga neste processo uma tática de reestruturação 

capitalista, na medida em que a “crescente reestruturação tecnológica setorial não eliminou a 

exploração do desenvolvimento desigual como fonte de manutenção dos superlucros. 

Tampouco reduziu a importância política e econômica da espacialidade da vida social” 

(SOJA, 1993, p.192). Ou como melhor define David Harvey: 

O capitalismo luta perpetuamente, portanto, por criar uma paisagem social e 
física à sua própria imagem, e indispensável para as suas necessidades em 
determinado ponto do tempo, simplesmente para, com igual certeza, minar, 
desintegrar e até destruir essa paisagem, num ponto posterior do tempo 
(Harvey apud SOJA, 1993, p. 191).

As contradições inerentes ao capitalismo dão-se na cidade na forma de sua 

organização espacial, no sentido de tal espaço urbano ser forma e meio da produção 

econômica, social, política e cultural. A desigualdade resultante destas contradições, e 

divisões sociais, configura-se no espaço como segregação; a distribuição injusta, como 

analisa Harvey (1980), acaba por gerar a “guetificação”, ou as periferias, no caso brasileiro, 

símbolo desta segregação. A disputa por ganhos e benefícios públicos é injustamente balizada 

pelas rendas das classes sociais, mediadas que são pelo processo geral de acumulação. “Há, 

também, boas razões teóricas para antecipar-se que essa desigualdade operará, usualmente, 

como vantagem para o rico e em detrimento do pobre” (HARVEY, 1980, p.57). Volta, nesse 

sentido, a idéia de uma classe operar, ou “influenciar”, a decisão sobre esta distribuição dos 

“recursos urbanos”.27

Na Escola de Chicago, entretanto, o “erro” na interpretação da segregação na cidade 

recai na idéia de uma solidariedade social, mantida razoavelmente estável pela ordem moral,

27 Harvey complementa esta passagem, afirmando que “o modo pelo qual os grupos se formam, relaciona-se com 
os outros e desenvolvem uma ação coletiva em direção às disposições das várias fontes de exteriorizações, que 
afetarão sua renda real” (HARVEY, 1980, p.59). 
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como em Park; a atuação do capital como motor das desigualdades não era considerada 

primordial, visto que a competição intergrupos levava a esta organização.  

Ultrapassado esse conceito, Ana Fani Alessandrini Carlos reflete que, 

 A diferenciação de usos será a manifestação espacial da divisão técnica e 
social do trabalho, num determinado momento histórico. A forma em que se 
apresenta é decorrente do grau de desenvolvimento das forças produtivas 
materiais da sociedade, das condições em que se dá a produção e do 
desenvolvimento do processo de humanização do homem. (CARLOS, 1994, 
p.86)

As condições materiais na cidade e, especificamente, as condições do como esses 

benefícios e custos são socialmente distribuídos, tenderá a configurar o “desenho” da 

segregação sócio-espacial. Se uma classe ou grupo social apropria-se ou tem o poder de 

interferir nesse “consumo” da cidade, caberão, em uma linha gradativa, às outras classes uma 

menor quantidade e qualidade dos ganhos e, por outro lado, uma maior parcela dos custos.

1.5 Reflexões (e reflexos) no Brasil: a segregação e exclusão urbana 

A chamada “reestruturação produtiva” insere-se nas formas de adaptação capitalista, 

modificando não apenas o mundo do trabalho, mas tendo rebatimento na organização 

espacial. O entendimento deste aspecto pode revelar as mudanças ocorridas em países 

subdesenvolvidos e industrializados que passaram por rápidas mudanças na sua organização 

urbana decorrentes da reestruturação produtiva, como o Brasil.

Nesse sentido, Ribeiro (1994) enfatiza que os principais problemas ocorridos nas 

cidades brasileiras a partir nos anos de 1980 estão ligados com um período de reorganização 

da produção capitalista, o que teria causado “um ajuste do padrão espacial da população, fruto 

da perda do dinamismo da economia e da modernização agrícola do Centro Sul” (RIBEIRO, 

1994, p.265). Este ajuste demográfico teria gerado três características básicas, que são: (a) 

manutenção dos índices de urbanização nas cidades (hoje o Brasil é aproximadamente 82 % 

urbano), (b) criação de novos municípios apresentando uma tendência a desconcentração, (c) 

o que levou a uma diminuição no crescimento das Regiões Metropolitanas (RIBEIRO, 1994, 

p.266).

De fato, o número de municípios criados na década de 80, principalmente pós-

constituinte de 1988, revela-se como um fator que distribui a população na rede urbana 

brasileira, mas mesmo assim os números merecem mais atenção. Em 1994 (IBGE apud 
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MELO, 1996, p.16) o Brasil possuía um total de 4.974 municípios contra 1.574 existentes na 

década de 1940; mas se observado o crescimento por década vê-se que os índices de 1980 

(0,5%) e 1990 (13%) não se comparam às décadas de 1950 (20 %) e 1970 (42,8%).  

 As cidades de porte médio crescem com maiores taxas do que as grandes cidades, mas, 

por outro lado, 30 % da população brasileira está nas grandes cidades contra 20% nas cidades 

médias (cidades entre 100 e 500 mil habitantes). E no que este ritmo de crescimento colabora 

para a análise do processo de segregação e diferenciação de espaços na cidade? 

 É preciso observar que apesar dos índices de crescimento nas grandes cidades e nas 

Regiões Metropolitanas ter diminuído, no período entre 1980-1991 as cidades médias tiveram 

significativo acréscimo. Enquanto as Regiões Metropolitanas crescem, neste período, 22,3% 

as cidades com mais de 500 mil habitantes aumentaram 44,23%, abrindo o espaço para a 

implementação de novas Regiões metropolitanas (SANTOS, 1993, p.86-87). Ocorre uma 

desmetropolização em paralelo com uma metropolização, isto é, a rede urbana brasileira 

desconcentra-se mas permanece em crescimento.  

Tal crescimento nas grandes e médias cidades dá-se através de um processo com duas 

características básicas: (a) com o aumento da verticalização nas áreas centrais e da 

horizontalização nas periferias e (b) com o fenômeno do transbordamento e conurbação. O 

primeiro ponto refere-se a processos internos do núcleo urbano inicial da cidade de porte 

médio (mais de 500 mil habitantes) onde a falta de espaço e o alto preço do solo urbano 

forçam as classes sociais a resolver seu problema de moradia; as de renda mais alta 

multiplicam o solo, nas melhores localizações, enquanto para as classes mais pobres é 

relegado o subúrbio. Por outro lado, esta cidade expande-se territorialmente chegando até os 

seus limites estabelecidos, encontrando com cidades menores, mas que também, no rastro de 

crescimento de sua rica vizinha, também cresce. O encontro destas cidades, com a articulação 

de suas redes viárias, faz surgir uma nova Região Metropolitana. Neste sentido, diz Meyer 

(2000, p. 7): 

É historicamente reconhecido que a origem das metrópoles modernas foi em 
grande medida um movimento de agregação, e a palavra conurbação traduz
do ponto de vista semântico a ação de reunir em um todo diversos núcleos e 
cidades pela unificação das suas malhas urbanas, respeitando uma hierarquia 
funcional. Em suma, a metrópole é acima de tudo a expressão de um 
processo de articulação e não de desarticulação do território urbanizado. 

Faz-se necessário também lembrar que todo este processo demográfico configura, no 

final do século XX, uma cidade que é fragmentada, no sentido que rompe o continuum da 



40

cidade histórica, e dispersa, quando forma novos núcleos “centrais” e de comando; e o loci

visível deste processo dá-se pela divisão dos espaços dentro da cidade, através da formação de 

áreas segregadas e/ou auto-segregadas. As periferias pobres nestas cidades foram as áreas que 

mais cresceram. Das 12 Regiões Metropolitanas percebe-se um aumento, entre 1991 e 1996, 

nos núcleos periféricos em taxas de até 14 % contra 3,1% dos núcleos centrais (MARICATO, 

2000, p.25). O último Censo do IBGE (2000) revelou um maior acirramento nestes números, 

com taxas de crescimento em 30% na periferia, contra 5% nas áreas centrais. 

 Parece ocorrer uma “explosão da periferia” com o crescimento destas regiões. Ainda 

nas cidades, metade da população encontra-se em áreas periféricas, onde ocorre um 

agravamento nos indicadores sociais com uma degradação cada vez mais constante, mas 

principalmente nas áreas periférica, onde se concentra a população mais pobre (A 

EXPLOSÃO..., 2001, p.86-93). 

Quando Ribeiro (1994) chama a atenção para o “ajuste demográfico” está 

relacionando estas mudanças, acima citadas, com um processo de reestruturação das forças 

produtivas que neste período desacelerou seu ritmo exigindo novas configurações. As 

indústrias, os grandes parques industriais, sofrem uma queda na participação da economia do 

país, levando o mercado a se adaptar ao crescente setor de serviços. 

O setor terciário passa a ser o principal responsável pela geração de novos 
postos de trabalho, mudando a tendência dos anos 70, fase em que este papel 
foi exercido pelo setor secundário. Entre 1979 e 1990, as atividades 
secundárias não chegam a absorver 20% do aumento global de pessoas 
ocupadas e têm a sua participação setorial diminuída de 23,1% para 21,9%. 
Outro indicador da terceirização das nossas economias urbanas se expressa 
pelo fato desse setor representar em 1990 cerca de 57% da distribuição 
setorial do produto (RIBEIRO, 1994, p.267).

   

Desde então, a falência do modelo “desenvolvimentista industrial”, teve um 

rebatimento nas nossas cidades pois representou o aumento do setor informal e da 

desarticulação das relações formais de trabalho e seguridade social. A distribuição de renda 

para a população brasileira demonstra os resultados deste processo de reestruturação 

produtiva: em 1981, 14,5% da renda ficava nas mãos dos 50% mais pobres, contra 44,9% nas 

mãos dos 10% mais ricos (MARICATO, 2000, p.27). Mas o recrudescimento das 

desigualdades de renda no conjunto da população não se refere apenas ao processo produtivo, 

e sim ao acirramento de todo um processo histórico onde persiste uma sociedade desigual. 

Ocorre o aumento de pobres urbanos e, conseqüentemente, da necessidade de alojar estes 

pobres, o que se faz gerando a diminuição da qualidade de vida dentro das cidades. Ribeiro 
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(1994, p.270) defende uma análise do urbano onde será primordial considerar as mudanças no 

mercado de trabalho, posto que: 

 O fenômeno da pobreza metropolitana está intimamente ligado às 
transformações econômicas, especialmente as relativas ao mercado de 
trabalho.[...] Nas áreas metropolitanas modernas, coração da acumulação do 
capital, a reprodução social depende mais fortemente das condições 
monetárias em razão da pouca importância das formas não capitalistas de 
produção de bens e serviços e da diminuição do papel da unidade familiar na 
produção.

A década de 1980 foi perversa para as camadas mais pobres da população nas cidades. 

A literatura registra uma estagnação em termos de renda per capta que acabaram por agudizar 

as carências materiais desta população. Sonia Rocha (1994) comenta que neste período, 

enquanto a classe de maior rendimento teve um aumento de 1,6% no recebimento da renda, a 

classe de menor rendimento teve uma queda de 0,1%. Este fator monetário, aliado a outros 

fatores, desestabilizou de tal forma as classes mais carentes e de renda média que esta década 

ficou conhecida como a “perdida”. Os mesmos dados de Rocha (1994, p.127) revelam que a 

pobreza urbana tem seu loci principalmente na periferia das cidades, estando nela concentrada 

sendo “a proporção de pobres sistematicamente mais elevada na periferia do que no núcleo”. 

A autora apresenta, para comprovar, dados das Regiões Metropolitanas mas que podem ser 

estendíveis para cidades acima de 500 mil habitantes.  

Neste sentido, a dicotomia núcleo-periferia revelada pela renda da população 

entremeia-se tanto com a questão do sistema produtivo vigente quanto com a dinâmica 

(fragmentação e dispersão, citados acima) urbana. Dinâmica não no sentido ecológico, mas 

aliado a processos de desequilíbrio do capital que, em sua reestruturação, cria desigualdades 

que tem no espaço urbano seu rebatimento. Para Rocha (1994) esta dinâmica das cidades 

possui três fases correlatas: (a) uma primeira onde a pobreza urbana está presente no núcleo 

da cidade e convive com outras classes, onde há um equilíbrio entre núcleo e periferia; (b) 

com o adensamento do núcleo ocorre um aumento no valor imobiliário o que acarreta a 

expulsão dos pobres para a periferia; e (c) quando o núcleo encontra-se saturado, a cidade 

crescida demasiadamente, ocorre uma “realocação intrametropolitana da população. A 

periferia deixa de ser o local dos pobres e volta a haver uma equalização da repartição dos 

pobres entre núcleo e periferia, acompanhando a distribuição entre as duas sub-áreas” 

(ROCHA, 1994, p.131) isto é, ocorre a falência dos centros tradicionais e a formação de 
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novas áreas com características centrais.28 Mas vale uma observação sobre os dados de 

Rocha: a elevação da renda monetária das famílias não seria suficiente para modificar o 

quadro de desigualdade na cidade, devido a elementos que estão fora da simples relação de 

consumo. Seria necessário modificar a forma de acesso aos bens e serviços públicos, reforçar 

a participação e aumentar a capacidade de conhecimento nestas periferias para, assim, ocorrer 

algum processo de integração. 

Como uma “reverberação” de todo este processo, forma-se segmentos de citadinos que 

vivem em constante estágio de exclusão social. Ribeiro (1994, p.273) enfatiza, então, a 

necessidade de formulações teóricas que levem em consideração dois processos: a exploração 

da força de trabalho e a espoliação urbana. Tal termo foi introduzido por Kowarick na sua 

obra, de mesmo nome, publicada em 1979, e que tem por definição: 

Uma forma de extorquir as camadas populares do acesso aos serviços de 
consumo coletivo, [assumindo] seu pleno sentido: extorsão significa impedir 
ou tirar de alguém algo a que, por alguma razão de caráter social, tem direito 
Assim como a cidadania supõe o exercício de direitos tanto econômicos 
como políticos e civis, cada vez mais parece ser possível falar num conjunto 
de prerrogativas que dizem respeito aos benefícios urbanos (KOWARICK, 
1981, p.73-74). 

Neste período, início dos anos de 1980, o sentido das lutas urbanas estava diretamente 

ligado com a democratização do país sendo a habitação um símbolo desta luta.

Alargando o conceito de espoliação, Ribeiro (1994, p.274) define sua concepção sobre 

a segregação urbana, de forma que: 

A noção de espoliação urbana decorre da constatação de que a 
industrialização e a urbanização periféricas fazem nascer amplas 
necessidades coletivas de reprodução, mas a intervenção do Estado é 
absolutamente limitadas para atendê-las. Os fundos públicos são 
prioritariamente destinados ao financiamento imediato da acumulação e, 
quando se dirigem ao consumo coletivo, privilegiam as camadas de maior 
renda. Por outro lado, o mercado imobiliário (casa e terreno) distribui a 
população no território selecionado os acessos aos equipamentos sociais e 
gerando uma valorização imobiliária diferenciada.

Recentemente Ribeiro (2001) tem perscrutado a segregação urbana, insistindo na 

possibilidade de obtenção de renda por parte das classes sociais. Mas difere, por exemplo, de 

28 Esta perspectiva apontada por Rocha será importante quando formos analisar nossa área de estudo.  A Zona 
Norte passa por um momento onde ocorre uma diferenciação, atraindo serviços que antes eram restritos ao 
centro. Neste sentido, outras pesquisas apontam para este processo de redefinição comercial no espaço urbano. 
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Kowarick (2001), pois escolheu como método de aferir esta segregação a análise 

“socioprofissional” ou “ tipologia socioespacial” baseada na ocupação. A definição de Ribeiro 

sobre segregação pode ser vista como 

Uma estrutura demográfica [que] resulta em disputas entre classes e grupos 
pelo uso e ocupação do território da metrópole, cujo fundamento é o acesso 
aos recursos urbanos que se acumulam. Estes recursos incidem sobre a 
qualidade de vida das pessoas, quando se trata de bens de consumo coletivo 
(equipamentos e serviços), e sobre as possibilidades de auferir uma renda 
monetária, quando se trata do sistema de infra-estrutura que permite a 
mobilidade da população entre os locais de residência e de trabalho. Da 
dinâmica de apropriação de recursos resulta a divisão social do espaço, 
comumente conhecida como ‘segregação urbana’. (RIBEIRO, 2001, p.945) 

Suas análises partem da relação entre hierarquia socio-ocupacional que geraria uma 

estratificação social, onde os segmentos superiores desta hierarquia habitariam em áreas 

melhor servidas de serviços de uso coletivo. Ressalta, no caso do Rio de Janeiro, que mesmo 

ocorrendo uma proximidade física, ocorre uma distância social. Mas estas análises não 

diferem, em seus resultados, das realizadas com a renda da população. De fato, parece ser 

mais preciso perscrutar a segregação em regiões por este método e não apenas pela renda, 

posto que é mais fácil obter precisão na questão relacionada ao emprego das pessoas do que 

com a sua renda. O entrave a este tipo de pesquisa “socioprofissional” para grandes áreas é a 

dificuldade de ter acesso a dados mais minuciosos; de qualquer modo, Ribeiro (2001, p. 953) 

acaba por chegar em conclusões não muito destoantes das feitas através de outros métodos 

quando diz: 

A distribuição dos grupos e classes sociais no espaço resulta, em grande 
parte, do mercado imobiliário. O preço das moradias, frente à estrutura de 
distribuição da renda, atua como mecanismo seletivo ao acesso às diversas 
áreas da cidade. A formação destes preços, porém, é fortemente determinado 
pela oferta de créditos que solvabiliza a demanda e a oferta do solo urbano, 
que torna possível a produção e o consumo habitacionais. 

Flávio Villaça (1998) acrescenta outras perspectivas em relação a segregação urbana, 

sendo a divisão espacial ligada com a capacidade de escolha das classes mais altas que 

poderiam selecionar as melhores localizações. Existiria uma “segregação voluntária”, das 

classes com renda mais alta, e uma “segregação involuntária”, das classes mais pobres. “A 

segregação é um processo dialético, em que a segregação de uns provoca ao mesmo tempo e 

pelo mesmo processo a segregação de outros. Segue a mesma dialética de escravo e senhor” 

(VILLAÇA, 1998,p.148). 
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 Neste sentido, a segregação é impingida por uma classe dominante que “escolhe” a 

direção da sua expansão, de seu lugar de moradia; o espaço “restante” é direcionado para os 

mais pobres. Parece claro que se for seguida esta hipótese, os serviços tanto privados quanto 

públicos seguirão a mesma direção de crescimento voltada para a classe alta e, 

conseqüentemente, demorará mais a chegar nas áreas de concentração dos mais pobres. Nesse 

sentido, “a segregação é um processo segundo o qual diferentes classes ou camadas sociais 

tendem a se concentrar cada vez mais em diferentes regiões gerais ou conjunto de bairros na 

metrópole” que seria também “[...] um processo necessário à dominação social, econômica e 

política por meio do espaço” (VILLAÇA, 1998, p.142 e 150).

Para Villaça esta “dominação” estaria relacionada com os burgueses que escolhem 

onde morar, e com os agentes imobiliários, facilitadores deste acesso. Os motivos da escolha 

estariam relacionados com o sítio privilegiado e com sua ligação à estrutura urbana existente 

(na forma dos acessos). A localização volta a ser um artigo de luxo quando Villaça relaciona o 

tempo de deslocamento como uma forma de otimizar o uso do tempo disponível para a classe 

burguesa. Assim,

Ao produzir um sistema viário adequado ao transporte individual, o Estado 
aumenta o desnível entre as condições de transporte individual e coletivo, 
aumentando, assim, o desnível entre as condições de deslocamento das 
classes sociais, melhorando a acessibilidade de uns (ou seja, suas 
localizações) em detrimento da de outros. (VILLAÇA, 1998, p.329). 

Suas conclusões acerca do processo de segregação no “espaço intra-urbano” no Brasil 

revelam este controle espacial relacionado com a distribuição da renda nas cidades. Outra 

característica é a preferência da burguesia em puxar, através do sistema viário, as benfeitorias 

implementadas pelo Estado: “as melhorias viárias surgiram depois de despertado o interesse 

imobiliário das camadas de mais alta renda por determinada região e direção de crescimento 

da metrópole” (VILLAÇA, 1998, p.318). 

Este entendimento está apoiado em categorias marxistas de análise pois argumenta em 

torno de uma (a) divisão de classe entre dominantes e dominados e considera (b) que o que 

faz mover a reprodução da vida material é a apropriação do trabalho, no campo da produção; 

se o trabalho pode ser otimizado, reduzindo-se o tempo necessário para efetuá-lo, aí incluído 

o tempo de deslocamento, a classe burguesa poderá aproveitar muito mais. As localizações, 

então, na medida que interferem no tempo gasto em deslocamentos, são fundamentais na 

diferenciação do espaço através das classes sociais. 
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A Exclusão social, nesse sentido, insere-se em outro tipo de perspectiva sobre a 

desigualdade existente dentro da cidade. De cariz teórica francesa, não se atêm apenas nas 

variáveis espaciais, quando as faz, mas busca relacionar a desigualdade através de aspectos 

ligados com questões como política, cidadania, índices sociais, Estado e reconhecimento 

social, entre outros, estando em seu escopo uma conotação de exclusão relacionado com uma 

repartição desigual de serviços e aumento de uma pobreza urbana. O espaço não é 

essencialmente o motor do processo de exclusão, mas seu complemento, sua base física. Todo 

este processo ao envolver este termo, está intimamente ligado com a queda do chamando 

Estado de Bem Estar Social. Os analistas sociais, especialmente franceses, ficaram chocados

ao notar que a falência da proteção social havia gerado um número considerável de excluídos 

ou aqueles que perdiam os serviços básicos. 

Como pode ser visto, os conceitos sobre segregação e exclusão não são estáticos, mas 

intercambiáveis, podendo ser aplicados em uma mesma construção teórica, pois seria comum 

na América Latina e em países em desenvolvimento encontrar em uma região segregada 

espacialmente uma condição de exclusão. Tão comum, que a pesquisa local enfrentou a 

questão da desigualdade urbana com de análises que ora se fixam em aspectos da produção 

física e macroestrutural da segregação, ora atém-se na denúncia da exclusão social.  

Paugam faz, neste sentido, uma distinção entre precariedade material e exclusão 

social: 

O problema das favelas não pode ser explicado só pelas formas de 
segregação espacial e as desigualdades face à habitação; é mister ver 
também um processo de degradação das relações sociais no seio das cidades 
deserdadas e com dificuldades crescentes da população de fazer face ao 
sentimento de solidão, de enfado, de vazio de existência (S. PAUGAM apud 
DEMO, 1998, p.18). 

O conceito de exclusão, então, ultrapassa o conceito de segregação pois não é apenas a 

divisão no espaço que corrobora para excluir alguma população, e sim um conjunto de 

degradações dos liames sociais. Estes liames enfraquecidos relacionam-se com a perda da 

capacidade de luta e articulação, na busca do reconhecimento, tornando-se um dos mais 

decisivos núcleos do fenômeno “exclusão social”. A pobreza não é só material, de renda e de 

consumo, mas também confere uma perda no sentido de pertencimento, o sentimento de 

abandono, de fragilidade. 
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A exclusão não se esgota no afastamento do mercado de trabalho, mas ganha 
significação tanto mais drástico no processo de destruição de valores 
integrativos tradicionais, atingindo os patamares da precariedade marcada 
pela não-pertença e impotência (DEMO, 1998, p.21).

A relação entre exclusão social e urbanística, anteriormente apontada por Lucio 

Kowarick, volta, nos estudos mais recentes, a estar presente nas pesquisas sobre produção 

urbana. Assim, Ângela Gordilho Souza (2001) investiga a questão habitacional em Salvador, 

primordialmente nas formas de segregação existente na cidade. Seu enfoque está tanto na 

segregação espacial quanto com a exclusão urbanística, gerando um conceito afeito com a 

procura pelos processos de ordem física e social. A segregação, então, seria: 

Separação da população no espaço habitacional por classes sociais relacionas 
à renda, em localizações distintas, com características físico-ambientais 
diferenciadas, e o da exclusão como privação do direito aos benefícios 
urbanos individuais e coletivos, conformando uma cidade segmentada em 
espaços para cidadãos e não-cidadãos, construídos de forma aleatória, 
deficiente e desassistida pelo poder público (GORDILHO-SOUZA, 
2001,p.15). 

Sua análise também se dá pela distribuição de renda como estruturador do espaço 

urbano capitalista, relacionado com a privatização do solo e das formas de acesso à moradia. 

A ênfase do estudo recai não apenas na produção da habitação, mas também nas normas 

jurídicas que regulam o acesso ao solo urbano. A exclusão social também está presente nestas 

análises, pois,

Se manifesta no próprio fenômeno da segregação espacial, uma vez que a 
distribuição das áreas de habitação na cidade, por classes sociais distintas, 
coloca ‘de fora’ das melhores condições de habitabilidade as populações 
mais pobres, e, portanto, com acessos diferenciados às benfeitorias e ao 
conforto urbano. (GORDILHO-SOUZA, 2001, p.116) 

Para Ribeiro (1994, p.276), citando Brandão Lopes, a população urbana excluída seria 

aquela “composta por famílias com rendimento abaixo da linha da pobreza e excluídas do 

acesso a uma das necessidades básicas em termos de água, esgoto, habitação, escola para os 

filhos e trabalho. Este contingente representaria, em 1989, cerca de 12,7 % dos domicílios 

brasileiros”. Um cenário que “salva” as outras parcelas da população abaixo da linha de 

pobreza, mas que possuem estes acessos, de uma forma mínima, e outra parcela dos 

“integrados”, acima da linha da pobreza e que tem suas necessidades básicas atendidas. A 

seguir, propomos uma síntese dos conceitos, no sentido de viabilizar um caminho necessário 

para o acompanhamento do processo de segregação para o objeto de estudo. 
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1.6 Conclusões parciais do capítulo 1 

No presente capítulo, tentou-se esboçar um quadro amplo e geral acerca das linhas 

teóricas e analíticas sobre a segregação e exclusão social existente nas cidades capitalistas. O 

fato de iniciar essa explanação com a Escola de Chicago se deve a força dos conceitos sobre 

segregação urbana que tal “linha de pensamento” marcou a pesquisa urbana, influenciando, 

até hoje, os estudos sobre grupos, formação de guetos urbanos, espaços de exclusão, entre 

outros, mesmo após 40 anos de pesquisas marxistas sobre renda do solo, localizações e 

reprodução do espaço.

Ao enfatizar esse contraponto, entre ecologistas e marxistas, o objetivo é a construção 

de um referencial que possibilite uma demarcação do processo de segregação não apenas 

como “fato” real (coisa em si evidente), mas sim enquanto processo também ideológico. Os 

modelos ecológicos (explicativos) da segregação urbana não necessariamente correspondem a 

um “erro” de análise, suplantado pelos marxistas. De fato uma revisão conceitual sobre a 

produção do espaço urbano, a partir dos  anos de  1950, apontou que se por um lado a 

segregação era um fato comum nas cidades, por outro lado não se poderia esquecer a 

existência de fatores exógenos aos grupos segregados. A Ecologia Urbana ao ressaltar a 

importância de fatores como etnia, cultura, modo de vida, grupos, economia, entre outros, não 

buscou diferenciar de modo claro o peso que cada um destes fatores possuíam nas diversas 

comunidades que compõe a cidade, isto é, em determinados espaços a segregação tende a 

apresentar mais características relacionadas com os agentes sociais do que com os aspectos 

culturais, ou vice versa.

Assim, enquanto que em determinado bairro ou região da cidade a segregação pode 

ser benéfica aos seus moradores, como a classe de alta renda que se auto-segrega, em outro 

bairro a segregação é espoliativa, ao manter os moradores à parte dos melhores 

equipamentos públicos e das formas de acesso à própria cidade, a não ser pelo viés da 

precariedade e da exclusão. Para os ecologistas urbanos, a competição liberal intergrupos 

respondia pela organização final de cada comunidade ou vizinhança. 

 Para a crítica marxista, será o conflito entre as classes sociais o responsável por 

manter determinada parcela da população em espaços guetificados (utilizando uma expressão 

ecológica), não por uma escolha própria destes grupos (no caso dos grupos de população 

pobre), mas sim pelo arregimento do Capital e do mercado imobiliário. Entretanto, antes de 

“descartar” um modelo explicativo e trocá-lo por outro, faz-se necessário evidenciar a 
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presença dos dois processos nas cidades contemporâneas, por meio da existência tanto dos 

condomínios fechados de alto luxo como das favelas e invasões. A Cidade “absorve” os dois 

modelos através de uma lógica própria baseada não apenas no estilo de vida mas também,

primordialmente, na diferenciação de renda e do poder solvável da população. 

Nesse sentido, na busca pelas diversas “visões” sobre o tema da pesquisa urbana, 

Lúcio Kowarick afirma que, 

Não se trata, obviamente, de eleger um destino de antemão pré-figurado, 
como pretendem certas visões deterministas do marxismo, ou do 
espontaneísmo voluntarista das vertentes que se inspiram no neo-anarquismo 
das revoluções do cotidiano. Ao contrário, os esforços prospectivos tendem a 
se enriquecer quando apoiados em versões que abrem múltiplos campos de 
possibilidades, e, portanto, a própria possibilidade de constante produção 
histórica. [...] o investigador urbano não é um agente de transformação social 
ou política. Seu papel fundamental reside na produção crítica de 
conhecimentos na acepção forte do termo. Seu papel é subversivo [...] 
Subverter significa questionar e checar as teorias, métodos e categorias 
analíticas [...] (KOWARICK, 2000, p.131-132). 

A passagem das categorias de análise ecológicas, ou baseadas diretamente em Simmel, 

ou ainda as análises sobre a marginalização, para categorias mais próximas ao cotidiano da 

população envolvida revelam uma crescente “modéstia” nos esforços intelectuais dos 

pesquisadores no sentido de perceber a cidade não como uma estrutura pré-definida em 

esquemas ou gráficos, mas sim como dinâmica, ou processual, onde a construção do espaço 

urbano está fundamentada em um intricado jogo de relações sociais.

Para Carlos “[...] o urbano é mais do que um modo de produzir é também um modo de 

consumir, pensar, sentir; enfim é um modo de vida. É, todavia, na materialização da divisão 

espacial do trabalho que aparecem as relações contraditórias do processo de reprodução do 

capital” (CARLOS, 1994, p.84). Antes de ser apenas produto, a cidade também é consumo, e, 

nesse sentido, devem ser descortinadas não apenas suas formas de produção, mas também 

suas formas de consumo. 

Quem, então, consome a cidade? E mais: como esta cidade é consumida pelos diversos 

atores? Alguns pontos emergem das leituras anteriores, configurando uma primeira definição 

para o processo de segregação urbana a ser utilizada neste trabalho: (a) a cidade é uma 

estrutura fragmentada e, portanto, para seu entendimento real, deve-se empreender um esforço 

aglutinador que possibilitará seu reconhecimento e elaboração de políticas mais consistentes; 

(b) a cidade capitalista contemporânea passa a se organizar como um “objeto” possuidor de 

um valor de uso e de troca, não separados, mas intercambiáveis; (c) o conhecimento da cidade 
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passará pelo reconhecimento de como estes valores são distribuídos na cidade e como afetam 

e corroboram a divisão social do espaço urbano; (d) o uso do solo e sua localização 

apresentam-se como um meio seguro, mais do que as análises de grupos ou raças, no caso 

brasileiro, para aferir diferentes níveis de diferenciação, ou melhor, segregação; (e) o acesso a 

este solo dependerá fortemente da classe social, isto é, da capacidade de renda de uma 

determinada população, que tenderá a se concentrar em um bairro ou região específica. Além 

dos mecanismos de produção, a cidade também apresenta mecanismos e estratégias de 

consumo, e são estes mecanismos que (re)reproduzem o cotidiano nas cidades, principalmente 

na construção dos espaços periféricos. 

O pensamento subseqüente sobre as considerações acima, refere-se as formas 

resultantes no tecido urbano. Que a cidade é divida e desigual, está claro, mas ainda resta 

como evidência, ou prova, a materialização da segregação na forma do consumo pelas pessoas 

mais pobres: que tipo de bairro, de quadra e lote são gerados? Que habitação e em quais 

condições elas estão? Como o acesso à propriedade privada dá-se nessas periferias? Que sub-

mercados “marginais” agem além do “grande capital?” Nesse sentido, o citado 

reconhecimento necessita, não em todos os casos, de uma demonstração empírica, de um 

“rosto”, que evidencie o processo. 

A segregação habitacional da população de baixa renda, então, configura-se como um 

dos processos específicos da exclusão social, exigindo categorias de análise muito mais 

amplas. Seria um sub-processo da exclusão, com ele relacionado através de vínculos e graus 

variados de dificuldades para que ocorra uma (ou alguma) articulação com outras partes da 

estrutura social urbana. Neste sentido, a segregação habitacional da população de baixa renda 

relaciona-se com a precariedade do espaço construído (urbano e moradia), pela forma de 

acesso ao solo urbano (que se apóia em dicotomias de legalidade e ilegalidade), pelo baixo 

nível de oferta de bens e serviços públicos, constituindo espaços de vivência desiguais em 

relação a outras áreas da cidade. Este processo desigual é, então, gerado pela articulação do 

Estado com o mercado (formal ou não) que juntos produzem uma cidade dispersa e 

fragmentada, onde o fator de integração ou segregação é a capacidade de renda solvável.  

O presente estudo sobre a Zona Norte de Natal irá enveredar por dois caminhos 

básicos de análise: a formação urbana desta periferia (através do estudo do processo de 

produção do espaço urbano) e as precariedades geradas por tal processo. Em resumo, uma 

análise que relacione as estruturas conformadoras de um tipo de tecido urbano (fragmentado) 

e a qualidade do provimento de serviços públicos a população residente: segregada enquanto 

espaço e sem a qualidade habitacional necessária. Formam-se, assim, os conceitos iniciais. 
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CAPÍTULO 2- A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO BRASIL

Morar na periferia é se condenar duas vezes à 
pobreza. A 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 
(Milton Santos, O espaço do cidadão, 1987)

Para o estudo da solução da pobreza brasileira, na forma de um processo histórico, nas 

diversas fases da política habitacional e das estratégias “extra-oficiais”, faz-se necessário 

construir um referencial que ajude a identificar a questão da moradia no Brasil como um fato 

estrutural de mantenimento das desigualdades na sociedade. Desde o início da República no 

Brasil, o problema colocado pela elite nacional de como resolver os espaços de pobreza na 

cidade sempre esteve presente; as formas diferenciadas de como equacioná-lo é que sofreram 

modificações durante o século XX. 

2.1 Urbanismo e urbanização no Brasil: à guisa de um roteiro 

A cidade colonial brasileira resiste com incrível força, com suas ruas e organização 

sócio-espacial, até finais do século XIX. Tal resistência mantinha uma proximidade entre as 

classes sociais e, por conseqüência, entre os espaços habitacionais. Mas a cidade em si, loci

do poder e da riqueza, não despertava maiores interesses da aristocrata e escravocrata 

sociedade rural, não sendo alvo de grandes intervenções físicas até o implemento da 

República. Quando um novo poder político e intelectual desperta na cena pública brasileira, as 

cidades serão tomadas como as metas primordiais de modernização e racionalização técnica: 

Ordem e Progresso passaram a ser, além de um dístico, uma metodologia de intervenção na 

cidade. A partir da abertura não apenas aos capitais estrangeiros mas às idéias estrangeiras, o 
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espaço  urbano tornou-se protagonista da busca pelo Progresso; a ideologia implantada era a 

eliminação dos traços coloniais que persistiam e com ela a eliminação da pobreza citadina que 

tanto “envergonhava” essa mesma elite. 

A Revolta de Canudos (1893-97) foi o primeiro desafio: cidade ilegal, sem controle 

oficial, ocupada por pobres, autogovernada, sem representação “legítima”, foi fortemente 

esmagada, demonstrando as práticas republicanas (SEVCENKO, 1998, p. 21); Floriano 

Peixoto, em um dos seus atos, acabou com a prática da capoeira e marginalizou as crenças 

afro-brasileiras, colocando-as na ilegalidade, mesmo que estas resistissem a desaparecer. 

Nesse sentido, diz Vera da Silva Telles que, 

O tema do progresso, verdadeira obsessão da época, montava um horizonte 
simbólico que construía as figuras de um presente dilacerado entre os 
símbolos nos quais as elites se reconheciam satisfeitas de sua própria 
modernidade e os sinais de um atraso associado à incivilidade popular e que 
gerava desconforto, horror e temor diante de uma realidade que encenava o 
avesso da sociedade que se queria construir (TELLES, 2001, p.34). 

Era preciso mudar as cidades. Nesse primeiro período o higienismo teve grande 

influência na configuração da trama urbana nas principais cidades no Brasil, tentando 

erradicar os focos de contaminação e degradação, através não apenas de hábitos de vida mas 

também do incentivo em modificações físicas na cidade. A proximidade social, acima citada, 

era um dos aspectos a ser combatido por esse “modelo modernizador”. O combate à habitação 

plurifamiliar, aos cortiços, aos guetos existentes nos centros das cidades, tornaram-se ações 

intensas; projetos de melhoramento e remodelamento das áreas centrais marcam o período de 

1895 a 1930 onde as principais metas eram o saneamento, a construção e regularização das 

ruas, o acesso aos novos meios de transporte, a construção de praças e bulevares nas áreas 

mais valorizadas (LEME, 1999, p. 22). Isso exigiu a remoção dos pobres do centro sem, 

entretanto, engendrar uma política substitutiva da moradia: nasciam as favelas e a periferia29.

Por outro lado, a fuga do centro da cidade pelos mais ricos e a construção dos primeiros 

bairros exclusivos da elite passam a conformar um padrão de segregação sócio-espacial com 

pobres e ricos vivendo em áreas distintas. 

A partir de 1930, o liberalismo republicano sofrerá um golpe com a chegada de 

Getulio Vargas ao poder. O industrialismo, enfim, ganhou espaço na política nacional levando 

29 June E. Hahner registra que “ os moradores dos cortiços no centro do Rio de Janeiro tiveram até menos sorte. 
Muitos eram forçados a deixar suas precárias habitações [...] não podendo encontrar abrigo equivalente em outro 
lugar” (HAHNER, 1993, p.174). 
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ao governo setores mais urbanos, com forte presença do Estado nas decisões não apenas 

políticas, mas também econômicas. Um aparato legal, ordenador das relações trabalhistas, é o 

principal objetivo desse Estado que assim coloca em debate a importância dos direitos civis: 

“com isso, é certo, o Estado getulista conferiu ao trabalho uma dignidade que era recusada por 

uma sociedade recém-saída da escravidão” (TELLES, 2001, p.47), onde o espaço da fábrica e 

sua organização social passam a determinar os rumos da cidade a partir de então. 

O trabalho será projetado por inteiro no espaço do poder, por referência ao 
qual o lugar de cada um será definido na sociedade: através do trabalho o 
indivíduo passava a ter existência civil e se transformava em cidadão ao qual 
o Estado oferecia a proteção dos direitos sociais; através do trabalho, o 
indivíduo ganhava personalidade moral enquanto prova de compromisso 
com a Nação; através do trabalho, finalmente, o indivíduo ganhava 
identidade social enquanto atributo de honestidade que neutralizava o 
estigma da pobreza (TELLES, 2001, p.48). 

O trabalho passou a ser a diferenciação entre o cidadão e o marginal, em uma 

dualização perigosa que levou a um período de forte repressão na esfera pública das cidades. 

A relação de classes começa nesse período a engendrar as marcas da desigualdade, 

conformadoras do “cidadão de primeira” e de “segunda categoria”; ao último os rigores da lei.  

As intervenções no espaço urbano dão-se não mais através de Planos Urbanísticos ou 

Projetos isolados, de desenho, mas sim com a elaboração de Planos mais abrangentes com o 

intuito de abarcar a cidade enquanto espaço de trabalho; “Nesse período [a partir de 1930] são 

formuladas as primeiras propostas de zoneamento. Organizam-se os órgãos de planejamento 

urbano como parte da estrutura administrativa das prefeituras das principais cidades” (LEME, 

1999, p.26). Ressalta-se também o surgimento das primeiras legislações de controle do uso do 

espaço urbano e de obras viárias como o Plano de Avenidas em São Paulo, de Prestes Maia, e 

o Plano Agache, no Rio de Janeiro; “As novas avenidas abertas [...] permitem a circulação de 

pessoas e mercadorias preparando as cidades para a nova fase de industrialização que se dará 

a partir dos anos 50” (LEME, 1999, p.31).  

Na habitação social, este período é marcado pela tomada de posição do Estado 

assumindo parte da responsabilidade de oferecer moradia ao trabalhador. Em 1933 surgem os 

IAPs (Institutos de Aposentadorias e Pensões) atrelados ao Ministério do Trabalho. Os IAPs 

possuíam vários esquemas de financiamento relacionados não apenas com a habitação, mas 

também empréstimos hipotecários, operações imobiliárias de aluguéis, aquisição de novas 

moradias ou construções. A mudança principal de rumo ocorreu com a entrada do Estado no 

mercado habitacional, superando a idéia liberal do mercado privado. Em 1942 a Lei do 
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Inquilinato congelou os aluguéis no intuito de proteger os inquilinos da alta de preços no setor 

de moradia. Nesse sentido, Nabil Bonduki diz que, 

 A caracterização da habitação como uma mercadoria específica [...] é 
essencial para se entender como um governo de caráter conservador, que 
perseguia comunistas, pôde tomar uma medida radical de suspensão da 
propriedade privada, como foi a Lei do Inquilinato (BONDUKI, 1998, p.14). 

Em 1946 surge a Fundação da Casa Popular (FCP), primeira estrutura federal de 

financiamento habitacional, com fundo social. A idéia básica do FCP era tomar empréstimos 

compulsórios de pessoas físicas e reutilizá-los para financiar moradias populares. Mas no 

período de quase 20 anos de atuação, o FCP não logrou uma alternativa ampla para a maioria 

da população; problemas de recursos, inadimplência e defasagem dos processos 

administrativos levaram a gradual perda de operação deste programa.   

A produção da habitação no Brasil e suas relações com as políticas públicas 
sofreram grandes mudanças no período pós-Segunda Guerra. No bojo destas 
mudanças, estava, evidentemente, a ampliação do modelo de 
desenvolvimento industrial moderno para todo o país.[...] As grandes 
mudanças econômicas e políticas implicaram, também, uma nova ordem 
socioespacial e novas funções para o Estado, no urbano, que passa a interagir 
com os seguimentos capitalistas, industrial e imobiliário, e com um 
contingente da população maior, mais concentrado e diversificado. O 
conseqüente processo de reestruturação do espaço, que então se inicia, teve a 
habitação como a forma de ocupação dinâmica nesse processo. 
(GORDILHO SOUZA, 2000, p.45). 

O período de 1950 e parte da década de 1960 foram marcados pela forte tendência 

ideológica do Estado brasileiro em procurar a modernização do parque fabril e o 

desenvolvimento do país. Um intenso programa de investimentos nas industrias de base, em 

eletrificação e siderurgia, em estradas e parque automotivo, petroquímica, entre outros, 

passaram a determinar as políticas econômicas brasileiras, montando as principais estruturas 

estatais que ainda hoje permanecem. Todo este investimento nas grandes obras acabou por 

gerar uma desigualdade de alocação de recursos no território nacional, com o sudeste em 

ascensão econômica e o norte-nordeste em decadência; o resultado deu-se com o aumento da 

migração campo-cidade e, principalmente, das migrações regionais (dos estados mais pobres 

para o mais ricos). 
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O crescimento econômico observado no Brasil no período de 1950-1978 
teve como suporte a industrialização e condicionou a distribuição espacial da 
população. Neste caso, a localização da produção industrial nos diversos 
estados foi fator de peso no processo de redistribuição da população. 
(CAMARANO, 1986, p.25) 

Em 1959, na tentativa de diminuir o êxodo rural das cidades nordestinas 

principalmente, o governo de Juscelino Kubitschek criou a Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), tendo por “missão” equipar os estados nordestinos 

de parques fabris modernos, implementando a política desenvolvimentista. Os Planos de 

Desenvolvimento Integrado tinham a tarefa de compor uma base de investimentos com 

influência regional e local descentralizando, em tese, a produção industrial; pontes, estradas, 

viadutos, telecomunicações e outras infra-estruturas passaram a ser instalada principalmente 

nas capitais dos estados, o que contribuiu ainda mais para a concentração urbana nas grandes 

e médias cidades (SOUZA, 1980, p.77-82). 

O impacto desse período desenvolvimentista nas cidades brasileiras ecoaria pelas 

décadas de 1960 e 1970, tendo como marca uma dinâmica constante de urbanização. Em 1950 

existiam 1.889 municípios no Brasil, número que passa para 2.766 em 1960 e 3.952 em 1970; 

a taxa média de crescimento da população urbana no Brasil, no período 1960-70, foi de 4,8 

contra 0,07 da população rural (TASCHNER, 1986, p. 112 e 123). 

Ao lado disso, o Brasil apresentou uma performance de crescimento econômico 

superior aos outros países da América Latina: 4,5 % entre 1950 e 1970. A força de trabalho 

assalariada também aumentou em relação às décadas anteriores, alcançando 59 % em 1970 e 

quase 65% em 1980, embora esses números tenham se retraído na década de 1980 (RIBEIRO 

e SCALON, 2001). Tais variações podem ser vistas na Tabela 1, onde em seis décadas ocorre 

a inversão da população campo-cidade. 

TABELA 1- BRASIL: PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL – 1940-2000 

DÉCADA POPULAÇÃO URBANA (%) POPULAÇÃO RURAL (%) 

1940 31 69 

1950 36 64 

1960 55 45 

1970 56 44 

1980 68 32 

1991 76 25 

2000 82 18 
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FONTE: Ribeiro; Scalon (2001) 
NOTA: Elaboração do autor 

 O rápido crescimento populacional e econômico no período desenvolvimentista, por 

outro lado, apenas agravaria as condições sociais das décadas nas décadas de 1980 e 1990, 

levando à chamada “crise urbana”. Em 1960, os 10% mais ricos detinham 39,6% da renda 

nacional. Vinte anos depois, esse valor já era de 47,7%, demonstrando a concentração de 

riqueza e desigualdade na distribuição da renda (SACHS, 1999, p.40). 

A conjunção do crescimento empobrecedor com a rápida urbanização 
detonou um poderoso mecanismo de exclusão social e de segregação 
espacial, dois traços fundamentais do modelo de desenvolvimento brasileiro 
exarcebado pelo regime autoritário (SACHS, 1999, p.42). 

No período de 1964 a 1986 a política habitacional do Estado brasileiro terá como 

estrutura central o Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e o Banco Nacional da Habitação 

(BNH). A rápida urbanização, principalmente nas capitais, trouxe a necessidade de uma 

“solução habitacional” voltada para as classes populares. As Companhias Habitacionais 

(COHABs) respondiam pelas moradias destinadas à famílias com ganhos entre 3 a 5 salários 

mínimos, enquanto os INOOCOPs (Institutos Nacionais de Orientação à Cooperativas) 

atendiam famílias com renda de 5 a 12 salários. O financiamento para estes programas estava 

atrelado a contribuição compulsória do trabalhador por meio do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS). 

Tal modelo polarizou as soluções habitacionais, com tratamento diferenciado por 

renda, ou melhor, classe social. O principal problema deste modelo devia-se ao fato de atrelar 

o acesso à habitação com o ganho de salário e deixar de fora famílias que ganhavam abaixo de 

três salários mínimos. Como boa parte da população não se enquadrava nos critérios do 

Sistema, a “solução habitacional” não alcançou os estratos mais carentes da sociedade. As 

favelas e loteamentos irregulares continuavam a proliferar, embora o crescimento dos 

investimentos fosse constante: U$$ 1,5 bilhão em 1970 e U$$ 5,7 bilhões em 1973 

(PERLMAN, 1979, p.241). Conjuntamente com construção de novas habitações, o Sistema 

também intervêm em remoções de favelas30, principalmente nas áreas mais valorizadas das 

cidades, nos lotes urbanizados e melhorias habitacionais. Entre 1964 e 1972, o BNH financiou 

30 Perlman (1979, p.244) afirma que só em remoções de favelas no período de 1964-72 foram gastos quase U$$ 
80 milhões. Normalmente, as famílias removidas eram alojadas em conjuntos habitacionais padronizados, 
distantes do centro, com dificuldade de acesso, agravando o processo de expansão horizontal da cidade. 
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algo em torno de 875 mil habitações por todo o país, não só estimulando mas mantendo a 

indústria da Construção Civil (PERLMAN, 1979, p.241). 

O inicio do fracasso do BNH para classes de baixa renda deu-se justamente no seu 

processo de funcionamento: ao apresentar uma diferença entre investimento realizado e 

prestações recebidas (com a inadimplência) ficou cada vez mais difícil defender uma política 

de juros baixos e maiores investimentos, no sentido do lucro ou capital circulante não ser 

suficiente para reinvestir em novas habitações, daí decorrendo o déficit nas contas do banco. 

Aos poucos, as novas construções, pela lógica do capital, foram sendo preferencialmente 

ofertados para setores médios da sociedade, que podiam pagar as prestações. Para o setor da 

construção civil este período foi importante, senão vital, pois, 

Montada sobre um sistema que privilegiou os agentes financeiros, 
incorporadores e empreiteiros, essa política habitacional dinamizou 
amplamente o setor de construção civil, uma vez que os financiamentos 
foram dirigidos diretamente ao produtor (GORDILHO-SOUZA, 2001, p.45). 

Outros programas do SFH, paralelos à construção de novas moradias, são 

implementados na tentativa de controlar a “persistente” criação de novas favelas: Finasa e 

Planasa (destinado a obras de saneamento), Projeto CURA (renovação urbana, com infra-

estrutura em áreas já ocupadas), Promorar (programa para erradicação de favelas e 

“ocupações sub-normais”) e Profilurb (lotes urbanizados). Tais programas só receberam 12% 

das verbas do BNH, sendo o restante utilizado para construção de novas habitações (SACHS, 

1999, p.143); no período de 1964-1986 foram financiadas em torno de 4,5 milhões de 

habitações, alcançando aproximadamente 20 milhões de pessoas. Com o aumento do 

desemprego na década de 1980, e como as contribuições do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS) estavam atreladas ao número de carteiras assinadas, o BNH entrou em crise. 

E como tal implantação dos conjuntos modificou as cidades brasileiras? Ao possibilitar a 

ampliação da rede de serviços públicos e infra-estrutura, a construção dos conjuntos 

possibilitou a ocupação das áreas mais periféricas das cidades, expandindo a malha urbana. 

Tal fato também teve impacto nas outras formas habitacionais como loteamentos, favelas, 

condomínios, entre outros. Angela Gordilho, nesse sentido, diz que, 

Dessa forma, na configuração urbana, esse tipo de produção habitacional 
teve um papel marcante na expansão da área construída das grandes cidades. 
Traduziu-se basicamente em dois padrões: um, para as rendas mais altas, 
através de edificações de unidades habitacionais maiores e mais 
individualizadas localizadas próximas à área central da cidade; o outro, para 
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as famílias de renda mais baixa, com limite máximo até 12 SM, através da 
construção em massa de conjuntos de casas e blocos de apartamentos de 
padrão bastante homogêneo e precário, edificado em série, formando grande 
aglomerados isolados nas periferias urbanas. Afasta-se, assim, a população 
de renda mais baixa para áreas mais distantes, o que representa um dos 
processos que induz a segregação espacial por classes de renda, com 
expressão física diferenciada em relação ao que se verificou nos países 
centrais, onde a habitação das faixas de renda mais pobres estão próximas ao 
centro urbano (GORDILHO-SOUZA, 2001, p.47) 

Neste contexto, a periferia se expandiu cada vez mais, consumindo as áreas rurais e 

fazendo “par” com os loteamentos populares, transformando-se no loci por excelência da 

população mais pobre. A segregação espacial passou a ser uma marca das capitais brasileiras, 

com bairros bem definidos em termos de classes sociais e tipo de moradia.  

O fim das atividades do BNH, em 1986, não porá um fim à questão da habitação no 

Brasil, muito pelo contrário, ocorrendo um agravamento nas décadas de 1980 e 1990. O 

déficit habitacional brasileiro em 1991 era de aproximadamente 5,3 milhões de unidades e em 

2000, esse número é superior a 6,6 milhões de novas moradias (FERREIRA; MORAIS, 

2003). Tais números afetam principalmente a população mais pobre, fazendo acirrar a 

expansão horizontal das cidades, como as favelas, os loteamentos irregulares e clandestinos, 

entre outros processos. A Tabela 2 demonstra o peso desta irregularidade no Brasil de hoje; 

percebe-se que a maior presença da habitação irregular ou ilegal ocorre em cidades médias e 

grandes, sendo que favelas e loteamentos irregulares estão presentes em 8 de cada 10 cidades 

brasileiras. Estes números colocam os espaços não como de “exceção” mas sim uma marca 

estrutural da habitação no Brasil. 

TABELA 2- BRASL: IRREGULARIDADE NOS MUNICÍPIOS POR FAIXA PERCENTUAL 

                     DE HABITANTES (2000) 

População

(habitantes)

Municípios com 

Cortiços (%) 

Municípios com 

Favelas (%) 

Municípios com 

habitação em Área 

de Risco (%) 

Municípios com 

loteamentos 

irregulares (%) 

Até 20 mil  6,22 19,51 20,53 34,46 

De 20 a 100 mil 16,28 43,79 45,93 59,84 

De 100 a 500 mil 34,20 79,27 77,72 88,08 

Acima de 500 mil 61,29 96,77 87,10 87,10 

Média no Brasil 9,82 27,62 28,75 43,93 

FONTE: Sistema Nacional de Indicadores Urbanos (SNIU, 2003) 
NOTA: Elaboração do autor 
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À parte desse conjunto de ações e políticas públicas direcionadas à habitação social, 

emerge outro processo de difusão da propriedade privada, este engendrado por práticas 

nitidamente capitalistas, seja de modo formal ou informal: o parcelamento do solo para fins 

residenciais, na figura dos conhecidos loteamentos. A seguir, ver-se-á como tal processo 

emerge como “solução alternativa” de moradia para a população de baixa renda e como tal 

solução reforça e sustenta a segregação sócio-espacial nas cidades brasileiras, durante o 

século XX. 

2.2 Propriedade do solo e legislações 

As alterações na “cidade tradicional”, ou colonial, relacionam-se com outra mudança 

de corte estrutural ocorrida ainda no século XIX: a Lei no. 601 de 18 de setembro de 1850, ou 

como ficou conhecida, a Lei de Terras. Esta lei veio dispor sobre as terras devolutas do 

Império, incluindo as Sesmarias, prevendo que a partir de então a aquisição de terras só 

poderia ser efetivada por meio de compra e venda, estando finda a concessão direta e 

exclusiva por parte do Estado. 

 A aquisição das terras passou a ser realizada à “titulo oneroso, assim para empresas 

particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e de estrangeiros” (Lei no.

601). A lei também cuidou de rever e revalidar as concessões de sesmarias e outras do 

governo geral ou da província. Dispôs sobre a legitimação de posses, desde que estas tivessem 

sido usadas para fins de habitação ou trabalho; estabeleceu o Comisso e institui o processo de 

discriminação das terras públicas das dos particulares; “regulou a medição de terras públicas, 

a legitimação das particulares e a venda de terras públicas; instituiu as terras reservadas e a 

faixa de fronteiras; estabeleceu o regime de fiscalização das terras devolutas e regulou o 

registro paroquial” (MEIRELLES, 1999, p. 485). 

Nos fins do século XIX o termo “loteamento” já é encontrado nos documentos que 

tratam de terras urbanas (MARX, 1991, p.108). Após a Lei de Terras o Estado deixa de cuidar 

desses assuntos passando a responsabilidade ao proprietário.  

O loteiro não é mais o concessionário, o posseiro, o ocupante eventual ou 
precário, porém, o dono do lote, seu proprietário, para todos os efeitos. O 
lote, assim, torna-se, por menor e mais deficiente que seja, uma parcela 
regida como qualquer outra nas mãos de particulares poderosos ou do Estado 
(MARX, 1991, p.109).  
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Quando “ganha” valor de troca, o solo urbano passa a ser objeto de disputa, de ganhos, 

fazendo necessitar a criação de normas, leis e procedimentos que venham estabelecer 

regulamentos desta disputa. Os registros imobiliários passam a existir como legitimadoras não 

do uso ou posse, no sentido antigo, mas sim do direito de propriedade31.

O Código Civil de 1916 irá dispor sobre o Direito de Propriedade tomado como regra 

jurídica do tema. O texto do Código reproduzia as idéias liberais da República sendo “um 

código bem-comportado, feito para uma sociedade estratificada, de gente que está bem na 

vida” (SILVIO RODRIGUES apud QUEIROGA, 2002, p.35). 

O conceito que prevalece é o da segurança do indivíduo, pertencente a uma ordem 

econômica e social, tida como respeitável ou desejável32.

Com a Revolução de 1930, o Estado ganha outro aspecto, mais intervencionista, 

exigindo a aplicação de normas mais restritivas ao indivíduo e mais preocupadas com 

questões sociais. É nesse sentido que a Constituição de 1934 coloca, no seu Artigo 113, o 

Direito de Propriedade de forma que este não vá de encontro aos interesses do social e do 

coletivo; a Constituição de 1937, Artigo 122, ressalta a “utilidade pública” da mesma 

(QUEIROGA, 2002, p.52-53).

Nesse período surgiu a primeira lei Federal de controle sobre os loteamentos urbanos 

ou Lei no 58 de 11 de dezembro de 1937. A completa falta de regulamentos anterior a esta 

Lei, havia trazido sérios problemas à população adquirente deste lotes urbanos, 

principalmente na relação comprador-vendedor. A Lei passa a determinar certas obrigações 

como: escritura de compra e venda, publicação, por parte dos cartórios, de um edital atestando 

a existência do loteamento e a exigência de uma série de documentos (averbação de todos os 

compromissos de compra e venda, além das transferências e rescisões). Segundo Walcacer: 

31 A transição de uma sociedade escravocrata para uma industrializada terá intima relação com o advento da 
propriedade capitalista no Brasil. Neste sentido, “Quem não fosse escravo e não pudesse ser senhor, era um 
elemento desasjustado que não podia se entrosar normalmente no organismo econômico e social do país” (CAIO 
PRADO apud MARICATO, 1996, p.33): o escravo perde “valor” após a Libertação, e, portanto, sua 
“manutenção” ou sobrevivência deixa de ser responsabilidade do Senhor, e muito menos do Estado: “O ano de 
1850 é marcado pelo fim do tráfico de escravos e pela Lei de Terras n. 601, de 18 de setembro. Não é por 
coincidência que as duas leis [Lei Eusébio de Queiroz] são promulgadas com uma semana de tempo de uma para 
outra. De acordo com a lei [Lei de Terras], as terras devolutas poderiam ser adquiridas apenas mediante compra 
e venda, o que afastava a possibilidade de trabalhadores sem recursos tornarem-se proprietários. Dessa forma 
garantia-se a sujeição do trabalhador ‘livre’ aos postos de trabalho, antes ocupado por escravos” (MARICATO, 
1996, p.35). 
32 O Novo Código Civil Brasileiro, de 10 de janeiro de 2002, diz que “O direito de propriedade deve ser exercido 
em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que estejam preservados, de 
conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais [...] bem como evitada a 
poluição do ar e das águas” (Artigo 1.228, parágrafo primeiro). 
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Oferecendo todas as garantias ao comprador do lote, e impondo ao vendedor 
uma série de obrigações, deixou, no entanto, o Decreto- Lei 58/37, de 
estabelecer qualquer tipo de sanção para o loteador que não cumprisse suas 
determinações. E, na prática, aconteceu que a grande, a enorme maioria dos 
loteamentos continuou a processar-se inteiramente à margem de seus 
dispositivos (Walcacer apud PESSOA, 1981, p.152).   

Apenas em 1967, quase 30 anos depois, intenta-se a criação de uma lei que revisse o 

Decreto-Lei 58/37; foi então elaborado o Decreto-Lei no. 271/67, que não chegou a ser 

efetivado na prática. Tal Decreto Lei, continha apenas 10 artigos e trazia algumas novidades 

como a colocação da Lei 4.591/64, Lei de Condomínios e Incorporação Imobiliária, no seu 

artigo 3, e a definição de alguns termos como Loteamento (“subdvisão de área em lotes 

destinados à edificação”), Desmembramento (“subdivisão de área urbana em lotes para 

edificação na qual seja aproveitado o sistema viário oficial da cidade”), Zona urbana e 

vinculação das normas ao Banco Nacional da Habitação, assim como previu a reserva de área 

pública para a municipalidade. 

Em 1979 será criada uma lei capaz de “pensar” o problema da instalação “física” dos 

loteamentos no espaço urbano e suas conseqüências; a Lei no 6.766 de 28 de fevereiro de 

1979. Com 10 capítulos e 53 artigos, a Lei no 6.766/79 surge como uma tentativa de coibir a 

enorme proliferação de loteamentos na periferia das cidades, principalmente em São Paulo e 

Rio de Janeiro, realizados sem qualquer controle por parte do poder público. Pela primeira 

vez, é criminalizado o ato de lotear ilegalmente, com pena de até 5 anos e multa de 100 vezes 

o salário mínimo; também define as percentagens de áreas públicas (no total, 35% do 

loteamento deveria ser destinado para circulação, áreas verdes e de equipamentos coletivos), 

proíbe loteamentos em encostas e em áreas de fragilidade ambiental. Os loteadores deveriam, 

no caso desse existir, atrelar seus empreendimentos com o Plano Diretor Municipal, que 

determinaria as áreas de expansão urbana. 

 A idéia norteadora da Lei no 6.766/79 é a de que embora o ato de parcelar uma 

propriedade seja uma atividade econômica, esta deverá seguir normas que atendam a 

interesses não apenas privados, mas também coletivos e sociais. Na verdade, representa um 

grande avanço no sentido restrito que o Código Civil de 1916 dá ao conceito de Propriedade, 

pois,

O processo de parcelamento do solo para fins urbanos opera uma 
modificação na individualidade objetiva da gleba, transformando-a em 
frações denominadas lotes, ruas e logradouros, sendo que tal espaço deve ser 
dotado de equipamentos urbanos e comunitários. Os lotes passam a ter vida 
autônoma, transmutando-se em ‘ unidades autarquicamente bastantes em si’, 



61

devendo ter acesso direto às vias de circulação criadas pelo detalhamento da 
gleba (QUEIROGA, 2002, p.117). 

A área mínima dos lotes foi determinada em 125 m2, com testada mínima de 5 metros; 

as vias do loteamento proposto deverão se ajustar as vias existentes, preservando uma 

continuidade da malha urbana; define “equipamentos comunitários” como aqueles destinados 

à educação, lazer, cultura, saúde, e os equipamentos públicos serão os de abastecimento de 

água e energia, rede telefônica, drenagem, entre outros, o projeto do loteamento deve seguir 

alguns “passos” para a sua implantação: ser submetido e aprovado pela Prefeitura Muncipal e, 

após isso, serem inscritos no Registro de Imóveis em Cartório específico, onde já esteja 

inscrita a gleba original.  

Mas o ponto mais inovador é a penalização do loteador que incorrer no crime de 

parcelar e vender lotes não registrados, veicular propaganda afirmando falsamente a 

legalidade do empreendimento, ocultar informações quanto aos procedimentos jurídicos, entre 

outros.

Subvertendo a idéia liberal de propriedade, a Lei no 6.766/79, em seus artigos, 

evidencia uma mudança de concepção, fazendo surgir o debate sobre a “função social da 

propriedade”. Nesse sentido, o loteamento de terras para fins urbanos não é apenas uma 

“aventura” comercial de um indivíduo, ou então um ato jurídico “sagrado”; ao transformar o 

espaço, exigindo para este, equipamentos e serviços produzidos socialmente, o loteamento é 

de interesse coletivo e, portanto, deve seguir uma Função Social.  

Mas apesar de inovadora, a Lei no 6.766/79 não conseguiu efetivamente atingir grande 

parte da produção fundiária, desde a sua implementação; as principais críticas feitas, 

principalmente pelos agentes imobiliários, referem-se a um suposto caráter “elitista” por 

apresentar muitas regras, inviabilizando a implantação de loteamentos populares; como 

resultado, estes tenderiam sempre a seguir a ilegalidade, fugindo das restrições e exigências 

da lei. Como se vê, utiliza-se como justificativa para a ilegalidade a existência da própria lei. 

 Em 1999 é promulgada a Lei no 9.785/99 que revisou alguns pontos da Lei no

6.766/79 como a dispensa do titulo de propriedade para fins de registro do parcelamento 

popular em área desapropriada, sendo necessário que o Poder Público já tenha a posse do 

imóvel; não fixação dos 35% de áreas públicas (que será determinado pelo Plano Diretor), 

ampliação de dois para quatro anos ao tempo do cronograma de implantação das obras; no 

caso de projetos de desmembramentos, basta a certidão atualizada da matrícula da gleba; 

eliminação da obrigatoriedade de certos equipamentos, no caso de se tratar de loteamentos 
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populares e, no caso de parcelamentos de interesse público, a eliminação das sanções (no caso 

da implantação de equipamentos e serviços). 

Essas alterações visam permitir dois tipos de tratamento aos loteamentos na cidade: (a) 

voltado para uma população de mais alta renda que pode pagar (incluído no preço do lote) as 

obras e serviços estipulados na lei 6.766/79 e (b) um outro loteamento, onde concessões 

seriam permitidas por ser este destinado a uma população de baixa renda.  

Nelson Saule Junior, refletindo sobre estas modificações, comenta que: 

Estas mudanças, portanto, podem acarretar uma maior degradação urbano 
ambiental, reduzindo ainda mais a qualidade de vida nas cidades, mediante a 
expansão de loteamentos sem condições básicas de infra-estrutura, como 
redes de esgoto e energia elétrica, e a diminuição de espaços públicos que 
atendam o interesse da coletividade como praças, parques, áreas arborizadas, 
equipamentos de saúde, educação, cultura, esporte e lazer. 
Como os Municípios tem a atribuição constitucional de promover a política 
urbana, aumenta mais ainda a sua responsabilidade diante desta tentativa de 
flexibilização das normas sobre o solo urbano. Cabe aos Municípios através 
do plano diretor e de sua legislação urbanística municipal instituir 
instrumentos e padrões urbanísticos e ambientais, associado a um sistema 
eficaz de gestão e fiscalização do solo urbano, voltados a combater a 
implantação de loteamentos urbanos que aumentem a degradação ambiental 
e a perda da qualidade de vida nas cidades, bem como de promover uma 
reforma urbana que torne efetivo o direito à cidade, de modo a reduzir a 
desigualdade e a exclusão social nas cidades. (SAULE JUNIOR, 2000). 

O plano diretor é, então, tomado como o instrumento legal que irá determinar as 

especificidades da lei anterior. A Lei no 9.785/99 pretende estabelecer um tratamento mais 

próximo da “cidade real”, ou melhor, dos processos existentes, flexibilizando-os, mas 

correndo o risco de permitir uma maior precarização nas periferias pobres, principalmente em 

cidades que ainda não possuem um plano diretor. 

O Estatuto da Cidade, Lei no. 10.257, de 10 de Julho de 2001, vem ser nesse sentido 

um avanço na questão da Função Social da propriedade, reforçando a necessidade da 

implementação de Planos Diretores. Tal Lei regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal, que tratam da política de desenvolvimento urbano e do usucapião urbano; reforça a 

necessidade de participação popular nas decisões do Planejamento, onera a propriedade não 

utilizada (combatendo a especulação), prevê o parcelamento e edificação compulsória, trata 

da desapropriação de imóveis para fins sociais (no caso das favelas e loteamentos 

clandestinos), além de outros instrumentos vinculados à função social da cidade (OLIVEIRA, 

2001). O Estatuto da Cidade representa uma inversão no sentido usual da propriedade privada, 
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entendendo que esta não pode estar acima dos interesses da coletividade além de possibilitar 

de maneira bastante clara a taxação e intervenção nos terrenos vazios postos à especulação 

imobiliária. 

Entretanto ainda é bastante cedo para “comemorar” uma efetiva mudança de rumo na 

persistente problemática da habitação social e do acesso ao solo urbano no Brasil.  

Embora, como visto acima, ocorra um claro desenvolvimento na compreensão da 

função social da cidade (desde o Código Civil de 1916), a produção habitacional brasileira 

sempre manteve uma resistência, ou melhor, uma distância entre a promulgação das 

legislações e o seu efetivo cumprimento33. Os modelos de gestão, de políticas públicas, não 

foram ainda capazes de se modernizar no sentido de fazer frente às “forças” do mercado e do 

capital imobiliário, quando não coadunam com estes. Para além das Leis que regem o 

parcelamento do solo, cabe observar em linhas gerais, a seguir, o processo de produção desse 

espaço real e sua relação com o legal, aproximando-se ainda mais da cidade e da formação 

dos espaços de pobreza existentes. 

2.3 Os loteamentos periféricos e o solo urbano

Em paralelo às “tentativas” por parte do Estado em solver o déficit habitacional no 

Brasil, desde a década de 1930, uma marcha silenciosa de promotores privados passou a 

oferecer alternativas à população mais carente. Os loteamentos, ou parcelamento do solo para 

fins residenciais, surgem como esta opção, apoiados na expansão periférica das cidades. Esta 

alternativa terá uma profunda importância na configuração urbana destas cidades por estar 

baseada primordialmente em outra “questão” não menos importante que é a propriedade do 

solo no Brasil. Este sub-capítulo tem por objetivo, além de historiar esse processo, apontar a 

correlação entre os loteamentos e a segregação espacial nas cidades brasileiras e evidenciar a 

relação de dualidade entre o legal e o ilegal ou, no dizer de Maricato (1996) a “cidade real e a 

legal”.

Bonduki (1998) registra que foi a partir da década de 1940, em São Paulo, que a 

solução de loteamentos periféricos e autoconstrução da moradia passa a fazer cada vez mais 

parte da paisagem da cidade. A crise habitacional, a pouca capacidade do Estado em oferecer 

33 Nesse sentido, são muitos os estudos que chamam a atenção entre a distância do Legal para o Real, como 
Fernandes (1998), Rolnik (1999), Saule Junior (1999), Fernandes, Alfonsin (2003), entre outros. 
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moradia às camadas de baixa renda, o impacto da Lei de Inquilinato34 e a reestruturação da 

economia brasileira modificaram a configuração urbana da cidade, expandindo a sua malha 

urbana.

A perda de lucratividade com os aluguéis e a presença de uma demanda pela casa 

própria, fez surgir a figura do loteador como o agente responsável pelo parcelamento, 

comercialização e venda de lotes, na maioria das vezes, à prestação. 

As terras destes loteamentos eram inicialmente glebas rurais na periferia da cidade e 

de difícil acesso ao centro; distante de qualquer fiscalização por parte do poder público, a 

periferia aos poucos foi se transformando em uma nova “fronteira” onde os moradores 

desbravavam aqueles espaços, sem água encanada ou luz elétrica, sem pavimentação nas vias 

ou sistema de esgoto. 

A omissão do poder público na expansão dos loteamentos clandestinos fazia 
parte de uma estratégia de facilitar a construção da casa própria pelo próprio 
morador que, embora não tivesse sido planejada, foi se definindo na prática, 
como um modo de viabilizar a solução habitacional compatível com a baixa 
remuneração dos trabalhadores e que, ainda, lhes desse a sensação, falsa ou 
verdadeira, de realizar o sonho de tornarem-se proprietários (BONDUKI, 
1998, p.288). 

A crescente procura por este tipo de moradia fez, como visto acima, o governo de 

Getúlio Vargas criar a primeira Lei Federal relacionada com o parcelamento do solo, sem, 

entretanto, dar resultados. Os loteamentos tanto regulares quanto clandestinos passaram a 

fazer parte do mercado habitacional, contrastando com os conjuntos residenciais dos 

programas do governo. Estes, de orientação modernista, incorporaram ao seu preço final a 

casa e o lote urbano corroborando para que suas prestações não fossem acessíveis a todas as 

classes sociais. Àqueles que não podiam adquirir estas casas padronizadas, em áreas melhor 

localizadas, restava o mercado de terras na periferia que permitia o acesso à propriedade 

privada, sem grandes restrições de comprovação de renda, documentação e com baixas 

prestações. O fato da moradia não estar construída diminuía ainda mais o preço final e 

permitia aos poucos os moradores erguerem, de acordo com suas posses, a casa própria pois 

esta,

[...] dava consistência à formação do lar, território da vivência cotidiana da 
família como unidade de sociabilidade básica. Nesse espaço era possível 

34 “As diversas versões da Lei do Inquilinato promulgadas entre 1942 e 1964, todas restringindo a livre 
negociação dos aluguéis, tiveram conseqüências tão amplas que modificaram por completo não só o 
realacionamento entre o proprietário e inquilinos como a própria produção de moradias para os segmentos de 
baixa e média renda” (BONDUKI, 1998, p.210). 
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gerar e criar filhos aconchegá-los e mantê-los longe das ruas; guardar os 
bens que a sociedade de consumo em formação começava a impingir através 
da criação de novas necessidades [...]; uma casa própria nasce por etapas, 
como crescia a família na medida em que a situação econômica fosse mais 
confortável e, além disso, com a expansão urbana ficava cada vez mais 
‘perto’ da cidade e se valorizava (BONDUKI, 1998, p.310). 

A característica de precariedade do ambiente construído, em determinadas localidades, 

firmou o termo usual de periferia para designar os espaços de pobreza35. Embora possibilite o 

acesso à casa própria, e a posse de uma fração da cidade, a ocupação periférica na forma de 

loteamentos revela certas práticas que corroboram para a formação e acirramento dos espaços 

de pobreza, ou melhor, a espoliação urbana: 

Irregularidade, ilegalidade ou clandestinidade em face de um ordenamento 
jurídico-institucional que ao desconhecer a realidade socioeconômica da 
maioria, nega o acesso a benefícios básicos para a vida nas cidades. Trata-se 
de um processo político que produz uma concepção de ordem estreita e ao 
fazê-lo, decreta uma vasta condição de subcidadania urbana. Essa 
discriminação e segregação não são importantes apenas por impulsionar a 
acumulação capitalista por uma espécie de mais valia absoluta urbana. [...] é 
importante [também] para fundamentar uma forma de controle social pela 
vistoria da vida privada das pessoas [...] (KOWARICK, 2000, p.54). 

Assim, os loteamentos cada vez mais “consomem” o espaço periférico da cidade, com 

prejuízo para os moradores mais pobres. A horizontalidade passa a ser um padrão usual destes 

espaços, fundamentado na apropriação individual do lote. O padrão de “urbanização 

extensiva” e periférica, eleva o custo com transportes e desperdiça o tempo do trabalhador 

neste deslocamento periferia-centro, ademais é caracterizado pela inexistência dos 

equipamentos e serviços públicos, conseguidos após a organização e luta dos próprios 

moradores. Sendo o “ônus” exclusivo dos moradores, e da cidade, com quem fica o “bônus” 

de todo esse processo? Com os loteadores, que comercializam o solo com baixo custo de 

operação e alto lucro final; com os proprietários de terras, que “se livram” de propriedades 

rurais improdutivas, aumentando o valor do solo através do parcelamento urbano; com os 

políticos locais, que tecem uma rede de clientelismo, formando suas “bases” eleitorais; e com 

o Estado, na medida em que deixa de solver o problema de fornecer habitação barata para esta 

população, se livrando das indesejáveis favelas. 

35 Maricato (1982,82-83) define periferia como: “[...] espaço de resistência da classe trabalhadora ou das 
camadas populares que se estende por vastas áreas ocupadas por pequenas casas em pequenos lotes, longe dos 
centros de comércio ou negócios, sem equipamento ou infra-estrutura urbanos, onde o comércio e os serviços 
populares também são insignificantes enquanto forma de uso do solo”. 
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Embora parte da literatura da década de 1960 e 1970 tenha visto tais áreas como fruto 

de uma marginalização do indivíduo, o mais certo seria considerar tal periferia amplamente 

integrada no sistema de (re)produção do espaço urbano e, mais, na exploração da força de 

trabalho assalariado; um processo também de acumulação capitalista, embora envolva 

lucratividades diferenciadas. O “marginal”36 é partícipe do sistema econômico e social que 

produz os espaços da cidade, sendo tal participação inserida nas áreas menos valorizadas, 

longe das classes de maior poder aquisitivo, ou melhor, o aumento no número de proprietários 

não significa que estes tenham acesso a todos os benefícios urbanos e nem o controle sobre 

estes, muito ao contrário, pois serão absorvidos de modo diferenciado conforme as classes 

sociais existentes. 

Como reflete Alvarez (1984), o fato dos moradores aturarem apenas como 

consumidores do produto que é a cidade, leva a uma concentração de poder na mão dos 

produtores, pois serão estes a controlar o acesso, ou permiti-lo, à propriedade privada37: “se 

trata de apropiase de los beneficios que derivan del valor de cambio derejando en segundo 

plano los generados por el valor de uso” (ALVAREZ, 1984, p.6). Os “produtores” do espaço 

periférico não interferem apenas sobre o solo consumido, mas também sobre a direção deste 

consumo, antevendo a valorização futura de novas áreas ainda mais distantes. Como a terra 

não é um objeto de produção mercantil convencional, no sentido de não ter valor por não ser 

fruto do trabalho38, o loteador precisa sempre de novas áreas para conseguir a acumulação do 

capital; sendo assim, o movimento de expansão da cidade é também a expansão das 

desigualdades urbanas e crescimento dos espaços de pobreza. Mesmo que as periferias mais 

antigas tenham ganhado serviços e equipamentos, conforme estas passam a fazer parte da 

cidade, novas áreas habitacionais surgem reproduzindo as mesmas práticas de parcelamento 

do solo. Deste movimento depende a sobrevivência das atividades do loteador. 

2.4 Conclusões parciais do capítulo 2

Em um século de crescimento urbano, as cidades brasileiras apresentam um padrão de 

ocupação habitacional marcado pela segregação sócio-espacial, apoiado por um lado em uma 

fraca capacidade de gestão pública (no caso da aplicação das leis) e, por outro, pelo mercado 

de terras existente nas periferias pobres. As favelas, os loteamentos irregulares, os conjuntos 

36 Vale lembrar um conceito “clássico” de Homem Marginal como sendo formado por “populações que estão na 
margem ou na fímbria das necessidades de consumo, da força de trabalho por cada sistema econômico capitalista 
‘periférico’ tomado como um bloco (Luis Pereira apud KOWARICK, 1981, p.90)”. 
37 Exceto no caso das favelas, onde predomina a posse individual do lote. 
38 Ver nesse sentido “O uso do solo urbano na economia capitalista” (SINGER, 1982, p.21-35). 
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habitacionais do governo, enfim, o loci da classe mais pobre, representa a materialização dos 

processos econômicos e sociais, marcados pela concentração de renda e desigualdade de 

acessos. Como pode ser visto em Fernandes e Alfonsin (2003), em praticamente todas as 

capitais e Regiões Metropolitanas do país, seja no sudeste ou nordeste, a ocupação informal

está (e esteve) nitidamente ligada a existência de um mercado informal, à atividade constante 

de loteadores, de incorporadores, construtores e de administrações públicas que não fazem 

cumprir, ou não tem estrutura para isso, as legislações elaboradas durantes as últimas décadas. 

Por outro lado, como ressalta Angela Gordilho Souza (2003), pouco se tem evoluído 

no conhecimento (e reconhecimento) dessa realidade, principalmente pela falta de controle 

que as prefeituras municipais tem sobre a produção do espaço urbano em cada cidade. O 

problema central estaria na gestão das políticas públicas e implementação das leis existentes. 

O histórico de intervenção estatal no mercado de habitações apresenta um perfil que 

tenta resolver o problema habitacional por meio da difusão da propriedade privada, da posse 

individual da casa própria. Dos IAPs ao BNH, tal padrão consome imensas energias e verbas 

públicas, mas a falta de outras políticas, como emprego e renda, continua a perpetrar a 

situação de precariedade e segregação espacial. Entretanto, a ilegalidade não é comum apenas 

às populações mais pobres. Boa parte dos grupos mais favorecidos engendram irregularidades 

cada vez mais freqüentes e pouco combatidas, como os “condomínios fechados”, que também 

estão sendo instalados na periferia da cidade. Tais condomínios (ou hotéis, resorts, complexos 

de lazer, entre outros) representam o “outro lado da moeda”, isto é, os espaços de riqueza, 

auto-segregados e “protegidos” por esquemas de vigilância eletrônica (além de muros e cercas 

eletrificadas) que permitem a proximidade com os espaços de pobreza, sem que 

necessariamente os dois tenham qualquer integração.39

Como sub-processo da segregação espacial, então, emerge a exclusão social e 

urbanística relacionada com indicadores como mortalidade infantil, educação e a saúde, 

violência e qualidade de vida. Portanto, falar em “espaço”, “cidade” e “configuração urbana” 

não é apenas uma tentativa de compreensão do urbanismo e da urbanização brasileira, mas 

sim evidenciar (sobretudo denunciar) que a forma de se (re)produzir esse urbano tem direta 

influência na pobreza brasileira como um todo, pois de cada dez brasileiros oito moram em 

cidades, isto é, falar em pobreza é falar em cidade. Para minorar a pobreza, é preciso intervir 

39 Nesse sentido diz Caldeira (2000, p.13): “ O novo padrão de segregação espacial mina os valores de 
acessibilidade, liberdade de circulação e igualdade que inspiraram o tipo moderno de espaço público urbano e o 
substitui  por um novo tipo de público que tem a desigualdade, a separação e o controle de fronteiras como 
valores estruturantes.” Para a análise da ilegalidade nos condomínios fechados ver Fernandes e Alfonsin (2003), 
Queiroga (2002), entre outros. 
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na estrutura que até hoje tem produzido as cidades brasileiras e, nesse sentido, apenas a 

existência de um conjunto de leis não é suficiente para tal “missão”.

CAPÍTULO 3 - A PRODUÇÃO DAS DIFERENÇAS EM NATAL: Constituição dos 
                           espaços de pobreza  

A cidade de Natal possui características muito próprias, relacionadas não apenas com a 

sua história de formação e consolidação mas também devido sua configuração urbana. Tal 

configuração esteve intimamente ligada com os processos de produção fundiária e habitacional, 

sejam estes formais ou informais, existentes no decorrer do século XX. Outro fator 

determinante na construção do urbano em Natal são seus elementos naturais, como as dunas e o 

rio Potengi que marcam e delimitam espaços não apenas geográficos, mas também sociais. A 

urbanização de Natal, no sentido de crescimento demográfico e da diversificação das atividades 

econômicas, desde o início do processo de modernização do Brasil, ainda no século XIX, não 

pode ser plenamente compreendida sem considerar uma “marca” persistente que é a separação 

de determinadas camadas sociais pela malha urbana, além de condicionada também por sua 

localização ou sítio geográfico.  

Entretanto, tal diferenciação tornou-se mais aguda com a chegada de um ideário 

modernizante, nas duas primeiras décadas do século XX, e do impacto que a Segunda Guerra 

Mundial,  nos anos de 1940 e 1950, causou à cidade. Bairros de elite e bairros “proletários”,

valorização e ocupação da paisagem natural, segregação e exclusão, enfim, fenômenos que se 

intensificaram ainda mais a partir dos últimos 30 anos, com a direta participação do Estado.  

Neste século XX, os espaços de pobreza cresceram e se consolidaram em loci muito 

específicos e persistentes. De fato, os bairros de Natal apresentam como característica a pouca 

mobilidade social interna: bairros de elite, formados há 70 anos, permanecem como tal, assim 

como os bairros “proletários” e bairros com população de baixa renda que não modificaram 

suas características de espaços de pobreza. Uma “linha” de altas rendas acompanha a expansão 

dos bairros de melhor renda da cidade no sentido centro-sul, sendo margeada à oeste e norte 

pelos territórios da segregação sócio-espacial. Nesse sentido, Lima reflete que, 

Enquanto Natal se desenvolvia como uma cidade legal e provida de serviços e 
equipamentos urbanos, em ambas as margens do rio Potengi uma cidade 
clandestina e pobre também se desenvolveu. Estas duas cidades são, de fato, 
uma só e ocupam o mesmo espaço físico [...] (LIMA, 2001, p.149). 

A valorização do espaço também será diferenciada, estando intimamente relacionada 

não apenas com a localização do solo urbano no sítio geográfico mas também pela sua 
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construção histórica, social; as dunas da cidade, por exemplo, são disputadas tanto pelos mais 

pobres quanto pelos mais ricos, como no caso de algumas favelas e edifícios residenciais,40

sendo que o último tenta “expulsar” o primeiro. Neste caso específico, entretanto, cabe destacar 

dois valores também diferenciados: o valor de uso e o valor de troca. Enquanto os favelados 

resistem no seu local de origem, onde sua família ocupou e construiu a habitação, a classe dos 

produtores imobiliários tenta transformar este sítio, instituindo relações mercantis voltados para 

classes de alta renda que buscam o privilégio da paisagem à beira mar.  

Neste exemplo, a segregação sócio-espacial não necessita de uma separação física 

imediata, demonstrando que a configuração do ambiente construído da cidade está calcada em 

processos de exclusão urbanística, seja nas áreas centrais ou na periferia da cidade. Angela 

Gordilho Souza (2000, p.206), nesse sentido, conceitua esta configuração da cidade capitalista 

como: 

 [...]expressão física da produção imobiliária, [adquirindo] determinadas 
características socioespaciais, passíveis de identificação em cada cidade, 
preliminarmente pela macroanálise das formas do parcelamento do solo para 
moradia, que irão se conjugar aos processos posteriores de edificação. 

 O presente capítulo inicia uma reflexão sobre tais processos de configuração urbana em 

Natal, relacionando a formação histórica e a formação habitacional. Tal relacionamento tem 

por objetivo demonstrar que a segregação sócio-espacial da cidade faz parte não de uma 

“acaso” mas sim de estruturas de produção imobiliária tanto motivadas por relações mercantis 

(voltadas para o valor de troca) como também não-mercantis (voltadas para o valor de uso). 

Para tanto, o breve histórico deste processo foi dividido em três grandes períodos: início do 

século até a Segunda Guerra Mundial, década de 1950 até final dos anos de 1970 e o período 

de 1980 a 1990. Tais “marcos” referenciais serão necessários para compreender a formação 

periférica e a consolidação dos espaços de pobreza em Natal. 

3.1 A formação do Espaço do Urbano em Natal: urbanismo e urbanização até a década de 

1940

Em 1859 foi inaugurada a iluminação pública em Natal, findando 26041 anos de 

escuridão e reclusão das famílias em casa à noite. Era ainda uma luz parca, “pontinhos 

avermelhados, que se devia chamar de luz”, no dizer de Luis da Câmara Cascudo (1980, p.281), 

pois tinha como combustível óleo vegetal. Só em 1883 o Presidente da Província Francisco de 

40 Aqui refere-se particularmente ao caso do bairro de Areia Preta e Mãe Luiza, bairros à margem da orla 
marítima de Natal. 
41 Natal foi fundada em 1599, constituindo um importante ponto de fortificação no contexto da efetiva ocupação 
das terras brasileiras pela Coroa Portuguesa (CASCUDO, 1980). 
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Gouveia Cunha Barreto inaugura a iluminação a querosene: noventa e cinco lampiões em postes 

de ferro, distribuídos nos únicos “bairros” na cidade da época, Ribeira e Cidade Alta. Luz 

elétrica, para iluminar as ruas e movimentar os primeiros bondes, só surgiria em 1911 através 

da Empresa de Melhoramentos de Natal, sendo a população da cidade neste ano de 28.477 

pessoas. O ritmo lento dos “melhoramentos urbanos” e da marcha demográfica foram 

características dos primeiros anos do século XX, resultado do pouco peso da economia da 

capital do Rio Grande do Norte no contexto regional e nacional.

A economia do estado estava fundamentada na exportação agrícola e mineral, com 

produtos como açúcar, algodão e sal, embora sua “história econômica” registre momentos de 

ápice da produção com posterior declínio das atividades e desaquecimento dos negócios. Esse 

caráter pendular e inconstante da economia do estado, não permitiu uma urbanização intensa no 

século XIX. 

No final do século XIX e início do XX, a exportação de açúcar alcança os maiores 

índices de sua história, embora fosse bem menor do que os grandes centros produtores como 

Pernambuco (CLEMENTINO, 1995). Neste momento de transição do Império para a 

República, surge a oligarquia Albuquerque Maranhão42, relacionada aos senhores de engenho. 

Com a queda das exportações de açúcar e o incremento na produção algodoeira, ocorreriam 

modificações em Natal, relacionadas com a modernização do porto, estradas de ferro, rodovias, 

bancos, sendo provenientes de recursos federais para obras contra a seca e modernização das 

indústrias locais no nordeste. Entre 1907 e 1920 o número de indústrias no estado passa de 14 

para 197, principalmente no setor têxtil, devido ao incremento realizado nas cidades em obras 

de infra-estrutura (CLEMENTINO, 1995). Entretanto, Natal possuía nesse período mais 

importância como sede do poder político e de entreposto comercial, do que loci da produção 

econômica (FERREIRA, 1996).  

Seu porto e pista de pouso, uma oligarquia republicana (e positivista), o aumento das 

exportações de algodão, a instalação de fábricas têxteis, melhoramentos e equipamentos 

públicos, enfim, as duas primeiras décadas do século XX inscrevem em Natal as primeiras 

marcas de uma modernização, modificando os aspectos coloniais da cidade. Este processo de 

modernização e aumento da atividade comercial ocorreu, 

[...] a partir da segunda metade do século XIX. Desde então se assiste a uma 
série de ações e acontecimentos que contribuíram para a construção de Natal 
como uma cidade moderna. A organização da burocracia, com construção de 

42 Para uma análise do papel das oligarquias em Natal, ver Giovana Paiva de Oliveira (2000) e Jamilson Azevedo 
Soares (1999). 
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novas instituições e suas instalações; ações higienistas e de embelezamento; 
criação de infra-estrutura urbana e de serviços; e um plano de expansão 
urbana estão entre as realizações que, iniciadas por volta de 1850, tomaram 
impulso ou se consolidaram nas primeiras décadas do século XX (LIMA, 
2001,p.25). 

De 1901 a 1940, Natal possuiu três propostas de intervenção urbana, incluindo nestas a 

elaboração de Planos Urbanísticos: construção e demarcação da Cidade Nova (1901-1904), 

Plano Geral de Sistematização (1929) e Plano Geral de Obras (1935). A primeira destes, 

tratava-se da demarcação de eixos viários, definido quadras, com o intuito de criar um bairro 

(Cidade Nova) residencial voltado para as classes mais ricas da cidade. Lima (2001, p.33) diz 

que “o Plano Cidade Nova restringia-se a ser um plano de parcelamento/ arruamento do solo, 

com uma trama regular e sem qualquer preocupação estética ou funcional”. A importância de 

tal plano, entretanto, recai no fato de ser a primeira ação desencadeada pela elite local, no 

sentido de criar um bairro exclusivo para si. Até este momento, os bairros de Cidade Alta e 

Ribeira continham todo o conjunto da população urbana. A escolha das terras para implantar o 

bairro de Cidade Nova deu-se por vontade do governador Alberto Maranhão, ao considerar a 

colina “bela” e aprazível (LIMA, 2001, p.34). Cidade Nova transformar-se-ia posteriormente 

em dois bairros, Petrópolis e Tirol, concentradora, até hoje, da população com a maior renda da 

cidade.

O Plano Geral de Sistematização (1929) tinha objetivos mais ousados, sendo 

efetivamente o primeiro Plano Urbanístico com características técnicas e estéticas 

modernizantes. O prefeito Omar O` Grady contrata o arquiteto italiano Giacomo Palumbo para 

elaborar um Plano que dividisse a cidade em Zonas (por funções): administrativo, comercial, 

industrial, lazer e residencial43. Este fato veio reforçar a elitização proposta para o bairro de 

Cidade Nova. 

Este plano de 1929 ainda não acena uma política pública de planejamento 
urbano para Natal e nem propõe a criação de órgãos públicos para cuidar da 
sua implementação ou do crescimento e ordenação da cidade [...]. 
Entretanto, a presença de O`Grady na prefeitura parecia ser a garantia de que 
se instaurava então a idéia, ainda embrionária, de um processo de 
planejamento para Natal (LIMA, 2001, p.54). 

A Revolução de 1930, que depôs o prefeito, impediu que tais idéias viessem a ser 

executadas; entretanto a concepção do Plano influenciou as intervenções e propostas 

43 No caso da função moradia, estava previsto dois tipos de bairro: residencial e operário, onde estava clara a 
separação das classes sociais na cidade (ver DANTAS, 1998). 
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subseqüentes, como o Plano de Geral de Obras de 1935. Tal Plano foi elaborado pelo Escritório 

Saturnino de Brito, que naquela época atuava em várias cidades do país (FERREIRA, 2002; 

DANTAS, 2000). O Plano constava de obras de melhoramento (como aeroporto, prédios 

administrativos, bairros residenciais, avenidas, entre outros) e projetos técnicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Diz Lima (2001 p.66): 

As propostas do Plano [Geral de Obras] que definiu a estruturação da cidade, 
à margem direita do rio Potengi, não foram implementadas. Este plano 
somente foi implementado naqueles pontos diretamente relacionados com a 
implantação dos projetos de abastecimento de água e do sistema de esgotos; 
na construção e preservação de um parque [...]; na construção de uma 
avenida [...] e na canalização do riacho do baldo, ao longo do qual foi 
construída uma avenida. [...] O Plano de Expansão de Natal, portanto não 
interferiu no espaço urbano, mantendo a segregação sócio-espacial existente. 

Até 1940 o desenho da cidade, e a formação de seus espaços, seguiu pouco o as 

propostas dos Planos Urbanísticos, tendo como exceção o bairro Cidade Nova. Mas como se 

organizava a divisão sócio-espacial nesse período? E quais características de segregação 

habitacional podem ser encontradas? Já é possível falar em “espaços de pobreza?”. 

Natal apresenta uma lenta marcha demográfica até o início do século XX, quando então 

se verifica uma constante variação populacional. A partir da década de 1940 ocorre uma 

expansão da área urbana da cidade, para além dos dois bairros tradicionais.  

O bairro de Cidade Alta configurou-se como o bairro residencial, enquanto que a 

Ribeira (bairro localizado na parte baixa da cidade) especializou-se como comercial, onde havia 

o porto e as principais casas comerciais. Além destes, Natal apresentava vilas de pescadores 

como nas Rocas, Areia Preta, Ponta Negra e Redinha44. Era nestas povoações, incluindo o Passo 

da Pátria e Alecrim, que se localizavam (e em parte ainda se localizam) a população pobre de 

Natal. A seca do interior do estado, principalmente em 1904, expulsou muitos agricultores que 

vieram para a capital, no conhecido processo de êxodo rural; população pobre, ou flagelados 

chegavam em levas à Natal e logo iam se instalando na periferia dos bairros de Cidade Alta e 

Ribeira, onde iam pedir esmolas ou tentar trabalho. 

44 Estas povoações iniciais constituem hoje bairros da cidade. A Ribeira, segundo núcleo urbano ocupado, é tido 
pelos órgãos oficiais como o sítio histórico de Natal, enquanto que a Cidade Alta transformou-se em um bairro 
comercial e de serviços (com sua arquitetura do início do século descaracterizada). 
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Foi surgindo, assim, os primeiros bairros periféricos na cidade. O maior deles foi o 

Alecrim, que até hoje conserva o aspecto popular com suas vilas45, lotes pequenos e alta 

densidade habitacional. Na margem esquerda do rio Potengi, desenvolviam-se outras povoações 

como Igapó, adjacente a estrada de ferro, construída em 1916, e Redinha. Tal configuração 

permanece até o início dos anos de 1940, quando o advento da Segunda Guerra Mundial 

modificaria a cidade, impulsionando seu crescimento. 

Da Segunda Guerra Mundial até a década de 1970 

Como pode ser visto na Tabela 3, a variação populacional em Natal apresenta um 

intenso crescimento a partir de 1900, sofrendo uma ligeira queda no período de 1920-1940 e 

voltando a aumentar no intervalo das décadas de 1940-1950, intensificada pela migração 

campo-cidade, quando a população passa dos 100.000 habitantes. Tal variação neste último 

intervalo deveu-se a instalação de bases militares em Natal, em especial a Base Naval e base 

aérea norte-americana instalada em 1942 na periferia de Natal (o campo Parnamirm Field, no 

atual município de Parnamirim). Diz Lima, 

A partir de 1942, com a Segunda Guerra Mundial, o processo de urbanização 
de Natal se intensificou. Durante o período, [...] a cidade foi ocupada por 
militares brasileiros e estrangeiros, principalmente norte-americanos. O 
fluxo migratório para a capital também aumentou consideravelmente. A 
maioria dos recém-chegados à cidade vinha à procura de trabalho e de boas 
oportunidades de negócios criados como conseqüência do esforço de guerra 
e da livre circulação da moeda americana (LIMA, 2001, p.155). 

O impacto que a Segunda Guerra Mundial causou em Natal seria responsável por 

mudanças estruturais relacionadas ao seu crescimento urbano, mesmo décadas após a Guerra. 

Ao sediar as forças militares, a capital recebe um número grande de migrantes, não apenas do 

êxodo rural46, mas de funcionários públicos civis e militares que eram, via de regra, melhor 

remunerados. Tal contingente de “consumidores” fez o incipiente comércio local ter um boom

de atividades, sendo necessário diversificar os produtos oferecidos. A enorme pressão por 

alimentos, roupas, combustíveis e moradia aumenta o preço destes produtos, bem acima da 

média salarial da cidade: “A procura por hotéis, pensões e casas para alugar aumentaram 

45 O conceito de Vila para o Plano Diretor de Natal (lei 07/94, Capítulo III, artigo 6) é: “ conjunto de casas 
contíguas no mesmo lote, destinadas predominantemente a habitação de aluguel caracterizada pela implantação 
encravada no interior dos quarteirões ou no fundo dos quintais”. 
46 Importante frisar também que em 1942 ocorre um período prolongado de estiagem, forçando a saída de parte 
da população dos municípios do interior do estado (CLEMENTINO, 1995, p.215)  
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assustadoramente [...] alterando o preço dos aluguéis [...]; no dizer local, ‘ desequilíbrio que 

se acentua cada vez mais com o encarecimento da vida’” (CLEMENTINO, 1995, p.217). Para 

contornar essa situação, o governo brasileiro e estadual tenta criar um aparato administrativo, 

no intuito de melhorar principalmente a infra-estrutura e abastecimento.  

A principal obra de infra-estrutura decorrente da instalação americana em Natal, com 

impacto direto na urbanização do pós-guerra, foi a construção da estrada de rodagem que 

ligava o centro da cidade à base aérea em Parnamirim. Tal estrada permitia o acesso dos 

militares à capital, principalmente com o porto e a base de pouso para hidroaviões na Ribeira. 

Após a Guerra tal estrada seria incorporada na malha urbana da cidade, sendo hoje a avenida 

Senador Salgado Filho, em um trecho, e Hermes da Fonseca, em outro. 

TABELA 3- NATAL: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO - 1900-2000 

ANO POPULAÇÃO VARIAÇÃO POPULACIONAL (%) 

1900 16.059 - 

1920 30.696 91,1 

1940 54.836 78,6 

1950 103.215 88,2 

1960 162.537 57,5 

1970 264.379 62,7 

1980 416.898 57,7 

1991 605.541 45,5 

2000 712.317 17,17 

FONTE: Ferreira (1996, p.98) e Censo IBGE (2000) 
NOTA: Elaboração do autor

Clementino (1995, p.221), entretanto, registra que embora existisse um “clima de 

progresso” por toda a cidade, este era falso e passageiro. Embora no centro da capital, as casas 

comerciais fervilhassem de gente e atividade, nos bairros e povoações mais periféricas (como 

Alecrim, Passo da Pátria e Rocas) a população pobre aumentava, sem ter grandes 

oportunidades para os melhores empregos. Assim, a autora reforça que, 

O breve período de 1942-1943 trouxe de uma só vez, a qualquer custo, 
significativos investimentos públicos diretos e indiretos na estrutura urbana 
das capitais, que permitiram germinar um mercado urbano precoce. No 
nosso caso específico, as mudanças na economia do Rio Grande do Norte 
[...] e o impacto causado sobre Natal [...] se pela sua efemeridade criaram um 
clima de falso progresso, por outro, associados ao passado histórico estadual 
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deixaram seqüelas perceptíveis da estrutura urbana da capital. 
(CLEMENTINO, 1995, p.223) 

Uma destas seqüelas foi a migração de capitais tradicionais, como da agricultura, para 

atividades urbanas, como construção civil, comercio varejista, pequenas indústrias,entre 

outros. É essa contextualização histórica, a Segunda Guerra e seus efeitos na capital, que 

possibilitou o surgimento de um mercado fundiário (e imobiliário) tendo nos loteamentos sua 

figura principal. 

Inicialmente, no período de 1942-43, o aumento no preço dos aluguéis ocasionou uma 

procura por outras opções de habitação por parte da população de classe média ou pobre. 

Ferreira (1996, p.138) registra que coincidindo com a Lei do Inquilinato (que em 1942, 

congelou os aluguéis) tal “crise” na oferta de imóveis para alugar incrementou a construção 

de novas casas, principalmente nos bairros mais periféricos47.

Mas a construção de casas, de modo individual, não era suficiente e muito menos 

permitia uma acumulação de capital condizente com aquele momento; era preciso “criar” solo 

urbano, para além dos limites tradicionais da cidade, expandindo o perímetro urbano. É nesse 

sentido que,

[...] la compra, la obtención de suelo a través de aforos y la fragmentación de las 
grandes fincas constituyesen una inversión rentable, caracterizando así la 
aparición del mercado de tierras y la parcelación privada del suelo. En 1946 
empiezan a ser registrados en los cartórios las primeras parcelaciones privadas de 
Natal y se intensifica en las décadas de 50 y 60. En este período (de 1946 a 1969) 
se registraron el 87,8 % del total de las 222 parcelaciones realizadas en el 
municipio de Natal e inscritas en el Registro de Inmuebles, ocupando una 
superficie de 3.952,4 ha  (el 71,3 % de la extensión parcelada hasta 1989) y 
alrededor de 35 % de la área actual edificable (FERREIRA, 1996, p.141).  

Ressalta-se também que Natal não possuía uma legislação urbanística referente ao 

controle e ordenamento do parcelamento do solo. Após o Plano Geral de Obras, foi elaborado o 

Plano Urbanístico e de Desenvolvimento de Natal (1968), que não chegou a ser implementado. 

Assim, sem qualquer impedimento do poder público, as terras improdutivas no perímetro 

imediato da cidade começam a ser compradas e/ou parceladas pelos seus proprietários ou 

agentes fundiários, modificando e expandindo a trama viária. 

O ritmo desse mercado de terras foi registrado por Ferreira (1996), onde a autora analisa 

a importância desse mecanismo de produção do espaço na configuração urbana de Natal (no 

47 O Diário de Natal em 1945 (apud FERREIRA, 1996, p.138) registra que em vários bairros da cidade “pueden 
verse hoy modernas y elegantes edificaciones. Terrenos que en tiempos pasados eran solamente depósito de 
basura, actualmente sirven de base a lujosos palacetes”. 
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período de 1946-1989)48. Terra barata, em parte aforada do município ou comprada do estado, 

registrada no município de Natal ou em municípios vizinhos, cada vez mais distantes do núcleo 

urbano original na medida em que a malha viária era estendida, são algumas das características 

iniciais desse mercado. A Tabela 4 demonstra que 82% da área loteada de Natal (em números 

de loteamentos) no período de 1946-89, ocorreu entre as décadas de 1950 e 1970.

TABELA 4 – NATAL: PRODUÇÃO DOS LOTEAMENTOS EM NATAL NO PERÍODO 1946-1989 

Período No de loteamentos % do total 

1946-49 17 7,7 

1950-59 121 54,5 

1960-69 57 25,7 

1970-79 14 6,3 

1980-89 12 5,9 

Total 222 100 

FONTE: Ferreira (1996, p.171) 
NOTA: Elaboração do autor

Os dados obtidos por Ferreira (1996) indicam uma relação bastante permissiva entre 

o poder público (estado e prefeitura) com o mercado fundiário. A concessão da utilização de 

terras, o aforamento, a doação ou venda a baixo custo para comerciantes e políticos locais 

permitiu uma rápida transmissão de um estoque de terras considerável do domínio público para 

o privado. Esses loteadores inicialmente aparecem como pessoas físicas, com capital de risco 

retirado do comércio varejista, e logo depois abrem empresas imobiliárias quando conseguem 

se estabilizar no mercado de terras e passam a agir em todo o espaço urbano e sub-urbano da 

cidade.

Dos anos de 1970 a produção estatal da moradia 

Com o regime militar consolidado, a década de 1970 foi profícua em planos e 

estratégias econômicas no sentido de dinamizar e modernizar a economia nacional, através do 

fortalecimento de regiões atrasadas em relação ao sudeste do país. A SUDENE 

(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) já fizera dez anos de criação sem 

48 Tal trabalho (Ferreira, 1996) teve como fonte principal de pesquisa o Registro de Imóveis, nos Cartórios de 
Ofício da cidade, portanto abarcando todos os loteamentos regulares de Natal. 
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conseguir alcançar maiores modificações, principalmente nas comunidades agrárias49, sendo 

necessário a implantação de projetos alternativos, viabilizados com verbas estatais. A década de 

1970 é marcada pela “estratégia da integração espacial e social do país” (SOUZA, 1999, p.256) 

através dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND). No período de 1970 a 1980 surgiram 

projetos específicos, aplicados na modernização infra-estrutura para a agricultura. O FINOR 

(Fundo de Investimentos do Nordeste) já tinha por prática incentivar empresários locais a 

instalarem empresas, principalmente, indústrias modernas na região nordeste, o que levou a um 

relativo crescimento econômico no período. 

O Rio Grande do Norte já vinha apresentando um bom ritmo de crescimento econômico 

com a implantação de uma infra-estrutura mínima que permitira a industrialização na década de 

1970. Souza (1999, p.236) aponta que na década de 1960 ocorreu a criação da COSERN 

(Companhia de Eletrificação do Estado do Rio Grande do Norte), TELERN (Companhia de 

Telecomunicações do Rio Grande do Norte) além da parceria com os Estados Unidos (no caso, 

através da USAID) na produção habitacional 50, sendo importantes conquistas que prepararam a 

economia do Rio Grande do Norte, e de sua capital, para um período de modificações na 

estrutura de produção de todo o estado na década de 1970. 

 Tais investimentos acabaram sendo instalados, proporcionalmente, mais na capital do 

estado do que no restante do território. Tal fato, somado com a estrutura latifundiária existente 

no interior do estado, tornou Natal em pólo de atração para migrantes (SOUZA, 1980). 

Indústrias, pesca, turismo, habitação, enfim, atividades geradores de emprego e renda 

passam na década de 1970 a ser incentivadas na capital que sofre, assim, um incremento 

populacional de quase 63 %, em relação a década anterior. Souza (1980, p.92) aponta que dos 

60 projetos econômicos aprovados pela SUDENE, 55% deles foram localizados em Natal 

contra 45% distribuídos pelo restante dos municípios. Como conseqüência, surgiu a 

possibilidade de empregos formais e a necessidade de contratação de mais funcionários 

públicos por parte dos órgãos federais, estaduais e municipais. Realizam-se obras comerciais 

e serviços de grande porte como construção de supermercados, pavimentação de vias, 

extensão das redes de eletricidade e água encanada, fomento de parques industriais, enfim, 

impactos diretos na estrutura urbana.  

49 Souza (1980, p.80) ao analisar os investimentos da SUDENE no período diz que: “[...] pareceu-nos importante 
a concentração espacial dos projetos industriais em torno das capitais dos estados, assim como a política agrária 
posta em prática pela SUDENE. Obedecendo a lógica do desenvolvimento capitalista, a industrialização no 
Nordeste [...] concentrou-se nos estados mais ricos e populosos da região: Bahia, Pernambuco e Ceará.” 
50 No governo de Aluízio Alves, foi construído o primeiro grande conjunto habitacional de Natal, em 1960, a 
Cidade da Esperança com 504 casas, viabilizada através de recursos da Sudene e norte-americanos (SOUZA, 
1999, p.237). 
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Nesta arrancada dos anos 70, o governo e a iniciativa privada agiram em 
várias direções, buscando descobrir e explorar as novas fontes de produção. 
O ferro, o calcário, o caulim, petróleo, gás, pedras preciosas [...] para todos 
esses produtos procurou-se, a partir daquela década, viabilizar sua 
exploração econômica com rentabilidade adequada (SOUZA, 1999, 257) 

Tal ímpeto industrial sofrerá com o fim do “milagre brasileiro”, a partir de 1974, e 

quando já no início da década de 1980, os empresários locais passam a investir no setor 

terciário e de serviços principalmente no turismo. A partir de 1971 a EMPROTURN 

(Empresa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte) fomenta 

projetos ambiciosos, onde a construção de uma cadeia local de hotéis (até mesmo cinco 

estrelas) distribuídos na orla marítima seria o carro chefe. A área escolhida foi a orla marítima 

existente entre Areia Preta e Ponta Negra51, flanqueada à direita (sentido norte-sul) por um 

conjunto de dunas52 e à esquerda pelo oceano atlântico (ver Figura 1). A ligação entre as 

praias seria feita por uma extensa avenida com 12 km, ou melhor, pela Via Costeira (SOUZA, 

1999, p.315). O Projeto Via Costeira envolvia não apenas os hotéis, mas também casas de 

show, restaurantes e centro de convenções. Só em 1977, no governo Tarcisio Maia, as ações 

efetivas para a concretização do “sonho” turístico em Natal tiveram início.  

Lopes Junior (2000, p.39) ao analisar o impacto de tal projeto em Natal, ressalta a 

característica de elitização do espaço, envolvendo, os bairros do centro da cidade e Ponta 

Negra, na região sul53: “A idéia inicial, como apontou um ex-secretário estadual de 

planejamento [...] era a implantação de uma ‘Copacabana’ local, com construções destinadas 

a moradores com alto poder aquisitivo”. Os terrenos adjacentes tiveram uma rápida 

valorização, afetando a favela de Mãe Luiza, localizada na área de intervenção do projeto, que 

passou, neste momento, a fazer parte da preocupação por parte do poder público que previu 

uma “urbanização”, ou melhor, um afastamento dessa favela da área a ser elitizada.54

51 Praias urbanas, localizadas em bairros com mesmo nome. 
52 Que viriam a se tornar o Parque das Dunas, área de preservação da flora e fauna nativas. 
53 No próximo sub-capítulo, será analisada a produção habitacional de Ponta Negra, como um espaço de 
elitização. Lopes Junior (2000, p.39) registra que em 1980 o preço do metro quadrado de solo urbano em Ponta 
Negra era de U$ 55,00 contra U$ 8,00 na periferia pobre da cidade. 
54 Mãe Luiza foi um símbolo forte na história da urbanização de Natal, sendo a primeira Área Especial de 
Interesse Social (AEHIS) regulamentada, devido ao constante interesse do mercado imobiliário em “expulsar” a 
população moradora (por meio de compra dos lotes) no intuito de erguer edifícios residenciais. 
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FIGURA 01 – NATAL: REGIÃO ADMINISTRATIVA E DE BAIRROS 
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O número de novos loteamentos diminuiu (ver Tabela 4) nas décadas de 1970 e 1980, 

praticamente cessando em meados da década de 1980. Ocorreu uma mudança, como afirma 

Clementino (1995, p.274) na locação e investimentos de capitais na cidade, do setor 

imobiliário para o turismo e serviços correlatos. De fato, a “ajuda” do estado favoreceu as 

empresas que desejaram entrar no mercado turístico, atraindo assim boa parte dos novos 

investimentos em Natal. Cabe assinalar, em relação a diminuição no número de loteamentos, 

a escassez de solo urbano a ser ainda loteado e as legislações urbanas que passam a vigorar 

nas décadas de 1970 e 1980, como o Plano Diretor de Município de Natal (1974) 55 e o Plano 

Diretor em 198456.

Nesse sentido, a criação destes dois planos diretores no intervalo de dez anos 

demonstra um novo momento na política urbana da capital, inserida também nas modificações 

econômicas em curso. Tal momento é destacado pela participação intensiva do Estado na 

produção habitacional, no período de 1978-86. No sub-capítulo seguinte será visto o peso das 

políticas do Sistema Financeiro da Habitação (via COHAB e INOOCOP) na estrutura urbana 

da cidade e, mais ainda, seu papel na consolidação da segregação espacial em Natal. 

 3.2 Natal no contexto da política habitacional brasileira: segregação e periferias 

Ferreira (1996, p.193) ao analisar o impacto dos loteamentos implantados a partir de 

1946 em Natal, diz que, 

Hasta la mitad de la década de  los 70, cuando disminuye el boom de este  
mecanismo de producción del suelo, no hubo grandes cambios en estas 
zonas en términos de ocupación del suelo. Estos cambios llegaron con los 
conjuntos de vivienda promovidos por la administración pública a partir de 
1975 y en seguida por las promociones privadas de los años 80. La 
ocupación del suelo parcelado, aunque registrado y muchas veces vendido, 
se produce de manera lenta y bastante dispersa. Así que la decisión de 
aglutinar y denominar de zonas urbana, suburbana y rural no huye a la 
realidad de los años claves del proceso, aunque sus características fueron 
cambiando a partir de nuevas intervenciones, tanto públicas como privadas, 
en el sentido de calificar progresivamente su suelo y que en los años 80 la 
zona rural oficialmente desaparece y parte de ella pasa a ser denominada de 
zona de expansión urbana. 

55 Este Plano não chegou a ser implementado, mas já apontou no sentido de um maior controle sobre a produção 
urbana da cidade. 
56 Tal plano foi efetivado e incorporou, quase integralmente, os artigos da legislação federal Lei 6766/79. 
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A relação entre o mercado de terras e os conjuntos habitacionais, financiados pelo 

Banco Nacional da Habitação, foi bastante presente na medida em que tais conjuntos foram, 

em parte, implantados nesses loteamentos em várias partes da cidade. A falta de uma 

legislação urbana específica, que orientasse a instalação de tais conjuntos, foi determinante 

para o padrão disperso e fragmentado característico da disposição dessas habitações na 

cidade, aliado a uma centralização das decisões em um regime autoritário. Ferreira (1996, 

p.146) afirma que “la ubicación de estas viviendas materializa el proceso de división socio 

espacial y la sumisión del Estado al mercado inmobiliario” (ver Anexo 3). 

Como visto no capítulo anterior, a política habitacional do SFH era composta de dois 

modelos básicos de promoção: as COHABs respondiam pela construção de habitação para 

baixa renda e os INOCCOPs destinados a alta e média renda. Tais conjuntos seguiram um 

padrão de distribuição na cidade, baseado no mercado de terras iniciado em 1946. A COHAB, 

na maioria dos casos, implantou seus conjuntos em terrenos pouco valorizados na parte 

suburbana de Natal e o INOOCOP instalou os conjuntos em terras mais valorizadas. Sem um 

plano ou roteiro de ordenamento dessa produção, os conjuntos habitacionais (verdadeiras 

“mini-cidades” com até 2.000 casas) iam configurando o espaço urbano de Natal, demarcando 

o que seria periferia e o que seria “área nobre”. Outro aspecto a ser destacado refere-se a 

formação de enormes vazios urbanos decorrentes da fragmentação resultante. 

A concentração de renda na década de 1970 era evidente: 72% das famílias recebiam 

até 3 salários mínimos (SM), 10% na faixa de 3 a 5 SM, 7,4% na faixa de 5 a 8 a SM e apenas 

8 % da população ganhava acima de 8 SM (PETIT, 1990, p.27). A Tabela 557 demonstra uma 

melhora na distribuição de renda na cidade na década de 1980, devido aos intensos 

investimentos estatais ocorridos na fase de modernização do parque industrial; mesmo assim, 

mais de 60% da população ganhava (em 1980) abaixo de 5 salários e apenas 15 % recebia 

acima de 10 salários, deixando clara a persistência da concentração da renda na década 

(MINEIRO, 1992). 

Os números das desigualdades sociais em Natal revelam-se quando em 1980, apenas 

15,7% das famílias natalenses mais ricas detinham 50% da renda total; por outro lado, 43% 

das famílias da cidade possuíam rendimentos até 3 SM e detinham 12,3% da renda total. Por 

comparação, os 10% mais ricos detinham 39,6% da renda total e aos 10% mais pobres restava 

apenas 1% da renda total (RIO GRANDE DO NORTE, 1987, p.34).

57 Dados referentes ao Censo IBGE, 1980. 
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TABELA 5- NATAL: POPULAÇÃO POR GRUPOS DE RENDA -1980 

RENDA (Salários Mínimos)   % DA POPULAÇÃO 

1 a 3 SM 43,16 

3 a 5 SM 20,89 

5 a 7 SM 10,90 

Mais de 7 SM 25,05 

Total 100 

FONTE: Rio Grande do Norte (1987, p.21) 
NOTA: Elaboração do autor 

TABELA 6- NATAL: BAIRROS POR GRUPOS DE RENDA FAMILIAR MÉDIA (1980)* 

BAIRROS RENDA FAMILIAR MÉDIA (em SM) 

Mãe Luiza (ZL) 1,8 

Felipe Camarão (ZO) 2,6 

Cidade Nova (ZO) 3,22 

Quintas (ZL) 3,32 

Santos Reis (ZL) 3,51 

Dix-Sept Rosado (ZO) 3,51 

Bairro Nordeste (ZO) 3,53 

Bom Pastor (ZO) 3,63 

Igapó (ZN) 3,70 

Cidade da Esperança (ZO) 4,04 

Rocas (ZL) 4,06 

Alecrim (ZL) 4,65 

Potengi (ZN) 4,79 

Neópolis (ZS) 5,29 

Nova Descoberta (ZS) 7,21 

Areia Preta (ZL) 8,24 

Cidade Alta (ZL) 8,46 

Petrópolis (ZL) 9,14 

Lagoa Nova (ZS) 9,56 

Ponta Negra (ZS) 10,38 

Tirol (ZL) 11,45 

FONTE: Rio Grande do Norte (1987, p.38) 
NOTA: Elaboração do autor 
* Não estão incluídos os bairros criados na década de 1990. 

ZN- Zona Administrativa Norte, ZS- Zona Administrativa Sul, ZO- Zona administrativa Oeste, ZL-Zona Administrativa 

Leste (conforme divisão do Plano Diretor de 1994)

A cidade, em 1980, estava fragmentada por classes sociais, distribuídas em bairros 

com rendas médias diferenciadas conforme aponta a Tabela 6. Quando se utiliza a Divisão 
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Administrativa, vê-se uma divisão também social com os bairros das Zonas Leste e Sul (ricas) 

se destacando dos demais58, principalmente das Zonas Oeste e Norte (pobres). 

É nesse cenário social, que ocorreu a implantação dos conjuntos padronizados na 

cidade de Natal, a partir do final da década de 1970 e, antes de solver a desigualdade de renda, 

a política habitacional desse período reforçou-a com a formação de verdadeiros guetos nas 

Zonas Administrativas. Nesse sentido, Petit (1990 p.32) comenta que, 

A atuação do estado no espaço urbano de Natal contribuiu para a expansão 
do mercado imobiliário, na medida em que abriu novas avenidas, renovou 
áreas, urbanizou e implantou serviços públicos. No entanto o estado vem 
atuando de forma muito seletiva, privilegiando certas áreas em detrimento de 
outras, aumentando, por conseguinte, as desigualdades sociais. 

Dos 22 empreendimentos lançados pelo INOOCOP no período de 1970 a 1985, apenas 

um não se localiza na Zona Sul e Leste, sendo que a maioria foi instalada na Zona Sul, área 

que na época ainda permitia uma boa oferta de terras. Por outro lado, dos 23 conjuntos da 

COHAB construídos neste período, 14 foram construídos na Zona Norte, 3 na Zona Oeste e 5 

nas Zonas Sul e Leste59.

A relação próxima entre o mercado fundiário e a INOOCOP, pode ser visto no 

trabalho de Dagmar Barbalho Azevedo (1993) que aponta a instalação dos conjuntos como 

uma forma de valorizar as terras já loteadas, aumentando seu preço de compra. O caso do 

loteamento San Valle é sintomático: a Nil Imóveis compra terras ao sul de Natal, às margens 

da BR-101, loteando parte delas e vendendo outra parte (500 ha) ao INOOCOP para 

instalação do conjunto habitacional Cidade Satélite (3.544 casas em 1983) localizado após as 

terras dos San Valle. A construção de Cidade Satélite permitiu, com sua infra-estrutura, o 

acesso às redes de água e energia valorizando o empreendimento voltado para uma população 

de alta e média renda. Sem essa “ajuda” do Estado, seria muito difícil a concretização do 

empreendimento.60 Outro exemplo dessa relação “próxima” entre estado e mercado fundiário 

ocorre no caso do conjunto Ponta Negra, do INOOCOP, construído em 1979 no extremo Sul 

de Natal. Praia urbana, com população nativa de pescadores, Ponta Negra apresentava grandes 

dificuldades de acesso, por não possuir uma estrada pavimentada que a ligasse os bairros 

58 Notar que na Zona Leste existem bairros de baixa renda, que são justamente as localidades pobres surgidas no 
início do século XX como área de pescadores, vilas e favelas (Rocas, Mães Luiza e Alecrim) que se destacam 
dos bairros de elite (Petrópolis e Tirol). 
59 Ver Anexo 3. 
60 O San Valle sempre foi um projeto polêmico, por estar localizado em áreas de dunas (recarga do aqüífero de 
Natal), sendo hoje ocupado por casas de alto padrão construtivo com uma população de alta renda. 
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tradicionais da cidade; mas, contrariando esta dificuldade, são erguidas 1.837 casas dotadas de 

água e energia elétrica com acesso rápido por via pavimentada. As terras localizadas entre os 

bairros já existentes e Ponta Negra rapidamente se valorizaram, pois agora era possível a 

ocupação (pelo menos da parte às margens a avenida Engenheiro Roberto Freire). Hoje tais 

terras compõem o bairro de Capim Macio, com população de média e alta renda e um dos 

metros quadrados mais caros de Natal.  

 A Tabela 7 demonstra o peso e distribuição das unidades habitacionais, por Zona 

Administrativa da cidade: mais de 50 mil unidades, envolvendo uma população média de 220 

mil pessoas. As Zonas Norte e Sul receberam a maior parte dos conjuntos, 76,38% do total, e  

88,81% do total de unidades construídas (ou 44.783 unidades) em Natal, em uma clara 

polarização sócio-espacial promovida pelo Estado. Entretanto, se na Zona Sul foram 

instalados 49,60% do total de conjuntos habitacionais, a Zona Norte concentrou, no período 

de 1978 a 1980, 45,19% do total de unidades construídas. 

TABELA 7 - NATAL: PROMOÇÃO OFICIAL  DE HABITAÇÃO POR ZONA  

                 ADMINISTRATIVA (1970-1991)* 

CONJUNTOS HABIT. NÚMERO DE UNIDADES ZONA ADMINISTRATIVA 

Abs. % do total Abs. % do total 

NORTE 34 26,78 22.769 45,12 

SUL 63 49,60 22.014 43,69 

LESTE 16 12,60 805 1,60 

OESTE 14 11,02 4.792 9,51 

TOTAL 127 100 50.380 100 

FONTE: SEMTAS (2001)  
NOTA: Elaboração do autor 
* Incluindo outros órgãos financiadores como IPE, IPASE e CEF. 

 O resultado morfológico dessa divisão foi a manutenção da concentração de renda e 

de serviços urbanos em determinados bairros da cidade (na Zona Sul e Leste) ao contrário de 

outros (Zona Norte e Oeste). As leis de mercado passaram a distribuir a população na malha 

urbana, “devido à privatização da propriedade fundiária e a falta de instrumentos jurídicos 

capazes de regularizar o uso do solo até 1984” quando ocorre, neste ano, a promulgação do 

Plano Diretor de Natal (PETIT, 1990, p.84). 

Na década de 1980, este mercado de terras, como registra Ferreira (1996), já estava 

praticamente consolidado, com o solo da cidade parcelado. Mas estes parcelamentos não 
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ofereciam os serviços e infra-estrutura necessária a habitabilidade, principalmente os 

loteamentos mais periféricos. A instalação fragmentada dos conjuntos, a formação de enormes 

vazios e a permissividade da administração pública foram responsáveis pela valorização 

destas terras com a definitiva ocupação por parte da população (através dos reloteamentos) na 

década de 1980 e 1990. 

Nesse sentido, Lima resume o processo de urbanização de Natal, afirmando que o 

Estado intervêm possibilitando os serviços e infra-estrutura: “Os proprietários do solo urbano, 

ao seu interesse, controlam esse processo e, com a conveniência e a participação de órgãos 

estatais (BNH), determinam os rumos do crescimento urbano e a qualidade das condições de 

vida em Natal” (LIMA, 1989, p.96). O impacto desse processo ocorreu no decorrer das 

décadas de 1980 e 1990, conformando os atuais espaços de pobreza em Natal 

primordialmente nas Zonas Norte e Oeste. 

3.3 Espaços de pobreza, segregação e a ilegalidade na ocupação do urbano.

Para delimitar os espaços de pobreza em Natal, faz-se necessário a apresentação de 

alguns índices gerais sobre a cidade relacionados não apenas com a ilegalidade do solo, mas 

também com a exclusão social. Utilizando o conceito de Indicador da Exclusão Social61,

Márcio Pochmann e Ricardo Amorim (2003) elaboram índices de pobreza e exclusão para 

todos os municípios do Brasil. Se comparada a outras capitais do Nordeste, Natal apresenta-se 

na terceira posição do ranking, conforme a Tabela 8 abaixo. 

TABELA 8- NORDESTE: ÍNDICE DE EXCLUSÃO SOCIAL -2003 (continua)

CAPITAL POSIÇÃO GERAL NO RANKING 

(Brasil)* 

POSIÇÃO NO RANKING (Nordeste)*

Salvador 226o. 1o.

João Pessoa 233o. 2o

Natal 242o. 3o.

Aracajú 245o. 4o.

FONTE: Pochmann;Amorim (2003)62

NOTA: elaboração do autor.

61 Indicador formado com dados de: Pobreza, Emprego, Desigualdades, Alfabetização e anos de estudo, idade e 
violência. 
62 Ressalta-se um dado que comprova a desigualdade regional do Brasil: dos 100 municípios com menor grau de 
exclusão social, 51% está na região sudeste, 46% no Sul e apenas 3% no Centro-Oeste. O Nordeste não aparece 
nessa classificação, estando pesadamente concentrado nos 100 municípios com maior grau de exclusão 
(Pochmann;Amorim, 2003). 
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TABELA 8- NORDESTE: ÍNDICE DE EXCLUSÃO SOCIAL  - 2003
(conclusão)

Recife 260o. 5o.

Fortaleza 644o.  6o.

São Luiz 719o. 7o

Teresina 1.136o 8o.

Maceió 1.040o. 9o

FONTE: Pochmann;Amorim (2003)63

NOTA: elaboração do autor. 

Outro dado importante é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para o 

município de Natal (SEMPLA, 2003). No período de 1991 a 2000, a classificação de Natal 

em relação a outras capitais do Nordeste sofreu uma queda de 1 posição, estando em 4o lugar, 

uma posição intermediária. O índice de Natal ficou em 0,787 abaixo de Salvador, Recife e 

Aracajú. A renda per capta do natalense passou de R$ 252,97 em 1991 para R$ 339,92 em 

2000 (SEMPLA, 2003). 

Tal melhora no IDH, na década de 1990, ocorreu em várias capitais do Nordeste 

principalmente devido a melhora nos índices de educação com aumento no tempo de estudo 

da população urbana. Em relação o índice de renda, Natal apresentou um crescimento em 

torno de 7 % em relação a 1991 (SEMPLA, 2003), o que indica uma melhora relativa no 

sentido de uma melhor distribuição de renda nos bairros da cidade, ou melhor, uma variedade 

de rendas por bairros. 

Assim, pode-se afirmar que os índices gerais de pobreza e exclusão social em Natal 

são menores do que encontradas nas outras capitais nordestinas. Tal fato invalida o estudo 

sobre a pobreza em Natal? Certamente que não, pois é necessário ver a desigualdade de forma 

intra-urbana, isto é, a exclusão e segregação de forma interna. Para tanto a análise de alguns 

índices do Censo 2000 do IBGE são fundamentais. 

Na Tabela 9, percebe-se uma melhora relativa na distribuição de renda na década de 

1990 principalmente nos estratos de 1 a 2 S.M., com diminuição dessa faixa em 2000. Por 

outro lado, a faixa dos sem rendimento apresentou uma variação média alta, principalmente 

nas Zonas Norte e Oeste, áreas de alta concentração de pobreza na cidade. As Zonas Sul e 

63 Sabendo-se que o melhor no ranking está em 1o
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Leste apresentaram na década de 1990 um aumento nos estratos com mais 10 S.M., bem 

acima dos outras Zonas, configurando a polarização das classes sociais em Natal.64

TABELA 9- NATAL: CHEFES DE DOMICÍLIOS POR CLASSE DE RENDA E ZONA      

                    ADMINISTRATIVA (1991-2000)

NATAL NORTE SUL LESTE OESTE CLASSE DE 

RENDA 1991

%

2000

%

1991

%

2000

%

1991

%

2000

%

1991

%

2000

%

1991

%

2000

%

S/ Renda 2,8 8,60 2,7 10,18 2,1 3,33 2,9 6,14 3,3 11,34 

Até 1 SM 28,4 20,35 34,2 23,76 11,4 7,85 26,1 18,42 39,2 28,33 

De 1 a 2 SM 24,1 21,31 31,5 26,94 14,2 10,35 20,1 16,89 29,3 26,49 

De 2 a 5 SM 23,0 22,71 24,9 26,73 24,0 18,53 23,0 20,01 20,7 22,96 

De 5 a 10 SM 12,1 13,40 5,5 9,51 25,0 24,42 13,8 16,02 5,4 7,65 

De 10 a 20 SM 6,7 8,32 1,1 2,51 16,5 21,54 9,1 12,10 1,5 2,39 

Mais de 20 SM 2,9 5,31 0,2 0,37 6,8 13,98 5,0 10,42 0,4 0,83 

FONTE: Mineiro (1998, p.107) e Censo IBGE (2000),  
NOTA: Elaboração do autor. 

      FIGURA 2- NATAL: PROPORÇÃO DE CHEFES DE DOMICÍLIO POR ANOS DE ESTUDO 

                          (2000) 

      FONTE: Censo IBGE, 2000 
      NOTA: Elaboração do autor 

64 Os dados dos Setores Censitários do IBGE em 2000 revelam essa polarização de maneira mais nítida. No 
Anexo 5 (Figura 5.1 a 5.10) pode ser vista a setorização das menores rendas (Norte e Oeste) e das maiores 
rendas (Leste e Sul), sendo estas últimas concentradas no eixo centro-sul. 
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Em relação ao tempo de estudo dos chefes de família (Figura 3) novamente a 

desigualdade entre as Zonas Administrativas aparece de forma clara: enquanto que nas Zonas 

Sul e Leste, a faixa de tempo de estudo que prevalece é a de 11 a 14 anos, nas Zonas Norte e 

Oeste prevalece sobre as demais a faixa de 4 a 7 anos de estudo, por chefe, sendo que na Zona 

Oeste têm-se a maior quantidade de chefes de família com menos de 1 ano de estudo. 

França65 (2000, mimeo) observa a pobreza em Natal pelo aspecto demográfico 

correlacionando pobreza com taxa de natalidade e mortalidade, chegando as seguintes 

conclusões sobre as Zonas Administrativas: “As Zonas Oeste e Norte despontam com as mais 

altas taxas [de natalidade], respectivamente, 3,5 e 3,6 filhos por mulher [...]; Por sua vez a 

Zona Sul e Leste, as mais privilegiadas, apresentam baixas taxas de fecundidade, 1,5 e 2 

respectivamente” (FRANÇA, 2000, p.4); quanto mais filhos por mulher, maior o número de 

jovens, menor o número de idosos, sendo que para França (2000) “pobreza e juventude 

moram juntos”.  

A pobreza em Natal está concentrada em determinadas Zonas Administrativas, Norte e 

Oeste, embora internamente a estas Zonas, possa ocorrer alguma diversidade com bairros 

apresentando melhores condições. 

Delineado estes aspectos, cabe compreender como a urbanização, através da produção 

do espaço urbano na década de 1980 e 1990, contribuíram e/ou corroboraram para o 

mantenimento dessas desigualdades, inclusive com participação direta do Estado; o que se 

quer ressaltar é que a pobreza na cidade antes de ser um dado “natural”66, ‘a ser combatida 

com o assistencialismo dos programas oficiais, é um fator estrutural que açambarca não 

apenas a renda, a educação ou mortalidade infantil, mas o espaço, a habitação.  

Os espaços da pobreza: irregularidades no solo urbano em Natal 

O desaquecimento, senão paralisação, da indústria da construção civil em Natal ocorre 

quando o BNH entra em processo de desativação, com a retração dos investimentos em 1986. 

Mas, como demonstra Ferreira (1996), os quase 16 anos de atividades imobiliárias, com 

participação direta do Estado, havia capitalizado o empresariado local lhes permitindo investir 

no decorrer da década de 1980 e 1990 na construção de unidades destinadas aos estratos 

médios e altos da população local. Surgia a Incorporação Imobiliária67. A verticalização é 

intensificada a partir deste período, em bairros como Petrópolis, Tirol, Candelária e no 

65 França (2000), professor do Departamento de Estatística da UFRN e autor de “Tendências demográficas de 
Natal e Grande Natal para 2015” in. CONSÓRCIO 2015 (1999). 
66 Para uma análise de “naturalização” da pobreza (ou “pobreza enquanto paisagem”) ver Telles (2001 p.33). 
67 Uma análise desse tipo de produção não é o objetivo do presente trabalho; para tanto ver Ribeiro (1997) e 
Ferreira (1996). 
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restante da Zona Sul68. Nas Zonas Norte e Oeste, além dos conjuntos habitacionais, ocorre o 

reparcelemento do solo, com lotes menores adaptados ao poder aquisitivo da população local. 

Ferreira (1996, p.206) registra que os loteamentos originais69 nas áreas mais periféricas da 

cidade ( “Zona rural I e II”, classificados pela autora) possuíam lotes , em média, acima dos 

550 metros quadrados, um padrão modificado nos reparcelamentos posteriores, aumentando 

em muitas vezes o número de lotes existentes em cada bairro.70 O grande problema foi que a 

maior parte destes reloteamentos ocorreu no desrespeito tanto à legislação federal (Lei 

6.766/79) quanto municipal (Plano Diretor de 1984). 

Dados da SEMURB indicam o grau de ilegalidade relacionado ao parcelamento do 

solo em Natal no período de 1946 a 199471. Antes de apresentar os dados, cabe uma rápida 

explicação de como tal relação foi organizada pelos técnicos desta secretaria. Para a 

SEMURB, existem dois tipos de loteamentos: o Regular (que tem registro em cartório e 

aprovação da prefeitura) e os Irregulares (sem registro em cartório e/ou aprovação na 

prefeitura). Os registros desses loteamentos (Regulares e Irregulares) são organizados por 

datas, mas a obtenção dos dados (as plantas dos loteamentos) não são integralmente obtidas 

via entrada administrativa, isto é, boa parte dos loteamentos irregulares só é do conhecimento 

da Prefeitura devido a ação de alguns funcionários mais antigos que obtêm, de várias formas, 

as plantas e as guardam no arquivo. O Setor de Fiscalização também mantêm em seu arquivo 

anotações referentes aos loteamentos irregulares que foram objetos de processos. Desse modo, 

o número de loteamentos irregulares em toda a Natal, constando da relação da SEMURB, não 

apresenta uma metodologia segura e plenamente confiável do processo como um todo mas é o 

mais completo banco de dados, até agora, sobre a produção irregular e ilegal do solo urbano 

em Natal.72

Para a SEMURB existem 407 loteamentos em Natal, sendo 223 Regulares e 129 

Irregulares, ou seja, 31,69% de todos os loteamentos de Natal infringiram, de alguma forma, a 

68 Para uma análise do processo de verticalização em Natal, ver Costa (2000). 
69 Será utilizado o termo “loteamento original” para os parcelamentos que foram fruto da repartição de uma 
gleba rural (transformação do solo) e “reloteamento” quando se tratar de um novo loteamento encravado em um 
lote ou quadra já parcelada. Tais conceitos serão importante para compreender o que ocorreu na Zona Norte (ver 
capítulo 04 e 05). 
70  Não existe ainda um estudo ampliado para toda Natal do processo de reparcelamento do solo urbano, como é 
proposto apenas para a Zona Norte neste presente trabalho. 
71  Esses dados constam de uma relação organizada no Setor de Toponímia. Trata-se da única relação, organizada 
em 1994, de loteamentos de Natal existente na Prefeitura. 
72 Para uma maior determinação do grau de irregularidade desses loteamentos na cidade, seria necessário, a 
nosso ver, conferir bairro a bairro todos os loteamentos citados, investigando os posteriores reparcelamentos e 
catalogando-os em um mapa georeferenciado. Atualmente (2002) discute-se, na Prefeitura, a formação deste 
banco de dados. 
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legislação urbanística vigente73. A Tabela 10 resume o peso desta ilegalidade por Zona 

Administrativa:  

TABELA 10- NATAL: LOTEAMENTOS REGULARES E IRREGULARES POR ZONA  

                        ADMINISTRATIVA (1946-1994) 

LOT. REGULAR LOT. IRREGULAR ZONA ADMINISTRATIVA 

Abs. % do total de 

regulares

Abs. % do total 

de irregulares 

ZONA NÃO 

IDENTIFICADA 

NORTE 17 7,62 41 31,79 -

SUL 87 39,01 38 29,46 -

LESTE 59 26,45 31 24,03 -

OESTE 60 26,92 19 14,72 -

SUB-TOTAL  223 100 129 100 55 

TOTAL LOTEAMENTOS 407 

FONTE:SEMURB 
NOTA: Elaboração do autor 

Pela Tabela 10, pode-se perceber que 63,35% dos loteamentos de Natal são regulares. 

As Zonas com maior incidência de loteamentos irregulares são a Norte e Sul, com 31,79 % e 

29,46% respectivamente. Na categoria Regulares, a Zona Sul apresenta o maior peso no total 

dos loteamentos com registro: 39,01%, contra  apenas 7,62% da Zona Norte. 

Tal dualidade (legal/ilegal) demonstra que não é apenas a população mais pobre que 

infringe a legislação: boa parte do solo urbano da Zona Sul (29,45%) é irregular. Mas de todas 

as Zonas Administrativas a Zona Norte é a que mais apresenta a irregularidade do 

parcelamento do solo, principalmente relacionados a empreendimentos lançados após 1980, 

isto é, no período de maior produção habitacional por parte do Estado. Portanto, falar em 

espaço irregular ou ilegal, nem sempre é falar em espaços de pobreza, mas para falar sobre 

estes, é necessário investigar o tema da produção ilegal do solo. 

As favelas em Natal representam, nesse sentido, uma parcela desta ilegalidade, 

talvez a mais aguda. O Plano Diretor de 1994 define Favela como sendo “comunidade com 

situação fundiária total ou parcialmente ilegal, infra-estrutura básica precária e com tempo de 

existência igual ou superior a 2 (dois) anos” (Lei 07/94, artigo 6, inciso XIII) e Área de 

Interesse Social como sendo “aquela destinada à família que vive em favelas,  vilas ou 

loteamentos irregulares ou a que aufere renda inferior a 10 (dez) salários mínimos”; ou seja, 

73 Este número não inclui Favelas ou invasões. 
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não há uma definição clara entre favelas, loteamentos e vilas, embora espacialmente estes 

possam ser mais claramente identificados. Para estas áreas o Plano Diretor de 1994 trata 

especificamente das Áreas Especiais de Interesse Social (as AEIS) estabelecendo os seguintes 

critérios:

Áreas Especiais de Interesse Social destinam-se primordialmente à produção, 
manutenção e recuperação de habitações de interesse social e compreendem:I -
 terrenos públicos ou particulares ocupados por favelas,  vilas ou loteamentos 
irregulares delimitados [...], em relação aos quais haja interesse público em se 
promover a urbanização e regularização jurídica;II - glebas ou lotes urbanos, 
isolados ou contíguos, não edificados, subutilizados ou não utilizados, com área 
superior a 400 metros quadrados, necessários para implantação de programas 
habitacionais, destinados a grupos sociais de renda familiar de até 3 (três) salários 
mínimos ou seu sucedâneo legal.

Onde começa a favela e termina o loteamento, ou vice versa? Como elaborar políticas 

públicas sem uma definição clara da gradação dos espaços de pobreza na cidade?  

Nesse sentido, em uma abordagem mais geral, Lago (2003) argumenta que a falta de 

uma definição clara entre os diversos espaços da pobreza no Brasil prejudica a identificação e 

enfrentamento da problemática. “Ao longo da última década, a exclusão social e a ilegalidade 

urbana foram ‘territorializadas’ nas favelas, minimizando-se na cena acadêmica e política 

outros espaços representativos desse universo, como as periferias metropolitanas e os 

loteamentos [...]” (LAGO, 2003, p.1, grifo nosso). A dificuldade na elaboração de critérios 

apoiados em análises sobre estes espaços de pobreza diferenciados, favela e loteamento ilegal, 

está, por um lado “[...] na inadequação dos critérios objetivos definidores dessas noções [de 

ilegalidade] e, de outro, a disputa, no campo simbólico, da representação dos territórios da 

cidade” (LAGO, 2003, p.2). Assim, a implementação de políticas públicas que tratem dos 

espaços de pobreza e sua relação com a ilegalidade na cidade, devem passar por um maior 

entendimento dos processos específicos, dos mecanismos e características que diferenciem os 

diversos tipos de, por exemplo, uma Área Especial de Interesse Social (AEIS). 

Em Natal, dados da SEMTAS apontam a existência de 70 favelas, distribuídas em 

todas as Zonas Administrativas, onde a Zona Norte e Oeste concentram quase de 60% do 

total. Tais números apresentam, entretanto, uma defasagem de conceituação e critérios que 

definam o que é Favela e o que Loteamento ilegal74. De fato algumas favelas existentes em 

meados da década de 1990, sofreram melhorias em infra-estrutura e serviços de modo a 

74 Em matéria publicada em jornal local (HOLANDA, 2003, p.2) a chefe do departamento de habitação da 
SEMTAS diz: “Consideramos 70 favelas mas algumas, como Cidade do Sol, foram extintas enquanto outras 
surgiram” admitindo a inexatidão sobre esse número, embora sustente-o como dado oficial. 
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diminuir os efeitos da pobreza nestes espaços, embora outras áreas tenham surgido (como a 

Favela da África, na Redinha). Por outro lado, loteamentos clandestinos e áreas invadidas em 

loteamentos passaram a caracterizar, pelos dados oficiais, uma favela. 

Algum avanço nesse sentido surge com o Plano Diretor de 1994 que além de prever as 

AEIS, determina que cada uma delas seja analisada e seu processo de regulamentação seja 

particularizado, atendendo a padrões e especificidades existentes75.

Silva e Bastos (2003, mimeo), analisando a eficácia do Plano Diretor de 1994, 

comentam sobre as AEIS como sendo: 

As áreas definidas como de Interesse Social são aquelas ocupadas por 
favelas. Os loteamentos que abrigam situações de interesse social e as vilas, 
não foram demarcados e dependem de estudos, para efeito de localização e 
regulamentação específica. [...] Uma das dificuldades das regulamentações, 
dessas áreas, envolve a existência da dinâmica da informaliade que persiste, 
em toda a cidade e a ausência de estudos que fundamentem a delimitação 
dos perímetros das AEIS.   

Boa parte dos loteamentos irregular poderá vir a ser enquadrado, caso isso aconteça, 

em programas de Interesse Social visando principalmente a regularização fundiária, como 

prevê o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor. Mas a falta de estudos específicos, 

principalmente em loteamentos irregulares, pode “mascarar” alguns processos que são mais 

caso de polícia do que de assistência social. O fato é que nem todos os loteamentos 

irregulares, localizados nas periferias mais pobres da cidade, como na Zona Norte, são 

essencialmente espaços de pobreza. Alguns destes loteamentos sofreram um processo de 

parcelamento e comercialização que mesmo infringindo a legislação, atenderam a certos 

parâmetros formais como lotes com mais de 250 metros quadrados, vias largas e delimitação 

das quadras. Uma população de renda intermediária (3 a 5 SM) comprou este tipo de lote (às 

vezes até dois deles) para erguer casas de 150 ou até 200 metros quadrados.  

 E como se materializa a junção de ilegalidade e pobreza no espaço? A implantação de 

loteamentos irregulares em áreas de dunas, dentro de bacias naturais, sem uma preocupação 

com a drenagem é um dos problemas mais comuns em alguns bairros da Zona Oeste e Norte, 

como pode ser visto em algumas reportagens sobre os bairros pobres de Natal. Em 2002, 

Daniela Freire (2002, p.4) registra em um jornal da capital as “ruas alagadas e esburacadas, 

água invadindo as casas e causando estragos. [...] é só chover um pouco na cidade, para as 

áreas consideradas de risco apresentarem graves problemas”; no Bom Pastor (Zona Oeste), a 

comunidade sofre com o maior índice de infestação de dengue e violência na cidade 

75 Até a presente data, apenas Mãe Luiza conseguiu ser regulamentada enquanto AEIS. 
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(AZEVEDO, 2000, p.16); “uma outra área que ainda apresenta problemas é a do Novo 

Horizonte (Zona Norte). Este local já sofreu um desabamento em outros anos e a prefeitura já 

fez algumas obras para melhorar a situação” (FREIRE, 2002, p.10). A extensão das ruas nos 

loteamentos, sem uma ligação com viária adequada causa enormes dificuldades em 

transportes: “quem mora nas áreas mais afastadas do Planalto IV, próximo a divisa com 

Felipe Camarão e Guarapes, anda quase um quilometro para pegar um ônibus no terminal de 

passageiros” (DISPUTA..., 2002, p.13), entre outras tantas denúncias da precariedade da vida 

nas áreas de pobreza. 

 Outra questão importante que merece destaque relaciona-se a percepção por parte da 

população desses espaços, sobre sua situação e a relação desta com o seu bairro. Em um 

encontro76 patrocinado pela SEMURB em fevereiro de 2002, mais de 90 presidentes de 

conselhos e associações de moradores da Zona Norte, foram perguntados sobre as maiores 

dificuldades encontradas nos bairros da região; 38,37% afirmaram que a invasão de áreas 

públicas era o fato mais grave, relacionado a construção de habitações; em seguida, com 

28,49%, a má gestão pública e a fiscalização ineficiente (23,6%). Portanto, para tais lideres 

comunitários o problema de construção do espaço nessas periferias tem duas causas básicas: 

(a) moradores que invadem terrenos ainda vazios e constroem as casas e (b) o poder público 

que não consegue controlar tal invasão, isto é, a percepção do problema está circunscrita a 

esfera cotidiana de suas maiores dificuldades, relacionadas com a ineficácia da administração 

pública, não sendo citado, entretanto, nenhuma vez a ação de loteadores clandestinos neste 

processo.

Entretanto, ainda de modo comparativo, pode-se ver um aumento no número  

investimentos do poder público nas áreas periféricas (Zona Norte e Oeste); dados da 

Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLA) indicam que, em 2002, estas áreas 

receberam 74,62% de toda a verba destinada para obras de drenagem e pavimentação. Pode-se 

afirmar que ocorre atualmente uma inversão de investimentos na relação centro-periferia? A 

falta de dados mais elaborados77 inviabilizam uma análise mais consistente, embora algumas 

considerações possam ser feitas sobre a alocação de verbas em 2002. Em primeiro lugar, 67 % 

das obras viárias na Zona Norte e 75,91% na Zona Oeste, foram vias que ganharam 

pavimentação, isto é, deixaram de possuir leito em areia. Isto denota a expansão do urbano 

nestas periferias, com o poder público tendo que acompanhar, de modo deficitário ainda, o 

76 Tratava-se do Processo de Revisão do Código de Obras de Natal, organizado pela SEMURB para consultar 
diversos segmentos da sociedade natalense sobre a revisão do Código. 
77 Infelizmente a Prefeitura e seus órgãos executivos não tem por hábito guardar ou sistematizar a memória dos 
investimentos efetuados, sendo difícil a comparação entre as décadas. 
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crescimento da cidade rumo a seus limites. Por outro lado, 66,13% das verbas destinadas ao 

esporte e lazer (Ampliação e adequação de instalações desportivas) foram locados na Zona 

Sul da cidade, contra 25,28% na Zona Norte e 8,58% na Zona Oeste (NATAL, 2003b, p.13), 

embora estas últimas sejam as mais carentes em opções de esporte e lazer. 

3.4 Conclusões Parciais do Capítulo 3 

 Da inauguração do posteamento para iluminação pública à formação de uma Região 

Metropolitana, Natal enfrentou um processo de produção espaço urbano onde a marca 

resistente é o agravamento da exclusão social e segregação espacial. Percebe-se nitidamente 

uma tendência de concentração das classes de maior renda em uma linha contínua de bairros, 

que começa em Petrópolis e Tirol e segue pela avenida Senador Salgado Filho até o bairro de 

Ponta Negra. Tal “linha” é o resumo, de forma morfológica e tipológica, do que foi o processo 

de urbanização de Natal no século XX: demarcação de Cidade Nova (Petrópolis-Tirol) como 

bairro exclusivo (embora não fechado) da elite local, ocupação das margens da estrada Natal-

Parnamirim aberta pelos americanos na época da Segunda Guerra Mundial (com posterior 

valorização do solo nas áreas adjacentes) e, por fim, transformação de uma praia ocupada por 

uma vila de pescadores em um dos metros quadrados mais caros da cidade, com 

sobrevalorização da paisagem e dos espaços de lazer. À margem dessa linha de riqueza (com 

renda média acima de 8 S.M.) restaram os espaços de pobreza, em menor ou maior grau de 

precariedade. A melhor arquitetura e serviços urbanos, as opções mais diversificadas em 

transporte público, existência de praças, opções de lazer, paisagem, enfim, a melhor cidade 

está concentrada em bairros distribuídos no sentido centro-sul. Retomando Villaça (1998, 

p.334) pode-se chegar a uma explicação de como tal formação foi possível: 

As camadas de alta renda controlam a produção do espaço urbano por meio 
do controle de três mecanismos fundamentais: um de natureza econômica – 
o mercado, no caso, fundamentalmente o mercado imobiliário; outro de 
natureza política: o controle do Estado, e, finalmente, através da Ideologia. 

Em Natal podem-se encontrar tais processos? Como visto acima, a determinação de 

construir uma área residencial para a classe “burguesa”, como diz Villaça, no início do século 

partiu de um líder político que com ele levou a sociedade para os atuais bairros de Petrópolis 

e Tirol; ao construir o acesso centro-sul, os esforços de guerra permitiram apenas uma 

continuidade desta tendência, apreendida pelos primeiros loteadores de terras; com o 
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fortalecimento do mercado imobiliário, foi possível estender a linha de valorização fundiária 

(lembrando que a terra em si não tem valor, mas adquire um preço, ou localização) até Ponta 

Negra. Mas tal valorização não seria possível sem o Estado: ao estabelecer um padrão 

diferenciado de implantação dos conjuntos habitacionais, a promoção estatal da moradia 

vaticinou a tendência de elitização espacial em Natal, agravando e consolidando a segregação 

sócio-espacial.78

Por outro lado, como a população mais pobre resolve seu problema de moradia, se não 

pode ocupar as melhores áreas? É nesse sentido que recai a importância sobre o sub-mercado 

fundiário que comercializa lotes irregulares nos loteamentos mais periféricos da cidade, 

fazendo refletir que a pobreza por si só não explica a existência de espaços precarizados. Se 

no caso das favelas e invasões, a relação entre pobreza e assentamento habitacional é direta, o 

mesmo não pode ser percebido no caso dos loteamentos irregulares. É necessário “jogar luz” 

sobre a produção desses espaços, de forma a evidenciar como estes constituem também um 

mercado fundiário, embora com regras, estratégias e lucratividades diferenciadas. Smolka 

(2003, p.263) diz: 

O espetacular crescimento da informalidade tanto nas periferias como na 
identificação das áreas já ‘consolidadas’ nas grandes cidades latino-
americanas [...] nas últimas décadas [...] parece apontar para fatores 
explicativos outros que o aumento absoluto e relativo de pobres urbanos: a 
falta de programas habitacionais, a queda dos investimentos públicos em 
equipamentos urbanos e o esvaziamento do planejamento urbano. Todos 
estes são fatores que, em última análise, incidem diretamente na oferta de 
solo urbanizado. 

Em Natal, o grau de informalidade deste sub-mercado ainda é pouco conhecido, 

embora as denúncias sobre os procedimentos ilegais dos loteadores sejam constantes. O não 

conhecimento de que a pobreza é reforçada por este processo de informalidade, na medida em 

que acirra as áreas de espoliação urbana,79 esconde sob um manto de homogeneidade, 

ocupações informais com diversas características e formas. A seguir pretende-se, através da 

análise desse sub-mercado na Zona Norte de Natal, começar a levantar questões relativas a 

construção desses espaços de pobreza, ou melhor, levantar o que está por trás desse manto de 

homogeneidades.

78 Reforçando ainda mais a tese de Villaça, Ferreira (1996) apresenta o caso do loteamento Reforma, feito na 
década de 1960 e que estava destinado a ser um segundo Cidade Nova. Não houve por parte da elite qualquer 
interesse em mudar sua linha de ocupação do centro para o oeste (o Reforma fica no extremo oeste da cidade), 
sendo o loteamento ocupado (e invadido) por uma população pobre, sendo hoje é o bairro de Felipe Camarão. 
79 Kowarick (1979 e 2000). 
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CAPÍTULO 4 - DEPOIS DAS FRONTEIRAS: Os loteamentos e a construção (oficial) 

do urbano na Zona norte de Natal.  

Quanto mais direta é a ascendência do Estado sobre o 
desenho ou quando a classe dominante adota 
deliberadamente uma estratégia de exclusão para 
poder melhor reproduzir seus valores, simbólica e 
instrumentalmente, observa-se com mais vigor a 
aplicação da tese territorialista e a adoção do 
confinamento. (Benamy Turkienicz,  A forma da 
cidade,1984) 

A atual Zona Norte de Natal, incluída como Região Administrativa no final da década 

de 198080, só passou a representar um maior adensamento populacional a partir da instalação 

dos conjuntos habitacionais e reloteamento do seu solo, no final da década de 1970. Antes, 

tais terras faziam parte de várias propriedades rurais de tamanho variado, com poucas 

atividades agropecuárias. Além destas, havia duas comunidades de moradores na região, 

conformando os primeiros núcleos de residências nesta parte do município. O presente 

capítulo tem por objetivo evidenciar o processo de adensamento destas terras, analisando a 

transformação do solo rural em urbano, fato este relacionado com a instalação de 

equipamentos e infra-estrutura pública, os conflitos de limites municipais, o aumento do preço 

do solo, a abertura dos primeiros loteamentos privados e a construção dos primeiros conjuntos 

habitacionais. Tais considerações são importantes para entender como, em menos de 25 anos, 

a Zona Norte passou a abrigar quase 40 % de toda a população de Natal e 35% dos domicílios 

(IBGE, 2000). 

4.1 Os Primeiros “Bairros” da Zona Norte: Igapó e Redinha

Até o ano de 1916, o acesso à região norte do município de Natal dava-se através do 

município de Macaíba ou realizando a travessia do rio Potengi. O primeiro demandava mais 

tempo devido a distância e as difíceis condições da estrada carroçável; o segundo, mais 

rápido, prescindia de barcos para a travessia, e que, nessa época, tinha por função primordial 

escoar a produção que vinha dos municípios localizados na parte norte do estado, embarcada 

nos navios no porto de Natal. Havia dois pequenos núcleos de moradores nestas terras: Igapó 

e Redinha, que hoje são bairros de Natal e mantêm estes topônimos.  

 Igapó, primeiro núcleo de moradores na Zona Norte, é um dos povoados mais 

antigos do município de Natal, existindo referências a esta comunidade desde os tempos da 

colônia.  Diz Souza:

80 Lei no.3.878 de 07 de dezembro de 1989. 
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Seu nome era Aldeia Velha, onde residia o índio Antonio Felipe Camarão, 
que se notabilizou na luta contra os holandeses no século XVII. A data de 
terra concedida a Manoel Soares faz referência a este índio: ‘ é de 80 braças 
de largo por uma légua de comprimento [...]’” (SOUZA, 2000, p. 730) 

Tal comunidade de índios provavelmente foi “reduzida” no tempo das missões, e 

transferida para a Vila de Extremoz. As terras foram ocupadas pelos colonizadores que 

estabeleceram as primeiras propriedades, mantendo o nome Aldeia Velha, tornando-se mais 

tarde o povoado de Igapó81.

A Redinha sempre se apresentou como uma vila de pescadores e, no século XX, como 

praia de veraneio. Câmara Cascudo ressalta a origem do povoamento como dependente das 

águas do rio Doce, fornecendo água de beber para a população que, além da pesca, vivia de 

apanhar mariscos, cultivar pequenas hortas e criar algumas cabeças de gado para produção de 

leite; atividades de subsistência, sendo necessário apenas eventualmente ir ao centro da cidade 

para comercializar o pescado e fazer compras de bens não-alimentícios. O nome “Redinha” 

viria, para Cascudo, de uma “Vila da Redinha, perto da cidade de Leiria”: 

A nossa Redinha faz parte de áreas concedidas e mencionadas no auto de 
Repartição de Terras, feito em 1614. Foi doada ao Padre Gaspar Gonçalves 
da Rocha, vigário, em 23 de junho de 1603, e depois passou a pertencer a 
Pero Vaz Pinto, escrivão da Fazenda nesta capitania. Era dado como no 
porto de pescaria da outra banda do rio defronte a fortaleza [...]. No mapa de 
Joanes de Laet a nossa Redinha já está povoada, em 1633, de cabanas de 
pescadores” (Cascudo  apud SOUZA, 2000, p.721) 

Em 1731 ocorre um primeiro registro sobre as terras da Redinha: uma doação feita 

pelo Senado da Câmara à viúva do Capitão mor Manuel Correya Pestana; o documento de 

doação faz referência a um sítio de nome Redinha, com limites de terras até a propriedade 

Pajussara, por um lado, e até o rio Doce, por outro.

Tal situação, vila de pescadores, continuou na Redinha até fins do século XIX, quando 

a construção de ponte de ferro e a atividade de veraneio, com construção de casas para “fim 

de semana”, começou a ser praticada por natalenses. Essa ocupação foi acentuada ainda mais 

no decorrer do século XX, com a vinda de mais famílias e suas “casas de praia”, como já 

81 Segundo Cascudo (apud SOUZA, 2000, p.730) Igapó significa “alagado” ou “terra invadida por água; tal 
denominação provavelmente refere-se à parte ocupada mais antiga do bairro, às margens do Potengi, vizinha a 
atual Comunidade Beira Rio (área favelada), que fica parcialmente alagada na maré alta. 
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existiam em Areia Preta82. Logo após a Segunda Guerra, outras praias começam a ser 

ocupadas pela atividade de veraneio, principalmente as praias de Ponta Negra e Pirangi83.

 Apesar de relacionada com a população residente em Natal, a comunidade Redinha 

pertencerá ao município de São Gonçalo do Amarante até 1943, quando foi oficialmente 

incorporada à Natal (Decreto lei n0 268 de 30 de dezembro de 1943). A partir desta data, 

obras públicas foram implantadas como a construção de um mercado e um clube social (tais 

obras existem até hoje); em 1956 é construída a segunda igreja do bairro, conhecida como a 

“Igreja de Pedra”, destinada a receber os veranistas e pescadores da região. Em 1950, a 

Redinha já era habitada por “setecentas pessoas de residência fixa e umas cento e cinqüenta 

casas de veranistas” (SOUZA, 2000, p.723), sendo que o aumento no número da população 

residente ocorreu ainda mais com a construção de acessos (pontes) sobre o Potengi. 

4.2 A ligação entre as duas Margens do rio Potengi 

Souza (2000, p.731) aponta a construção da “Ponte de Ferro” sobre o Potengi, ou 

como ficaria mais conhecida a “Ponte de Igapó”, como um marco na ocupação da parte norte 

de Natal e ressalta as dificuldades de comunicação com as terras da margem esquerda do rio e 

das cidades ao norte do estado. Inicialmente (anos de 1910) havia uma pequena população 

residente, dispersa, nestas terras84 que plantavam produtos de subsistência e para o comércio. 

Eram pequenos produtores de feijão, milho e mandioca (além de produtores de gado para leite 

e corte) que abasteciam as feiras e mercados da cidade. 

Segundo Souza (2000, p.731), ainda no século XIX , surgiu a idéia de ligar as duas 

margens da cidade: 

Para solucionar o problema do abastecimento, o Dr. Luiz Barbosa sugeriu o 
melhoramento do cais da Coroa, do lado oposto à cidade, e a construção de 
outro na margem de cá, assim como a construção de ‘uma barca movida à 
hélice por um pequeno vapor’. [Porém] [...] termina o século XIX e a ponte 
não saiu do plano das idéias. Somente com a construção da estrada de Ferro 
Central do Rio Grande do Norte foi que se tornou impossível protelar por 
mais tempo a construção da referida ponte. 

82 Praia urbana, localizada na região Leste de Natal, e sendo, atualmente, um bairro da cidade. 
83 Ponta Negra, também atual bairro da cidade, tornar-se-ia o “cartão postal” da cidade, um espaço de turismo 
com alta valorização imobiliária; Pirangi, no município de Parnamirim, atualmente é um polongamento deste 
interesse turístico e imobiliário. 
84 O solo de parte da Zona Norte é propícia a plantação desses produtos, por argilosa e rica em matéria orgânica, 
além de possuir fontes de água. Nas entrevistas realizada para este trabalho, moradores mais antigos ressaltam a 
presença desses cultivos como fonte de subsistência, quando ainda não havia supermercados na região. Mesmo 
nos conjuntos habitacionais, moradores plantavam feijão e árvores frutíferas. 
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Em fevereiro de 1912, o navio “Artist” chegou ao porto de Natal trazendo as peças e 

máquinas necessárias para “vencer” o Potengi, estabelecendo o acesso entre as duas margens 

da cidade. A empresa responsável pela construção foi a britânica The Cheveland Bridge & 

Engeering Company (SOUZA,2000, p. 732). Nesta época, o transporte de pessoas e 

mercadorias entre as duas margens dava-se pelo vapor comprado pelo governo do estado.85

O projeto previa uma ponte de 550 metros, com arcos de aço apoiados em bases de 

concreto armado; tal estrutura era destinada apenas a linha férrea, não possuindo vias para 

automóveis ou pedestres86, o que evidencia o interesse comercial da obra em escoar a 

produção econômica. 

Em 20 de abril de 1916, o governador Ferreira Chaves (1914-1920) inaugura a 

construção da ponte de ferro sobre o Potengi festejando a ligação entre a produção econômica 

dos municípios do norte do estado, como a região produtora de sal e açúcar, com o porto de 

Natal.

Como registra Cunha (1987, p.14), ao analisar a produção econômica neste período, 

no período de 1910-1924 das 66 indústrias de transformação de bens de consumo leve no 

estado, 33% eram relacionadas ao setor têxtil, com ênfase ao algodão, e 25% da extração de 

sal. Assim, a dificuldade de escoar a produção salineira para o porto de Natal foi finalmente 

vencida com a construção desta primeira ponte sobre o Potengi.87

 Com a construção da Ponte de Ferro, a estrada aberta entre Natal e Ceará Mirim 

entrou em desuso, pois o trem respondia pelo transporte de cargas e passageiros 

enfraquecendo o transporte fluvial no Potengi, ficando este praticamente restrito aos 

moradores de Igapó e Redinha. A linha férrea seguiu um trecho sinuoso, adaptado a 

topografia acidentada do platô.

No início dos anos de 1950, iniciou-se a abertura da estrada que facilitaria o acesso 

entre a ponte de Igapó e a Redinha. A partir de 1952 tal estrada começou a cortar os sítios e 

granjas, abrindo um caminho de barro, só sendo pavimentada em 1975 com 7,5 km de 

extensão, ficando conhecida como “estrada da Redinha”, sendo hoje a avenida Dr. João 

Medeiros Filho. Esta avenida tornou-se o principal eixo de ligação entre os bairros da Zona 

85 Souza (2000, p.732) registra que no ano de 1912 o total de movimentação entre a região norte e o centro da 
cidade, cruzando o rio Potengi, foi, só em novembro, de 10.761 pessoas, além de vacas e galinhas. 
86 A “adaptação” para travessia de carros e pedestres acabou sendo bastante perigosa: quando o trem não estava 
passando sobre a Ponte de Ferro, tábuas eram improvisadas sobre os trilhos o que possibilitava a automóveis 
(incluindo ônibus e caminhões) a travessia sobre o rio Potengi, além de pessoas e “burros de carga” que 
abasteciam Igapó de produtos (dados obtidos em entrevistas com moradores antigos da região).   
87 Como aponta João Batista Machado (2000, p.39-41), Ferreira Chaves era não apenas um aliado da então 
oligarquia dos Albuquerque Maranhão, mas um forte defensor de políticas e obras que mantivessem os interesses 
econômicos dessa mesma oligarquia.  
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Norte, além de apresentar como característica principal um uso do solo onde predomina a 

atividade comercial na região. É nesta avenida que o processo de “redefinição” de residencial 

para comercial ocorre de forma mais intensa, indicando uma “elitização” interna. 

A segunda ponte sobre o Potengi foi construída na administração do governador 

Walfredo Gurgel (1966-1971) em 1970. Esta administração é marcada pelo revigoramento da 

industrialização no estado e pela criação da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN), além da eletrificação de várias cidades do interior (MACHADO, 2000, 

p.197). A ponte de concreto foi edificada pela construtora Norberto Ordebrech S/A e 

concluída em pouco mais de um ano. Tal ponte foi a constatação de que o serviço de trens 

intermunicipal já não era suficiente como acesso às várias cidades do interior do estado, sendo 

necessário investir no transporte rodoviário. A ponte recebeu o nome de “Presidente Costa e 

Silva”, e mais tarde passou a ser “Ponte Professor Ulisses de Góis”.  

A construção da ponte e melhoria na rodovia 30488 viabilizou a implementação de um 

Distrito Industrial na Zona Norte a partir de 1975, surgindo as primeiras indústrias na região: 

Incarton (produtora de embalagens de papelão) Sparta (confecção, Industria Têxtil Seridó) 

tecelagem, entre outras. A construção do Distrito Industrial despertou o interesse do mercado 

imobiliário que anteviu a possibilidade dessa região vir a ser ocupada por trabalhadores destas 

indústrias e assim aumentar o valor das terras (Souza, 2000, p.733). Em 1990, outra obra de 

grande porte foi construída, com a duplicação da ponte de concreto no governo de Geraldo 

Melo, aumentando ainda mais a capacidade de fluxo viário.  

 Estes melhoramentos, coadunados com a construção dos conjuntos habitacionais no 

período de 1978-86, atrairiam um número cada vez maior de pessoas e atividades sem, 

entretanto, ocorrer uma definição clara dos limites municipais referentes a terras do município 

vizinho de São Gonçalo do Amarante; esta indefinição terá, como veremos a seguir, relações 

diretas como o mercado de terras e a própria construção do espaço na Zona Norte de Natal.

4.3 O conflito de limites e registro: Natal-São Gonçalo

A importância de analisar os limites entre o município de Natal e São Gonçalo do 

Amarante, deve-se ao fato de que até hoje (2003) grande parte do Registro de Imóveis dessa 

região de Natal, está no Cartório do município de São Gonçalo do Amarante, isto é, grande 

parte dos loteamentos e até alguns conjuntos habitacionais foram registrados não nos cartórios 

88 O trecho dessa rodovia, conhecida hoje como av. Tomás Landim, obteve os primeiros melhoramentos para 
facilitar o tráfego de automóveis em 1955. Hoje, tal avenida separa Natal (Zona norte) e a cidade de São Gonçalo 
do Amarante. 
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e na Prefeitura de Natal, mas sim no município vizinho. Esta situação traz graves problemas, 

principalmente no que concerne a regularidade jurídica dos títulos de propriedade:  a 

Prefeitura de Natal e os cartórios da capital ficam sem ter controle da maioria dos 

reparcelamentos que ocorrem na região, dificultando assim a fiscalização por parte da 

SEMURB. Mas como tal situação pôde ser mantida até hoje e por que tais limites sempre 

foram conflituosos? 

Cascudo (1980, p.31) ao comentar sobre a Natal colonial, diz que os limites urbanos 

da cidade se davam da Ribeira até o riacho do Baldo. Os limites rurais eram mais largos: o 

Senado da Câmara, no usufruto de suas atribuições, concedia terras até o limite da “Légua do 

Conselho”, isto é, aproximadamente 6,6 km até o limite do atual município de Macaíba, não 

existindo referência direta sobre o limite da região norte que, provavelmente, findava nos 

atuais municípios de São Gonçalo do Amarante e Extremoz. O fato é que não se faz referência 

a uma lei específica ou a um documento que contenha os limites coloniais precisos da cidade, 

sendo necessário aos historiadores recorrerem a documentos de época e a cronistas. E se tais 

textos referem-se com relativa precisão ao sitio de fundação da cidade (o platô onde hoje está 

o bairro de Cidade Alta), pouco referencia faz dos limites da margem esquerda ao Potengi, ou 

melhor, a região norte. 

Sobre os limites da cidade de Natal em 1946, diz Cascudo: 

A cidade de Natal, como todas as suas manas do mundo inteiro, tem as três 
Zonas clássicas. Urbana que termina na av. Antonio Basílio, no Alecrim e 
para suleste é a linha das dunas ou morros. Suburbana é a que segue depois 
da avenida Antonio Basílio até a Capitão Mor-Gouveia, isto é, a derradeira 
antes da Vila de são Francisco de Assis, a última avenida perpendicular ao 
eixo da estrada férrea. Rural é a parte além desta avenida, além dos 6.666 
metros do Conselho, do saudoso Senado da Câmara. (CASCUDO, 
1980,p.15). 

Tal indefinição fez surgir um “conflito de competência”, existente até hoje entre os 

municípios de São Gonçalo do Amarante e Natal, relacionado ao registro de terras dessa 

região e a cobrança de taxas de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Uma primeira tentativa de estabelecer um limite claro entre os municípios surge em 1938 

através do Decreto estadual no 603/38 (de 31 de setembro de 1938), baseado em um outro 

Decreto nacional, no 311/38 (de 02 de março de 1938) que determinava aos estados a 

necessidade de definir uma clara divisão territorial interna. Tal Decreto deu-se na vigência do 
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governador Rafael Fernandes89, governador e interventor no Rio Grande do Norte nos 

primeiros instantes do Estado Novo. 

O Decreto 603/38 estabeleceu a Divisão Administrativa e Judiciária do estado do Rio 

Grande do Norte, inclusive definindo os limites para municípios, os distritos e a jurisdição dos 

cartórios. O trecho que nos interessa neste Decreto é o que estabelece o limite entre Natal e 

São Gonçalo do Amarante: “Desde a confrontação da ponte Guarapes na estrada de 

automóveis de Natal-Macaíba, segue a linha pelo curso do rio Potengi abaixo até a Ponte de 

Ferro; daí, pelo leito da linha férrea até a lagoa de Extremoz na ‘Passagem da Vila’”90.

Na administração de Sylvio Pedroza surge a Lei no 251/47 que, finalmente, 

determinava os bairros urbanos da cidade, seguindo os limites apontados por Câmara Cascudo 

(antes citado). A Natal urbana, então, apresentava 11 bairros e estendia-se até a avenida 

Capitão Mor Gouveia, sendo a restante Área Suburbana. A Lei no 2221/74 ampliava o número 

de bairros em Área Urbana, incluindo Igapó e Redinha. 

Tal limite pode ser visto na Figura 3, sendo que o limite São Gonçalo-Natal é o caminho 

inverso do citado. Percebe-se que tal decreto foi bastante claro ao determinar até onde ia a 

jurisprudência do município de Natal: todas as terras à direita da Estrada de Ferro (no sentido 

Natal-São Gonçalo), incluindo Redinha, eram de responsabilidade de Natal, as demais terras à 

esquerda seriam de São Gonçalo do Amarante. 

Ocorre que houve uma modificação nestes limites em 1953, através da  Lei n o 981/53 de 

04 de dezembro de 1953, publicada no Diário Oficial do Estado em 10 de dezembro de 1953. 

Tal lei incorpora ao município de Natal a antiga comunidade de Igapó, o que por seu turno 

amplia o municipio. Diz a Lei 981/53, sobre os novos limites: 

Começa no meio da ponte de cimento armado sobre o rio Cajupiranga, no 
engenho Taborda, daí segue pela estrada carroçável de São José do Mipibú-
Guarapes, até seu entroncamento na rodovia central e, por esta, até o meio da 
ponte do riacho do Prata; segue pelo veio desta, a jusante, até a sua barra, à 
margem direita do rio Jundiaí; pelo veio deste rio, à jusante, até o meio da 
ponte de Igapó; daí ao sair da ponte, segue pela estrada Natal-Ceará Mirim, 
até encontrar a estrada para Extremoz; daí segue a estrada de Extemoz até 
encontrar a estrada de ferro Sampaio Correira no km 16. 

Como pode ser visto na Figura 3 esse novo limite alcança a atual avenida Tomás 

Landim, incorporando Igapó e as terras até Extremoz ao município de Natal. Entretanto, São 

89 Uma importante participação na urbanização da cidade do governo de Rafael Fernandes foi a contratação do 
Escritório Saturnino de Brito, responsável por implementar o saneamento em Natal (Ferreira et al, 2002).
90 Tal trecho está citado em um documento publicado no Diário Oficial do Estado, de 25 de agosto de  1978, 
pg.11. 
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Gonçalo do Amarante foi criado pela Lei n o 2.323/58 de 11 de dezembro de 195891,

desmembrado do município de Macaíba, sendo antes conhecida como Vila de Felipe 

Camarão, ou seja, os limites de São Gonçalo e Natal são definidos após a delimitação e 

incorporação de Igapó em Natal. A própria Lei no 2.323/58 não é clara a este respeito, atendo-

se a dizer que “ao leste, [faz limite] com Natal”, sem referenciar marcos geográficos ou 

viários para tal limite. A Lei no 2.876/63 de 04 de abril de 1963 cria o município de Extremoz, 

desmembrada de Ceará Mirim e mantêm tal limite92. No mesmo ano de 1963 a Lei no

2.987/63 cria o Distrito de Igapó, que ficava sob a administração da capital, reforçando a Lei 

981/53.

Mesmo parecendo consolidado tais limites, o município de São Gonçalo do Amarante, 

e principalmente seu 1o Cartório e Oficio de Notas Privativo de Registro Imobiliário, nunca 

aceitou que os cartórios de Natal registrassem as terras parceladas que ficassem na região 

norte da cidade. Baseado no Decreto 603/38, citado acima, que dizia ser terras de Natal 

apenas as propriedades à direita da estrada de ferro, o 1o Cartório de São Gonçalo contesta a 

validade da lei 981/53 e, portanto, contesta a competência de Natal, e dos Cartórios, em 

legislar sobre a parte à esquerda da linha férrea.

Antes de 1938 o município de São Gonçalo do Amarante já existia, criado pela Lei 

Provincial n o 25 de 11 de abril de 183393. Em 1943, pelo Decreto lei no 268, o município é 

desmembrado e repartido com os municípios de Macaíba e São Paulo do Potengi, sendo 

apenas restabelecido pela Lei no 2.323/58, em 1958. Nesse sentido, pelo Decreto no 603/38 e 

pela existência de São Gonçalo até 1943, as terras dessa região eram normalmente registradas 

em cartório desta cidade, o que explica a resistência do Cartório de São Gonçalo em entregar

os registros das terras à esquerda da linha férrea e não aceitar a Lei  no 981/53.

A Prefeitura de Natal e sua Procuradoria de Justiça, por seu turno, nunca levaram a 

termo esta questão, postergando uma solução fundamentada em uma Lei definitiva sobre tais 

limites; Natal tem por definido seus limites (pelo Plano Diretor), mas por outro lado não 

questiona pelas vias jurídicas o registro das terras, de grande parte da Zona Norte, em São 

Gonçalo.

91 Antes dessa data já havia sido criada o município de São Gonçalo do Amarante em 1833, mas não pôde 
sustentar sua autonomia, sendo anexado pelo município vizinho de Macaíba. 
92 Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, 25 de agosto de 1978, p.11. 
93 Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, n. XXIII e XXIV. 
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FIGURA  3- LIMITES DE NATAL 
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Tal indefinição já causou uma disputa quanto a competência da Secretaria Municipal 

de Finanças de Natal em lançar impostos sobre um grande loteamento na Zona Norte. Em 

1978, os proprietários do Loteamento Nova Natal entram com uma ação contra a Secretaria de 

Finanças para que os tributos fossem recolhidos por São Gonçalo (que possuía taxas muito 

mais baixas que as cobradas em Natal).Os interessados eram os proprietários do loteamento e 

alegavam os seguintes termos: (a) a gleba loteada era uma propriedade rural de nome 

“Esperança”, já registrada em São Gonçalo; (b) o governo do estado, através da então 

secretaria de “Divisão de Terras e Colonização” demarcou as terras em São Gonçalo; (c) que 

a lei que cria o Distrito de Igapó, não incorporaria tal loteamento; (d) por fim, que a COHAB 

estaria registrando alguns conjuntos em São Gonçalo (RIO GRANDE DO NORTE, 1978, 

p.10).

O então secretário de Finanças publicou um parecer técnico advertindo a validade da 

lei 981/53 e determinou inclusive que caso houvesse algum loteamento registrado em São 

Gonçalo na Zona norte, deveria ser aberto um processo contra tais loteadores para, assim, 

lançar as taxas corretamente (RIO GRANDE DO NORTE, 1978, p.11). Nenhuma destas 

medidas foi implementada, e os loteamentos continuaram a ser registrados normalmente no 

Cartório de São Gonçalo. 

Em 2002, ao término do governo de Fernando Freire, é publicada a Lei 8.246/02 de 3 

de dezembro de 2002 que amplia os limites de São Gonçalo do Amarante, revogando a Lei no

2.323/58, incorporando ao seu território cerca de 137 ha de terras. Tal projeto de lei foi criado 

pelo político local estadual Alexandre Cavalcanti, irmão do atual prefeito de São Gonçalo94.

Em entrevista realizada no 1o Cartório de Notas e Registro Imobiliário de São Gonçalo do 

Amarante, foi informado que tais conflitos de limites impedem que o Cartório proceda 

regularmente o registro de loteamentos na Zona norte, embora seja confirmado que tal prática 

foi comum na década de 1980, estando hoje95 suspensa, embora seja constante a tentativa de 

registrar lotes recém-comprados em loteamentos da Zona norte, no Cartório de São Gonçalo. 

Um dos efeitos destas práticas foi revelado em entrevista com o Arquivista do Cartório de São 

94 O “pivô” dessa disputa é a fábrica da Ambev, cervejaria, que está localizada neste conflituoso limite entre 
Natal-São Gonçalo. Tal fábrica pagaria de IPTU cerca de R$ 350.000,00, o que fez acirrar o interesse por 
ampliar o limite justamente nesta área. O atual prefeito de Natal, Carlos Eduardo Nunes Alves, decide questionar 
na justiça tal ampliação de São Gonçalo, fato este ainda não efetivado, até agora. 
95 Segundo o tabelião em 2002, Ronaldo de Freitas. Outra informação requerida foi sobre os reparcelamentos que 
ocorreram nos loteamentos originais, registrados neste Cartório a partir de 1956, sendo que o Tabelião 
responsável disse não existir tais registros. Tal Tabelião, no entanto, negou (o que contraria a Lei 6.766/79) 
pedido de dar vistas aos livros de registro de imóveis (o que dirimiria as dúvidas existentes).
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Gonçalo que afirmou ser constante o número de pessoas que recorrem a este município para 

registrar seus lotes, comprados na Zona norte: 

Das pessoas que entram aqui pedindo a escritura pública, 3 ou 4 voltam todo 
dia sem resolver nada, pois compraram um terreno irregular. Mas antes do 
Dr. Ronaldo [atual Tabelião] era até possível ser registrado; era uma 
bagunça, não se exigia toda a documentação, confiando-se apenas no 
empenho do loteador; por isso não há registros ou plantas guardadas. 

Na sombra da ilegalidade, estes compradores voltam ao loteador no intuito de 

conseguir a Escritura Pública, mas são convencidos a esperar pela Prefeitura, que “legalizará” 

os imóveis, sendo esta uma ação muito onerosa. Antes de traçar o perfil de atuação destes 

loteadores, faz-se necessário apresentar um breve resumo sobre a produção dos primeiros 

loteamentos na Zona Norte, que foram reparcelados nas décadas de 1980 e 1990. 

4.4 Os primeiros loteamentos 

Como visto acima, grande parte da atual Zona Norte de Natal até o ano de 1953 era 

área rural do município de Macaíba, onde só havia algumas casas de farinha, pequenas 

plantações de feijão e milho e criação de gado para leite. O valor de tais terras era muito 

baixo, pois a dificuldade de comunicação viária com Igapó e a total inexistência de vias 

carroçáveis, inviabilizavam qualquer tentativa de comercialização de terras para fins de 

moradia. A partir de 1952 a “estrada da Redinha” (atual avenida Dr. João Medeiros Filho) 

começou a ser aberta, ligando Igapó e Redinha, o que possibilitou a expansão urbana de Natal 

para o Norte e atraiu interessados em adquirir terras a um preço muito baixo e revendê-las em 

forma de lotes, além de possibilitar aos seus proprietários um ganho muito superior ao que se 

obtinha com as terras rurais. A seguir, são descritos de forma resumida e cronológica os seis 

primeiros e principais (em número de lotes) loteamentos da Zona Norte, instalados no período 

de 1957-1975. 

Loteamento Parque Floresta 

O primeiro desses loteamentos foi o Parque Floresta, localizado na margem direita da 

linha férrea e, portanto, registrado no 3o Oficio de Notas de Natal em 2 de outubro de 1957. O 

responsável pelo loteamento era também o proprietário das terras, Sr. Jeremias P. da Câmara, 

aforadas em 1910 e passadas de herança para os filhos. O Sr. Jeremias, como consta na Planta 

de Registros, comprou as terras dos outros dois irmãos em 06 de junho de 1957, após o 
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falecimento do pai. Sua intenção, provavelmente, era transformar rapidamente a propriedade 

rural em loteamento, posto que quatro meses depois da compra das terras o projeto deste 

estava pronto e registrado. O total de área loteada é de aproximadamente 367 ha com lotes 

variando entre 5.000m2 e 7.500m2 de área e apresentando dimensões de 50 x100 ou 50x150 

metros96 , que foram compradas e transformadas em granjas e pequenos sítios97. O loteamento 

foi dividido em 39 quadras que possuíam uma variada disposição dos lotes; é atravessado pela 

avenida Dr. João Medeiros Filho que divide o loteamento em duas partes. Na planta original, 

o projeto prevê duas áreas verdes no total de 7,41 ha o que representa apenas 2,01% da área 

do empreendimento; e mesmo esta “reserva” de área verde esta localizada na extremidade do 

loteamento, em área triangulares ou trapezoidais, sem qualquer relação urbanística com as 

quadras.

Natal não tinha ainda uma legislação para loteamentos, sendo este implementado na 

vigência da Lei no 58/37 que não previa a reserva de áreas ou destinação de outros 

equipamentos. 

Loteamento Parque Sta. Catarina 

As terras desse loteamento estão registradas em São Gonçalo do Amarante e eram da 

Sra. Ana Almeida Dantas que em 1928 doou ao Padre Cícero Romão Batista, provavelmente 

por não ter herdeiros. Após a morte deste, a congregação Pia Salesiana, em 1944, repassou as 

terras ao tenente José Olimpio em 1946, por um preço irrisório. Em 1960, um grupo formado 

por Humberto Pignataro (grande loteador, que atuou em várias partes da cidade), Múcio 

Galvão, Aldo Fernandes entre outros, compram estas terras e fragmentam a propriedade em 

981 lotes de 20 x 50 metros, dispostos em 38 quadras com uma área total de 111 ha com áreas 

verdes que não chegam a 3% do total. Tal loteamento não foi ocupado de fato, pois a COHAB 

adquiriu toda a área e reparcelou-a através da construção do Conjunto Habitacional Santa 

Catarina em 1978. Poucos lotes foram comercializados e na década de 1970 a COHAB 

negocia e compra a área, reparcelando em quase 2.000 lotes de 12 x 30 metros, onde foram 

construídas as unidades habitacionais. 

Loteamento de Humberto Pignataro e outros 

O grupo que havia comprado e loteado o Parque Santa Catarina resolve investir em 

outra área, mais próxima de Igapó. Humberto Pignataro e Múcio Galvão, compram terras e 

registram o loteamento no 6o Cartório de Natal em 1964. Com área total de 48,5 ha, tais terras 

96 Ver tabelas 14 e 15 
97 Tal ocupação deve-se a falta de infra-estrutura urbana na área, sendo que tais lotes foram aos poucos sendo 
reloteados na medida que esta foi trazida pelos conjuntos habitacionais, no início dos anos de 1980 
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haviam sido originariamente ganhas por herança em 1938 e ficariam em posse familiar até 

1957 quando foram vendidas a Humberto Pignataro, no mesmo ano de registro do Parque 

Floresta. O loteamento possui 496 lotes em um total de 38,39 ha de área com lotes de variados 

tamanhos, em média 20x37 metros, devido principalmente a proximidade com Igapó, área já 

ocupada e de melhor acesso. 

Loteamento América 

O América Futebol Clube, time tradicional da cidade, implementou este loteamento 

que teve suas terras compradas em 1945 e registradas em São Gonçalo do Amarante. A data 

do registro é de 20 de novembro de 1965 e está localizada atualmente no bairro Pajuçara. Sua 

disposição é de uma faixa de terra alongada entre o atual conjunto Santarém e Soledade II; o 

desenho original do loteamento apresenta 13 quadras com tamanhos irregulares, com formas 

retangulares e trapezoidais, devido o desenho formado pela linha férrea que corta o 

loteamento. Apresentava uma área total de 30 ha e 227 lotes com tamanhos variados de 

20x40, 20x37 metros. Mas tal morfologia foi praticamente toda alterada só restando a 

definição do perímetro do loteamento original: reparcelamentos e invasões descaracterizaram 

a divisão original, e hoje se encontram lotes com até 8x15 metros. 

Loteamento Aldeia Velha 

 Este loteamento é um dos três realizados por José Cavalcanti B. Santiago, todos no 

bairro do Igapó. O nome do loteamento faz referência ao topônimo colonial da região. 

Localizado na continuação da antiga povoação de Igapó, este loteamento apresenta um 

parcelamento com lotes pequenos (se comparados com os outros loteamentos feitos na mesma 

época) de 10x30 ou 13x30 com dezenove quadras, na maioria com desenho irregular, com um 

total de 276 lotes. Tal loteamento apresenta uma característica diferente dos demais: os lotes 

pequenos seguem, aproximadamente, a dimensão dos lotes da antiga vila de Igapó, que é 

resultante de uma ocupação histórica, sem ter sido um loteamento original. A adaptação a 

tipologia dos lotes vizinhos, deve-se ao fato de que tais lotes do Aldeia Velha não eram 

destinados à estoque de terras e sim para “consumo imediato” da população que crescia em 

Igapó. Os loteamentos seguintes, que chamamos José Cavalcanti Santiago I e II, estão 

dispostos na continuação do Aldeia Velha na avenida Tomaz Landim e apresentam, 

respectivamente, 14 quadras e 384 lotes (20x40) e 14 quadras com 337 lotes (26x40, 30x40); 

apresentam uma área destinada à praça, no projeto original, com 0,6 ha, mas atualmente tal 

área está ocupada por habitações. Tal loteamento encontra-se registrado em São Gonçalo do 

Amarante. 
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Loteamento Santarém Grande 

Este é um dos loteamentos que utilizaremos como estudo de caso, avaliando as 

modificações que ocorreram nos últimos 25 anos. Tal loteamento é originado da propriedade 

de Artur Gonçalves Ramos e sua esposa Maria de Deus Ramos. As terras, devolutas, foram 

adquiridas na década de 1950; informações obtidas no Cartório de São Gonçalo do Amarante, 

onde o loteamento está registrado, dizem que tais terras, de nome “Igapó”, nunca tiveram uma 

atividade agrícola intensiva, sendo arrendada para pequenos plantadores e criadores de gado. 

Em 6 de fevereiro de 1974, parte dos 339 ha da propriedade foi loteado e registrado com o 

nome “Santarém Grande”; a área loteada possuía 236,5 ha sendo 13 ha para áreas verde e 

equipamento e 70,5 ha para ruas, ou, respectivamente, 5,49% e 29,59 % da área total. Ruas 

largas perpendiculares com 20 e 15 metros de largura, e bastante extensa com até 1,97 km, em 

diagonal ao terreno; possui 103 quadras e 1.700 lotes de 50x100.

As terras restantes da propriedade ficaram sem ser loteadas até o início da década de 

1980, quando os filhos de Artur Gonçalves Ramos resolveram também lotear a área restante; 

os loteamentos resultantes são o Boa Sorte, Bom Jesus e Aliança. 

O loteamento Santarém Grande foi aprovado pela Prefeitura de São Gonçalo do 

Amarante e registrado no cartório da cidade. Um rápido exame no livro de compra, revela que 

nos anos seguintes, no período de 1974-1977, a grande maioria dos lotes foram comprados e 

registrados no cartório; também se vê o número grande de transferências após essas compras. 

Mas os lotes não eram adquiridos de forma individual: o preço baixo dos lotes viabilizava a 

compra de uma ou duas quadras inteiras que, provavelmente, servindo como uma forma de 

reter terras para, posteriormente, parcelá-las.98 A partir de 1977 vê-se muitos contratos de 

compra e venda cancelados, o que indica a desistência do comprador e o resgate dos lotes pelo 

vendedor. Atualmente este loteamento tem a denominação de Vale Dourado, sendo o segundo 

maior loteamento da Zona norte, após o Parque Floresta. 

Adiante, tem-se uma visão geral da configuração destes loteamentos e sua 

conformação com a malha viária existente, além da análise do processo de reparcelamento 

destes lotes originais (registrados) contrapondo com a produção irregular resultante. Mas 

antes se faz necessário observar a instalação dos conjuntos habitacionais pela COHAB, pois 

acredita-se que tais conjuntos, e sua infra-estrutura viabilizaram o adensamento nestes 

loteamentos e a fragmentação constante dos mesmos. 

98 Há casos como do sr. Rubens Alves que comprou 2 ha de lotes (22 unidades) em 1974. Nas nossas pesquisas, 
encontramos um loteamento irregular com mais de 56 lotes de 10x20 que originalmente correspondia a área 
comprada em 1974. Provavelmente houve sucessivas compras e reparcelamentos, descaracterizando o desenho 
original da quadra. 
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4.5 A instalação dos conjuntos habitacionais na Zona Norte 

Como visto no capítulo 3, a política habitacional implementada pelo BNH em Natal, foi 

calcada na construção de uma clara divisão sócio-espacial dentro da cidade: a periferia norte 

recebeu os conjuntos da COHAB, destinados à população de baixa renda, além de ser o local 

preferido para relocação de favelas, retiradas de áreas centrais. Mas como tais conjuntos 

foram instalados? Que relações espaciais estes conjuntos formaram? E que relações podemos 

encontrar entre os conjuntos habitacionais e os loteamentos?  Este sub-capítulo pretende 

lançar um olhar mais aproximado sobre os conjuntos habitacionais da Zona norte, buscando 

escapar das explicações gerais, à procura de relatos e fatos que demonstrem essa divisão 

sócio-espacial, essa formação ordenada e planejada de um espaço marcado pela segregação 

em relação a outros bairros da cidade, sem perder de vista que tal processo é comum a todas

as áreas periféricas de Natal.  

A construção (des)articulada da habitação popular pela ação do poder público

Por largo tempo, foi tema presente na literatura sobre a produção urbana na Zona Norte99

o enfoque preponderante sobre o Estado e a Habitação, isto é, que essa região da cidade só 

passou a existir devido à construção dos conjuntos habitacionais. De fato, foi a partir da 

implantação dos conjuntos da COHAB que o adensamento populacional na Zona Norte foi 

possível, através desse primeiro adensamento, atraindo o interesse do mercado de terras que 

apresentou um boom de crescimento, com venda de lotes cada vez menores, fruto do 

reloteamento dos lotes originais. 

Ao mesmo tempo em que o Estado, através de sua política habitacional, investia vultuosas 

somas de dinheiro na construção de habitações populares na Zona Norte, uma silenciosa 

marcha dos “excluídos” do SFH 100 compravam os lotes irregulares, ou simplesmente invadia-

os, adensando para além do controle e planejamento municipal. Enquanto os conjuntos 

habitacionais, cuja morfologia foi inspirada no urbanismo da Carta de Atenas (circular-

recrear-trabalhar-habitar), eram “vendidos” como a solução habitacional para a população de 

baixa renda, surgia ao seu lado um outro “problema”: os loteamentos irregulares.  

99 Em Petit (1990), Vidal (1998), Clementino (1995), Lima (2000), entre outros (incluindo os relatórios 
municipais sobre habitação). 
100 Excluídos no sentido de não possuírem os requisitos mínimos necessários para pleitear uma unidade 
habitacional (por falta de renda fixa, por exemplo) ou então por estar esgotadas as listas de oferta destas 
unidades. 
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Esses conjuntos habitacionais da COHAB seguiram uma mesma lógica: terras baratas e 

proximidade com o Distrito Industrial. Acreditava-se que as indústrias instaladas absorveriam 

a população residente, tornando a Zona Norte um modelo “auto-suficiente”. A falência ou a 

depressão econômica nos anos de 1980, no entanto, arrefeceu tal proposta. Foi na 

administração do governador Tarcisio Maia (1975-1979) e do presidente da COHAB 

Ezequias Pegado que ocorreu a decisão técnica de construir na Zona Norte da cidade a 

maioria dos conjuntos habitacionais destinados à faixa de renda de 3 a 5 SM. Esta decisão 

apresentou um primeiro entrave, relacionado à propriedade do solo na região norte que já se 

encontrava mais fragmentada, inclusive com vários loteamentos à venda, o que aumentava o 

custo das grandes glebas necessárias à construção dos conjuntos.

Foi necessário encontrar uma forma de reduzir ainda mais esse custo inicial com a compra 

do solo para que as prestações das casas fossem baixas suficientes a ponto de não haver 

inadimplência (que já era uma preocupação do SFH, em fins dos anos de 1970). Como 

solução surge a Lei no 4.483 de 23 de setembro de 1975 (publicada no Diário Oficial do 

Estado, 1 de outubro de 1975), permutando terrenos do governo do estado, inclusive em áreas 

fora da Zona norte, com particulares que tinham terras na área requerida pela COHAB. Itamar 

de Souza (2000, p.710) registra que, em virtude desta lei, o governo do estado permuta um 

terreno próximo a Cidade da Esperança, com área de 4,9 ha, por outra área quase três vezes 

maior na Zona Norte com 15,3 ha, próximo à estrada da Redinha. Permutando e/ou 

comprando terras, a COHAB (e outros órgãos) adquire um total de 873,67 ha101, e o BNH 

financia aproximadamente 20 mil unidades. 

Por outro lado, um exame da área urbanizada102 total na Zona Norte indica que a área 

ocupada pelos conjuntos representa apenas 37,46% do total, contra 62,53% dos loteamentos. 

Isto é, a solução da “questão habitacional” foi apenas parcialmente equacionada pelos 

conjuntos habitacionais: a maioria da população de baixa renda encontrou na oferta de lotes 

baratos, ou seja, no mercado de terras, seja irregular ou não, a autoconstrução como a solução 

do problema da casa própria. 

Conforme a Tabela 11, a COHAB foi o grande agente promotor nesta área da cidade, 

principalmente no intervalo de 1978-1983, e Outros promotores existem, no intervalo 1990-

1992, mas quase sempre dependentes de verbas estatais. Essa produção habitacional, 

viabilizada pelo poder público foi importante pois trouxe à região infra-estrutura mínima 

101 Dados obtidos no levantamento de dados dos conjuntos habitacionais do período de 1978-1990. Pesquisa 
realizada nos arquivos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo -SEMURB 
102 Dados obtidos com base no mapa da CAERN, 1998 e pesquisas na SEMURB. 
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necessária como rede de água e energia. A implantação de tais redes, além do sistema de 

transporte público, permitiu que no mesmo período de 1978-1990 ocorresse o crescimento no 

número de lotes privados e/ou invasões de áreas verdes em loteamentos adjacentes a estes 

conjuntos. Foi a partir da construção e implantação dos conjuntos habitacionais, que o 

reparcelamento dos loteamentos criados no período de 1957-1980, ocorreram. No quadro 

abaixo, vê-se a produção destes conjuntos no período de 1977 a 1995. 

TABELA 11 – ZONA NORTE: CONJUNTOS HABITACIONAIS– 1977-1995  (continua) 

CONJUNTO ANO CASAS FINANCIAMENTO/ 

EMPREENDIMENTO 

BAIRRO ATUAL 

Igapó 1977 113 COHAB Igapó 

Panorama 1 1977 260 COHAB Potengi 

Potengi 1977 379 COHAB Potengi 

Panorama 2 1978 80 COHAB Potengi 

Soledade 1 1978 540 COHAB Potengi 

Panatis 1 e 2 1979 1.123 COHAB Potengi 

Apern 1 1980 39 Apern Poengi 

Promorar 1981 220 PROMORAR Potengi 

Igapó 1 1981 12 IPE Igapó 

Soledade 2 1982 1945 COHAB Potengi 

Sta.Catarina 1982 2200 COHAB Potengi 

Apern 2 1982 39 Apern Potengi 

Igapó 2 e 3 1982 44 IPE Igapó 

Cidade Do Sol 1 1982 53 Bandern Igapó 

Cidade Do Sol 2 1983 20 Bandern Igapó 

Morada Panatis 1983 144 Apern Potengi 

Igapó 4 1983 50 IPE Igapó 

Mor. Panatis 2 1984 44 Apern Potengi 

Morada Cnb 1984 144 CEF Pajuçara 

Santarém 1983 2.764 COHAB Potengi 

Pajuçara 1984    1940 COHAB Pajuçara 

Gramoré 1983 1.078 COHAB Lagoa Azul 

Nova Natal 1983 1.000 COHAB Lagoa Azul 

Além Potengi 1990 274 INOOCOP Pajuçara 

FONTE: COHAB apud Cunha (1987, p.129), SEMURB, PEMAS (2002). 

NOTA: Elaboração do autor 

* Informação incompleta ou inexistente
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TABELA 11 – ZONA NORTE: CONJUNTOS HABITACIONAIS– 1977-1995     (conclui)

Planície das 

Mangueiras

1990 76 INOOCOP NS Apresentação 

Icapuí 1990 96  * NS Apresentação 

Vista Verde 1990 216 INOOCOP Pajuçara 

Vila Verde 1990 506 INOOCOP Pajuçara 

Pq. Coqueiros 1990 2.088 CEF N.S.Apresentação 

João Paulo II 1991 154 CMB Pajuçara 

Novo Horizonte 1991 204 * Pajuçara 

Brasil Novo 1991 324 INOOCOP Pajuçara 

Pq. das Dunas 1991 1.592 CEF Pajuçara 

Cidade Praia * 154 * Lagoa Azul 

Jardim Alvorada * 126 * Redinha 

Niterói * 300 * Redinha 

Alvorada IV 1995 260 * NS Apresentação 

TOTAL - 20.601 - - 

FONTE: COHAB apud Cunha (1987, p.129), SEMURB, PEMAS (2002). 

NOTA: Elaboração do autor 

* Informação incompleta ou inexistente

TABELA 12 – ZONA NORTE: MAIORES CONJUNTOS HABITACIONAIS, POR NÚMERO 

DE HABITAÇÕES– 1977-1990 

NOME ÁREA 

T.

(ha)

A. 

LOTES 

(ha)

A. RUAS 

(há)

A. VERDE 

(ha)

A.EQUIP

AM. 

(ha)

TAM.LOTE

(metro)

NO. HABIT

(unid.)

ANO

Potengi 16,64 7,58 6,24 2,28 - 10x20 379 1977 

Panorama 15,37  5,98 3,05 1,38 2,92 10x23 260 1978 

Sta. Catar. 133,18 52,75 57,23 42,74 0,45 10x23 2.200 1978 

Soledade II 49,79 42,39 29 8,47 - 12,11x18 1.945 1980 

Panatis 73,55 27,08 25,99  15,68  5,06  11x23  1.123 1979 

Igapó 5,37 2,59 1,48 0,83 - 13x20 143 1981 

Nova Natal 126,46 62,46 40,50 23,50 - 12x18 2.803 1983 

Gramoré 98,28 38,78 25,23 33,27 - 10x22,5 178 1983 

Pajuçara 97,10 45,20 45,50 24,90 10,06 11,25x22,50 1940 1984 

Santarém 139,68 68,76 36,96 33,06 - 10,8x23 2.764 1981 

Parque das 

Dunas

44,91 25,45 10,64 8,88 -  1.592 1991 

Parque dos 

Coqueiros

109,7 57,36 19,3 17,09 15,65 11x25 2.088 1990 

TOTAL 910,03 436,38 301,12 212,08 34,14 - 17.415 - 

MÉDIA 75,83 36,36 25,09 17,67 2,84 237,08 m2 - - 

FONTE: SEMURB 
NOTA: elaboração do autor 
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TABELA 13 –ZONA NORTE: DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS NOS MAIORES CONJUNTOS 

HABITACIONAIS     

NOME ÁREA DOS 

LOTES 

(% do total) 

ÁREA DE RUAS 

(% do total) 

ÁREA VERDE 

(% do total) 

ÁREA DE 

EQUIP. 

(% do total) 

TAMANHO DOS LOTES 

(em m2)

Panatis 36,81 35,33 21,31 6,87 253,00 

Panorama 38,90 19,85 9,02 15,72 230,00 

Potengi 45,55 37,52 13,70 - 200,00 

Igapó 48,36 27,60 15,54 8,5 260,00 

Sta. Catar. 39,60 28,00 32,09 0,33 230,00 

Nova Natal 19,4 32,00 18,6 - 216,00 

Gramoré 40,00 25,00 34,00 - 232,88 

Pajuçara 47,00 16,00 25,00 12,00 232,65 

Santarém 49,00 27,00 24,00 - 248,00 

Parque das Dunas 56,66 23,69 19,59 - 230,00 

Soledade II 42,39 29,00 8,47 - 217,00 

Parque dos Coque. 52,26 17,62 15,57 14,26 275,00 

MÉDIA 43,26 26,69 20,01 9,61 235,86 

FONTE: SEMURB 
NOTA:Elaboração do autor 

Ao analisar a Tabela 11, percebe-se que a produção habitacional estatal na Zona Norte 

manteve-se constante entre o período de 1977-1984, período este marcado tanto pelo ápice no 

número de financiamentos nacionais, quanto pelo declínio do SFH. Os anos de 1982-83 e 

1990-91 destacam-se pelo número de novas construções na região com 40,73% e 22%, 

respectivamente, no total de empreendimentos lançados. No entanto, há uma diferença 

primordial quando verificadas o número de habitações produzidas nos dois períodos: em 

1982-83 foram produzidas 7.529 novas casas contra 4.652 em 1990-91. Outra diferença diz 

respeito aos órgãos de financiamento em cada período: no início da década de 1980 a 

COHAB é a grande responsável pelo lançamento de novos conjuntos habitacionais, sendo a 

maior financiadora em número de novas habitações. Algumas outras entidades como 

Associações de Classe, BANDERN, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPE), 

entre outras, têm uma participação reduzida na capacidade de lançar unidades habitacionais. 

Tal predominância da COHAB caracteriza os três primeiros anos da década de 1980 como o 

mais profícuo em produção habitacional na Zona Norte. 

No período de 1984-1989, praticamente não ocorreu lançamento de novos conjuntos 

devido ao término do BNH e desativação das atividades da COHAB. Os novos 

empreendimentos que surgiram no período de 1990-91 tiveram como agente financiador a 
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Caixa Econômica Federal, o INOOCOP103 e pequenas construtoras responsáveis pelo maior 

volume de lançamentos.  

Tais empreendimentos, entretanto, possuem características diferentes dos construídos 

pela COHAB na década de 1980, pois foram voltados a uma renda acima de 5 SM, o que 

somatizou uma série de problemas como, por exemplo, no conjunto Parque dos Coqueiros. Na 

metade da década de 1990, um reajuste alterou, para cima, o valor das prestações das 

unidades habitacionais o que fez com que a maioria dos mutuários simplesmente deixasse de 

pagar as prestações. A CEF, então, ameaçou colocar os imóveis em leilão na tentativa de 

repassar as casas para uma outra faixa de mutuários com renda salarial maior; os mutuários 

organizaram-se em uma associação e entraram na justiça alegando ser improcedente a 

justificativa da Caixa em reajustar as prestações; tal associação já ganhou em várias 

instâncias, com o banco recorrendo em todas. O INOOCOP também passa investir na Zona 

Norte com alguns empreendimentos de médio porte, destinado a uma faixa de renda baixa, 

com financiamento pelo PAIH.

Conjuntos habitacionais como áreas diferenciadas 

Para evidenciar as diferenciações espaciais, internas à Zona Norte, faz-se necessário 

não apenas historiar o processo de construção e implantação dos conjuntos habitacionais, mas 

também demonstrar que morfologicamente conjuntos e loteamentos se distinguem.  

Ao existir, em um mesmo período cronológico, a produção de dois padrões de 

assentamento habitacional (conjuntos e loteamentos), sendo um deles fomentado pelo Estado 

e outro pelo “mercado” de terras, tem-se a demarcação de espaços não apenas diferentes, mas 

também desiguais. A existência de áreas verdes, área para equipamentos, pavimentação, entre 

outros, nos conjuntos e a inexistência completa destas nos loteamentos, é a “marca” de uma 

segregação que separa o oficial do ilegal, ou melhor, a cidade legal da cidade real104.

As Tabelas 12 e 13 revelam um pouco mais sobre a tipologia dos conjuntos 

habitacionais; os lotes apresentam, em média, 236 m2 de área total com 10 metros de frente e 

23 metros de profundidade. Este padrão de lote variará muito pouco em todos os conjuntos 

analisados, mesmo que em épocas diferentes, o que revela o estabelecimento de um lote 

mínimo (125 m2) para atender as exigências do Plano Diretor. As quadras são retangulares 

103 O INOOCOP neste período já atua como uma empresa privada. 
104 Aqui cabe um detalhe: mesmo sendo os conjuntos habitacionais identificados neste trabalho com a Cidade 
Legal, alguns apresentam também algumas irregularidades principalmente relacionadas com o registro das terras 
onde foram construídos. Há uma regularidade urbanística, mas nem sempre uma regularidade jurídica em todos 
os casos. 
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com, em média, 40 metros de lateral e 150 ou 200 metros de frente (Figura 4), com 15 ou 30 

lotes por quadra. Em média, os conjuntos mantêm uma área total de lotes (em relação ao 

terreno) em torno de 40% de aproveitamento e de ruas em torno de 22%, o que atende as 

recomendações do Plano Diretor de 1984 e da Lei no 6766/79. 

As quadras são organizadas nos conjuntos de duas maneiras: (a) tipo A: intercaladas, 

distribuídas com quadras em perpendicular criando uma maior variedade de conexão viária 

(isto é mais evidente em conjuntos como Sta. Catarina, Soledade e Pajuçara); (b) tipo B: em 

fileiras, com quadras dispostas em apenas uma direção, o que cria um traçado viário mais 

tendente para o ortogonal, embora as quadras alongadas “quebrem” um pouco este sentido. 

Os conjuntos habitacionais são as únicas áreas da Zona Norte que conseguiram manter 

as áreas verdes e de equipamentos destinados pelos projetos105. Em média, o aproveitamento 

da área verde fica em torno de 20% da área total do empreendimento. O desenho e 

implantação de tais áreas verdes nos terrenos seguem uma forma fragmentada, dispersa dentro 

dos conjuntos, sem mesmo apresentar um padrão de áreas: existem áreas verdes, por exemplo, 

com 15,5 ha e 1,4 ha no mesmo conjunto (no caso do Sta. Catarina). Essa desarticulação gera 

em parte um bom número de áreas verdes por empreendimento, que “atendem” a um número 

maior de residências; mas por outro lado a desarticulação destas áreas com o desenho das 

quadras, faz gerar extensas áreas subutilizadas ou imensos vazios. 

A construção de equipamentos nestes conjuntos normalmente ocorrem em áreas 

contíguas às áreas verdes, e são implantadas na periferia destas áreas, próximas a vias de 

maior fluxo viário. As ruas apresentam, em média, 15 metros de calha e são, em sua grande 

maioria, pavimentadas106. As quadras são orientadas para o sentido sudeste o que facilita a 

penetração da ventilação natural. 

Mas é no traçado viário que pode ser visualizada a desarticulação dos conjuntos, pois a 

implantação destes seguiu a oferta de terras mais baratas e disponíveis na época de construção 

das habitações. Tal fato gerou uma disposição fragmentada dos conjuntos na área urbanizada 

da região, sendo o acesso viário aos conjuntos realizado por eixos perpendiculares a avenida 

Dr. João Medeiros Filho, que força um fluxo do transporte coletivo tipo “serpentina”, gerando 

um aumento no tempo da viagem e maior consumo de combustível. A falta de uma via 

105 Embora exista algumas pequenas invasões, como no conjunto Parque dos Coqueiros, onde está estabelecido 
um “assentamento” do Movimento dos Sem Terra, que passa a se caracterizar como uma Favela. 
106 A Semov não tem um número preciso de quantas ruas são pavimentadas na Zona norte, mas a Semurb registra 
em média 21 % e a drenagem em apenas 4 % (apud SOUZA,2000,p.711). Destes 21%, grande parte estão nos 
conjuntos habitacionais. 
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alternativa sobrecarrega a avenida Dr. João Medeiros filho no entroncamento da Tomaz 

Landim, causando engarrafamentos em horário de “pico”.107

Entre 1990 e 2000, não ocorreu nenhum lançamento habitacional significativo, com 

exceção de algumas construtoras e imobiliárias privadas que constroem pequenos conjuntos 

com 20 ou 30 unidades, destinados a uma renda acima de 5 S.M. Neste período destaca-se a 

ação da Prefeitura Municipal de Natal, no sentido de construir moradias destinadas a 

relocação de favelados, que antes habitavam áreas mais centrais da cidade de Natal. O Quadro 

1 demonstra a produção da “habitação de interesse social” que em grande parte foi financiada 

com verbas do Ministério da Ação Social. Percebe-se no Quadro 1 que os lotes ou estão 

abaixo ou um pouco acima do lote mínimo para áreas de interesse social (125 m2).

QUADRO 1- ZONA NORTE: LOTEAMENTOS E CONJUNTOS IMPLEMENTADOS PARA 
RELOCAÇÃO DE FAVELADOS E/OU DESABRIGADOS  

Nome Área de 
lotes (ha) 

Área 
verde/equipa

mentos 
(ha) 

No lotes 
(unid) 

Tam. dos lotes 
(metro) 

Ano Função 

Raio de sol 1,41 0 90 6x18 1994 Reloca. 
favela

Alto da 
Torre

1,9 0,23 * 7,5x16 1995 Desabrig. 

Jardim 
Colômbia 

0,8 0,13 48 10x12,5 1991 Reloc.favela 

D. Pedro I 1,2 0 97 6x10 1992 Reloc.favela 
FONTE: SEMURB
NOTA: elaboração do autor 
* dado não localizado ou incompleto. 

107 Neste sentido, foi inaugurado pelo governo do estado em 2002 o “Complexo viário Ulisses de Góis” que 
intenta resolver tais problemas de trânsito. 



118

FIGURA 4- DETALHE DE ALGUNS CONJUNTOS HABITACIONAIS NA ZONA NORTE DE 
NATAL
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Se os lotes e quadras não variaram desde o projeto original, o mesmo não pode ser dito 

das edificações construídas. Um amplo processo de reformas em todos os conjuntos, 

implementadas pelos mutuários, descaracterizaram as unidades habitacionais, sendo a fachada 

e o recuo frontal as áreas mais modificadas com acréscimo de uma garagem ou aumento da 

varanda; a colocação de pastilhas cerâmicas, grades e portões de ferro também são outros 

elementos colocados com o tempo. Poucas são as habitações que ainda apresentam sua 

fachada original e, muito menos, os recuos lateral, frontal e posterior. Tais modificações 

explicam-se pela necessidade de adaptar a casa ao aumento da família e melhoria da renda 

familiar, possibilitando modificar o padrão estabelecido pela COHAB. Percebe-se uma busca 

por diferenciação, inclusive através de vários tipos de materiais empregados nas calçadas. A 

horizontalidade ainda é predominante com poucas residências de primeiro andar.  

Mas no padrão construtivo, há uma diferenciação: conjuntos mais antigos e mais 

próximos da avenida Dr. João Medeiros Filho, apresentam uma melhor qualidade construtiva 

e um melhor tratamento nas fachadas das residências, do que em conjuntos mais “internos” à 

Zona norte como os conjuntos Nova Natal e Pajuçara. A população destes conjuntos possui 

um nível de renda menor e maiores dificuldades relacionadas ao transporte público e demais 

serviços urbanos. 

4.6 A emancipação da Zona norte: breves comentários

A Zona Norte de Natal tem despertado, na última década, um interesse cada vez maior 

em alguns segmentos da “sociedade” natalense, principalmente da imprensa, comerciantes, 

políticos locais, órgãos de planejamento, entre outros. Tal interesse é decorrente do peso

populacional e habitacional desta região em relação a Natal e também da existência de 

segmentos médios, aptos a um consumo mais diversificado. 

Nesse sentido, o jornal Diário de Natal e a Universidade Potiguar realizaram uma 

pesquisa de opinião na Zona Norte, publicada em dezembro de 2001. O objetivo da pesquisa 

era avaliar o “perfil” e as preferências dos moradores, com o intuito de demonstrar um certo 

preconceito enfrentado por estes, além de apontar o potencial econômico da região.  

Em linhas mais específicas a pesquisa buscava: 

[...]identificar a existência do sentimento de satisfação em morar na Zona 
Norte, verificar a aspiração da comunidade em relação aos tipos de 
equipamentos de lazer desejados, colher opiniões sobre os principais 
problemas da Zona Norte, levantar os tipos de diversão existentes na Zona 
Norte e avaliar a existência de um sentimento de discriminação da Zona 
Norte. (ALBUQUERQUE, 2001, p.3). 
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 A pesquisa do Diário de Natal revelou que 89,81% dos entrevistados diziam se sentir 

“bem” morando na Zona norte e 74,23% acreditavam ser a Zona norte discriminada pelo 

restante da cidade. Entre outros aspectos pesquisados, como a carência por opções de lazer, 

comércio, segurança, entre outros, a pesquisa também inquiriu sobre a possibilidade de 

emancipação política da Zona Norte do restante de Natal. Neste item, 27% dos entrevistados 

se colocaram a favor de tal idéia e 73% contrários. 

 A idéia de uma divisão política da Zona Norte do restante da cidade remonta ao início da 

década de 1990, quando moradores dos conjuntos habitacionais se reuniram para protestar 

contra as condições de habitabilidade por eles enfrentadas, principalmente da inexistência de 

escolas e transporte coletivo. Entretanto, este foi um evento pontual e circunscrito àquele 

momento não apresentando repercussões ou encaminhamentos legislativos, embora a “idéia” 

de uma divisão (apoiada pelo sentimento de discriminação da Zona Norte pelo restante da 

cidade) tenham permanecido em alguns lideres comunitários ou políticos locais. 

 O vereador Jorge Araújo, em entrevista108, esclarece os motivos que o levaram a propor 

tal “divisão”: 

[...] nós da ZN somos um  povo migrante, 80% é do interior do estado [...] 
nós fizemos uma pesquisa para saber quem éramos. Discutimos e vimos que 
só uma medida de choque poderia acordar e sensibilizar os governantes. Em 
1991, final de 1991 novembro-dezembro, nós iniciamos um Movimento 
para a Emancipação da Zona Norte; em novembro de 1991 queríamos 
transformar em uma nova cidade - era uma provocação para chamar a 
atenção para nós - passamos a ocupar a mídia com esse assunto. A partir 
daí começou a chegar as primeiras verbas para a Zona Norte, e começaram 
a ver a nossa importância. Passamos a reivindicar espaço político na câmara 
de vereadores e em 1988 foram lançados mais de 20 nomes, inclusive eu, e 
todos perderam (ARAÚJO, 2002). 

Na época, Jorge Araújo, morador da Zona Norte, participava junto com outros 

moradores de reuniões e manifestações dos conselhos comunitários com uma presença 

também política, embora ainda sem conseguir eleger nenhum candidato da região109.

Entretanto, o tema da emancipação, como ressaltado, tinha a função mais de um alerta para as 

autoridades do que realmente uma proposta factível, justamente por falta de apoio da própria 

população da Zona Norte: 

Nós fizemos cinco pesquisas sobre o tema e em todas elas vimos que a 
população era contrária a emancipação. Em uma delas nós entrevistamos 
120 pessoas e 117 eram contra a emancipação. Olha, eu vou respeitar a 
vontade de vocês mesmo não sendo esta a minha vontade, pois eu acho que 

108 Entrevista gentilmente cedida pelo vereador de Natal Jorge Araújo em 15 de outubro de 2002, em seu 
gabinete na Câmara de Vereadores de Natal. 
109 Isso só ocorrendo em 1996. 
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aonde você tem um grande mercado consumidor você também pode ter um 
grande mercado produtor [...] (ARAÚJO, 2002) 

Embora sem respaldo da população, o tema da emancipação da Zona Norte voltou a 

ser motivo de comentários devido a “plataforma” de campanha do então candidato a vereador 

Luiz Almir, eleito vereador e hoje deputado estadual. Luiz Almir é um político de atitudes 

polêmicas, embora bastante comunicativo e popular na região. Sua trajetória política sempre 

esteve atrelada à Zona Norte, colocando-se como um “defensor” dos moradores e propondo 

lutar pela emancipação da região110.

Estes dez anos de discussão sobre o tema, entretanto, não conseguiram sair da esfera 

política, no sentido eleitoral. Políticos e candidatos a políticos locais (como presidentes de 

conselhos comunitários) vez por outra insistem no tema, como uma promessa de resolver os 

problemas internos à região. 

Obviamente a pouca ou nenhuma discussão técnica do tema ajuda a permanecer tal 

“idéia” (ou mito) como ainda sendo possível, manipulada por interesses, sem, entretanto, 

revelar a completa inviabilidade de uma separação deste tipo. Ninguém ressalta, nos 

depoimentos, que a Zona Norte não é um núcleo à parte de Natal e sim integrante de sua 

história urbana, de seu crescimento populacional, sendo indissociável do restante da cidade.

4.7 Conclusões parciais do capítulo 4 

A inserção da região Norte de Natal à cidade ocorreu de forma lenta no século XX, 

particularmente concentrada nas duas últimas décadas. Tal fato, entretanto, não invalida um 

estudo sobre os fatos que antecederam a esta urbanização, a este adensamento. Os núcleos 

originais, Igapó e Redinha, correspondiam tanto a espaços isolados do município como 

espaços relacionados com o núcleo habitado. O rio Potengi marcou esta divisão, 

particularizando tais núcleos habitacionais afastando-os do progresso urbano por qual passava 

toda a Natal. Por outro lado esta região norte não era identificada como área do município, 

embora desde 1938, parte das terras já aparecesse como integrante do município. A partir de 

1953 outras leis de limites, embora sempre envoltas em dúvidas, surgem consolidando Igapó e 

Redinha como áreas de Natal. 

Mas a separação física da região Norte do restante do município de Natal, não o livrou 

da influência do mercado de terras que na década de 1950 se consolidava. De fato, a partir do 

110 Até o presente momento (julho de 2003) existe uma placa de “boas vindas” logo após a saída da Ponte de 
Igapó onde se lê: “ Bem vindo a Zona Norte”, com se estivesse saindo de uma cidade e entrando em outra. A 
placa, bastante destacada na paisagem, recebe a assinatura de Luiz Almir, e é uma marca de que o “sonho da 
emancipação” ainda não morreu. 
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ano de 1957, ocorre o primeiro loteamento da região, sendo seguido por outros 

empreendimentos nas décadas seguintes. Loteamentos com grandes lotes, adaptados a 

completa inexistência de infra-estrutura urbana, objetos de compra para investidores futuros.  

É a partir da intensificação deste mercado de terras, que a região norte irá despertar o 

interesse como área possível de urbanização por parte dos agentes imobiliários. As obras de 

infra-estrutura trazidos pelo governo, como aberturas de estradas e construção de pontes, 

serviram como primeiro apoio a estes loteamentos. Mas o tipo de lote, a forma resultante, o 

traçado destes empreendimentos estavam também adaptados ao ritmo lento de ocupação do 

solo: os grandes lotes, mesmo que ditos serem habitacionais, estavam inseridos a um traçado 

impossível de ser ocupado, pois não havia os serviços básicos necessários que atraíssem uma 

população moradora. De 1957 a 1978, a Zona Norte foi um espaço não de moradores mas sim 

de proprietários, com exceção, é claro, dos núcleos originais de Igapó e Redinha. 

No final da década de 1970, este cenário “rural-urbano” irá ser modificado. O mercado 

de terras já estava consolidado, quando das primeiras notícias sobre a Política Habitacional do 

SFH, que iria levar para esta parte da cidade os conjuntos habitacionais da COHAB. Como 

registrou Cunha (1987, p.116), os preços dos lotes à venda neste período tiveram uma 

elevação de quase 100%, antevendo a compra que a COHAB realizaria para construir os 

conjuntos. A própria COHAB, antevendo a dificuldade de compra de terras em futuro 

próximo, fez um estoque de terras a serem utilizadas com o tempo. O resultado dessa relação 

entre mercado de terras e promoção oficial foi a fragmentação da trama viária com prejuízo, 

até hoje, para circulação e acessibilidade em toda a Zona Norte. 

Sem um planejamento ou gerenciamento de instalação desses enormes conjuntos no solo 

previamente parcelado, a COHAB acabou por criar “ilhas” de urbanização que possibilitaram 

a valorização e ocupação do solo adjacente; às margens destes espaços privilegiados (pois 

possuíam, de imediato, habitação, água encanada, pavimentação e luz elétrica) surgiam os 

reloteamentos que receberiam a população mais pobre. Um espaço diferenciado conformou 

uma periferia interna a periferia, com padrões tipológicos e morfológicos diferenciados, ou 

melhor, desiguais. Estas formas diferenciadas de habitação foram consideradas, pelas políticas 

públicas, como homogêneas embora internamente cada vez mais se afastassem. Os limites, as 

fronteiras eram estabelecidas, não tanto pela renda da população envolvida, mas pela 

qualidade do espaço habitacional existente. 

Os capítulos seguintes tentarão demonstrar um pouco dessa “outra” construção, 

ressaltando a necessidade de alargar o conhecimento existente sobre o que há para além das 

Fronteiras.
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CAPÍTULO 5- DOS LOTEAMENTOS ORIGINAIS AO REPARCELAMENTO DO 

SOLO NA ZONA NORTE: A construção da cidade ilegal 

Esse processo de mimetização dos loteamentos 
populares em espaço urbano consolidado origina-
se, como já assinalado, com um ‘desenho urbano’ 
que, mesmo longe de seguir requisitos legais, se 
atém à forma tradicional do espaço urbano (Yvone 
Mautner, A periferia como fronteira de expansão 
do capital, 1999). 

No capítulo anterior foram apresentados seis dos primeiros e maiores loteamentos 

implantados na Zona Norte no período de 1957-1980. O que ocorreu na década de 1980 e 

1990 foi um reloteamento desses, e de outros, loteamentos com a constante fragmentação do 

solo e adensamento populacional na região. Tais reparcelamentos serão, fundamentalmente, 

implantado de forma irregular, em descumprimento das normas e padrões estipulados nas 

legislações específicas, conferindo ao espaço urbano uma configuração própria. Nesse 

sentido, Gordilho Souza reflete que, 

A integração da produção do parecelamento do solo à produção da 
edificação pode produzir, em cada realidade de tempo e espaço, diferentes 
arranjos na sua expressão físico-espacial, decorrentes do processo de 
apropriação do solo na cidade, da modalidade da construção imobiliária e 
sua inserção do mercado (GORDILHO SOUZA, 2000, p.206) 

Será através dessas formas de apropriação do espaço pela população moradora, onde 

serão revelados os mecanismos e estratégias da produção fundiária, destoante dos códigos e 

prescrições oficiais, corroborando assim para uma melhor identificação e avaliação dos 

diferentes graus de segregação e exclusão urbana, sempre relacionada com indicadores sociais 

básicos. “Essa compreensão permite [...] proceder a leituras qualitativas do ambiente 

construído no seu conjunto e das condições atuais de habitabilidade na cidade, definidas 

conforme atendimento aos padrões estabelecidos pelas normas de uso e ocupação do solo em 

vigor” (GORDILHO SOUZA, 2000, p.207, grifo nosso).

Apresenta-se a seguir uma análise da produção e reprodução do solo urbano na Zona 

Norte, utilizando como categorias de análise os seguintes grupos de loteamentos: 

(a) REGULARES: apresentam-se registrados em cartório e aprovados em prefeitura, 

mesmo que seja na Prefeitura de São Gonçalo do Amarante considera-se regular, embora a 

Prefeitura de Natal o tenha na categoria irregular, por não estar inscrito na Secretaria de 

Finanças do município. Neste grupo estão os loteamentos originais (ou seja, que surgiram da 



124

divisão de uma gleba rural) e alguns reparcelamentos destes, além de alguns conjuntos 

habitacionais privados; 

(b) IRREGULARES: loteamentos que apresentam em seu histórico, alguma 

irregularidade no processo de legalização ou apenas aprovado pela prefeitura, sem registro, ou 

que não cumpriu a implantação prevista no projeto. O maior número de casos refere-se a 

primeira situação, quando o loteador após conseguir a aprovação da prefeitura não registra o 

empreendimento em cartório. 

Esses tipos de loteamentos podem parecer, em um primeiro momento, de fácil 

identificação e catalogação. Mas um exame mais de perto revela uma série de dificuldades, 

pois dentro de um mesmo loteamento podem existir os dois casos, o que dificulta estabelecer 

o limite entre legal e ilegal. Loteamentos regulares, como o Santarém Grande, apresentam 

tanto áreas com lotes legalizados, como espaços públicos invadidos e ocupados, como 

também pequenos conjuntos habitacionais irregulares e clandestinos. Essa variedade de 

categorias representa um quadro social também fragmentado, onde existem enclaves de 

pobreza internos nestes loteamentos; áreas faveladas vizinhas a construções projetadas por 

arquitetos e construída por empresas; corretores de imóveis legalizados e corretores 

clandestinos. Onde termina um e começa o outro?  

5.1 Os loteamentos na Zona Norte: fragmentação e irregularidades. 

Este item pretende formar o quadro da irregularidade dos loteamentos existentes na 

Zona Norte de Natal a partir dos dados obtidos na SEMURB, Cartórios e bibliografia. Mas 

aqui cabe uma ressalva: os loteamentos colocados neste quadro são em sua maioria 

irregulares, o que dificulta a precisão de determinados dados ou até a inexistência destes. No 

mapa geral dos loteamentos (Figura 6, elaborada a partir das Tabelas  14 e 15) serão 

apresentadas áreas sem informação ou tipificação. Mesmo assim consideramos válida a 

construção desse quadro, pois até então não existia uma exposição organizada de tais 

loteamentos irregulares. 

 A seguir, apresenta-se em resumo estes loteamentos divididos em dois quadros: a 

Tabela 14 mostra os “loteamentos originais” isto é, os loteamentos criados de uma primeira 

fragmentação de uma gleba rural. A Tabela 15 mostra os reparcelamentos que neste trabalho 

serão identificados como reloteamentos, para diferenciá-los dos loteamentos originais. 

Na Tabela 14, vê-se que dos 28 Loteamentos Originais localizados pela pesquisa, há 

um equilíbrio entre os Regulares (50%) e Irregulares (50%), mas ao se observar o local de 
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registro destes loteamentos regulares têm-se que a maioria foram registrados em São Gonçalo 

do Amarante, como mostra a Figura 5.

TABELA 14  – ZONA NORTE: LOTEAMENTOS ORIGINAIS -1957-1990 

No. NOME ÁREA 

TOTAL

(ha)

ÁREA

DOS

LOTES 

(ha)

ÁREA

DAS

RUAS

(ha)

ÁREA

VERDE/E

Q. (ha) 

TAM. DO 

LOTE

(Metro)

N. DE 

LOTES 

(Unid.)

ANO CATEGORIA 

1 Pq.Floresta 367 251 * 7,41 50x150 502 1957 R 

2 Pq. Sta Catarina 111,37 95,29 16,28 * 20x50 981 1960 R* 

3 João Francisco * * * * 20x50 127 1963 I 

4 Humberto 

Pignataro

45,5 38,39 7,13 - 20x37 496 1965 R 

5 Aldeia Velha 49,6 * * * 10x30 335 1960* R* 

6 Igapó * * * * * * * I 

7 JCB Santiago * * * * 6,5x13,5 389 1966 I 

8 América 30 * * * 20x40 227 1968 R* 

9 Passagem da Vila 21,5 * * * * 119 1968 R* 

10 Lagoa Azul 18,9 * * * * 105 1981 R* 

11 Boa Esper. 104,14 31,7 15,3 0,8 15X30 1597 1970 I 

12 Boanerges * * * 0 Vários 43 1970* I 

13 AmaZonas 6,83 5,13 1,72 0 13x55 136 1972 I 

14 Santarém Grande 236,5 153 70,5 13 20x50 1700 1974 R* 

15 Novo Horizonte 210,61 169,2 33,4 8,11 20x40 998 1977 R* 

16 Paraíso 6,84 5,31 1,22 0,3 15x50 89 1977 R* 

17 Nova Natal 241 157,32 69,47 14,45 15x30 3496 1978 R* 

18 Caiana 113,9 79,5 22,6 11,8 15x30 867 1979 R 

19 Pq Ponte Nova 25,4 17,8 * 1,63 20x40 199 1980* R* 

20 Gilberto C. 11,02 8,24 2,7 * 20x50 82 1981 I 

21 Sesquicente-nário 24,4 * * * 15x17,5 309 1980* I 

22 Bosque do Rio 187 110 48 28 15x30 229 1981 R 

23 Aliança 56,5 39,1 15,3 2 20x50 306 1980* I 

24 Libanês * * * 0,9 20x50 242 1985* I 

25 Boa Sorte 35,13 25,24 0,9 0,79 20x50 250 1982* I 

26 Bom Jesus 32,3 2,68 4,75 0,73 20x50 224 1982* I 

27 Mar Del P. 16,9 12,25 3,61 1,78 12x50 182  I 

28 Miramar 8,8 5,6 1,84 0,53 12x30 144 1984  

Total - 1961,14 1206,75 314 92,23 - 14.374 X - 

Média - 93,38 70,98 20,98 5,76 1.022,26

m2

- - - 

FONTE: SEMURB, FERREIRA (1996), CUNHA (1987). 

NOTA: elaboração própria do autor 

R* - Registrado no Cartório de São Gonçalo do Amarante 

            198...* :Década conhecida * dado insuficiente ou inexistente
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TABELA 15 –ZONA NORTE: RELOTEAMENTOS – 1980-2000    (continua) 

NÚMERO NOME ÁREA 

TOTAL

(ha)

ÁREA

DOS

LOTES 

(ha)

ÁREA

DAS

RUAS

(ha)

ÁREA

VERDE/EQ

(ha)

TAM. DO 

LOTE

(Metro)

N. DE LOTES 

(Unid.)

ANO

1-a Espacial 12,09 7,57 2,32 2,2 15x30 134 1981 

1-b Ki-

Panorama 

* * * * 15x30 233 1981 

1-c CNB 1 8,25 5,10 1,82 1,31 10x23,5 203 1983 

1-d CNB 2 12,1 7,57 2,57 1,77 10x25 300 1983 

1-e CNB 3 8,25 5,01 1,82 1,31 10x25 192 1983 

1-f Alvorada 1 8,67 5,46 1,7 1,5 10x25 210 1984 

1-g D.Pedro I 10,8 6,84 2  15x30 133 1989 

1-h D.Pedro I 2 0,58 * * * 6x10  1992 

1-i Itamaraty * * * * 10x20 96 

1-j Pq.Floresta 

2

 3,54  0,046 8x16 277 

1-l Dois Irmãos 2,51 1,72 0,49 0,3 15x30 32 1981 

1-m Algimar 19,6 11,13 4,5 3,8 10x20 409 1999 

1-n Rio Mar 12,7 7,5 2,91 1,69 10x25 300 1983 

8-a América 2 1,49 1,44 0,73 0 10x3 040 1980 

10-a Lagoa A. 2 3,48 3,0 0,40 0 15x3 067 1981 

11-a Câmara 

Cascudo

* * * *

14-a Jocasa 0,9 0,8 0,1 0 10x30 24  

14-b Piragibi  10x15 23 1981 

14-c Roberto 

Estev.

0,3 0,2 0,69 0 10x21 11 1988 

14-d S.Grande(q.

78)

2,00 1,8 0,2 0 10x30 60 1980 

15-a Novo Hor.2 5,12 2,96 1,38 0,77 12x15 204 1978 

17-a Cidade Praia  4,89  10x30 163  

21-a Morada Pan.  10x30 142  

23-a Alameda 

das Fronte. 

0,7 0,57 0 0 6,5x20 42 1991 

23-b IPE  0 10x22 50 1980 

FONTE: SEMURB, FERREIRA (1996), CUNHA (1987). 
NOTA: elaboração própria do autor 

R* - Registrado no Cartório de São Gonçalo do Amarante 
           198...* :Década conhecida
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TABELA 15 –ZONA NORTE: RELOTEAMENTOS  – 1980-2000           
(conclui)

23-c Alvorada 4 1,2  8x15 100 1995 

24-a Liabnês 2 0,41 0,35 0,06 0 10,4x17 20 1990 

 Bela Vista 4,5 2,9 0,96 0,62 15x30 64  

 João Paulo II * * * * 6x19   

 Alto do Poteng * * * * 8x20 384  

25-a Boa Sorte 2 1,62 1,46 0,16 0 10x25 63 1980 

25-b Boa Sorte 4 1,51 1,35 0,16 0 10x22,5 59 1982 

25-c Boa Sorte 6 1,6 1,44 0,16 0 10x22,5 64 1979 

25-d Icapuí * * * *  96 1990 

25-e Planicie das 

Mangueiras

1,68 1,1 0,41 0,25 9,5x14 76 1991 

26-a Bom Jesus 8 1,44 1,29 0,14 0 10x30 56 1982 

26-b Bom Jesus 3 1,44 1,29 0,14 0  56  

26-c Bom Dia 1,44 1,29 0,14 0 10x30 42 1980 

26-d Bom Jesus 1 1,40 1,26 0,14 0  42 1980 

 Alvorada 2 * * *  10x22,5 56 1980 

 Lot.Sol 4,17 3,76 0,35 0 10x30 120 1981 

 Além Potengi 6,05 3,73 1,39 0,92 10x15 250 1991 

Total - 138 98,32 27,84 16,48 - 9.893 - 

Média - 4,6 3,28 0,96 0,57 256,16m2 - - 

FONTE: SEMURB, FERREIRA (1996), CUNHA (1987). 
NOTA: elaboração própria do autor 

R* - Registrado no Cartório de São Gonçalo do Amarante 
           198...* :Década conhecida 

FIGURA 5 –    ZONA NORTE: TOTAL DE LOTEAMENTOS REGISTRADOS, POR LOCAL DE 
 REGISTRO 

FONTE: SEMURB 
NOTA: Elaboração do autor
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FIGURA 6– MAPA DA ZONA NORTE COM LOCALIZAÇÃO DOS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS E LOTEAMENTO
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 Na Figura 6 vê-se que a distribuição espacial dos loteamentos tanto regulares como 

irregulares foi de modo fragmentado, não havendo uma junção das tramas viárias, gerando 

vazios entre os loteamentos implantados. Como a maioria dos loteamentos originais ocorre 

antes da promulgação da Lei no 6.766/79, não há uma destinação das áreas públicas de modo 

efetivo. Em média, a proporção de distribuição das áreas nos loteamentos regulares é de 

70,48% para lotes, 22.92% para as ruas e 6.59% para áreas verdes e equipamento. 

Considerando apenas os loteamentos irregulares originais (Tabela 14) temos a seguinte 

distribuição de áreas: para os lotes, em média, 71,79 % da área total, para as ruas 25,10 % e 

para áreas verde e equipamento 4,09%, isto é, um equilíbrio entre a oferta de áreas destinadas 

nos dois tipos de loteamentos (Regulares e Irregulares). 

A análise da proporção de áreas nos 28 loteamentos originais percebe-se que esta 

igualdade de destinação de áreas tanto nos loteamentos regulares quanto nos irregulares, 

indica que a prática do registro não se constituiu em um indicativo de um desenho 

urbanísticamente melhor resolvido ou que mesmo atenda, após a promulgação da Lei no

6.766/79, o percentual de distribuição de áreas. Observa-se nos loteamentos originais criados 

a partir de 1980 uma melhora nestes índices, mas não suficientes para acompanhar o mínimo 

exigido pela legislação: para os lotes, 67,01% da área total, para as ruas 22,24 % e para as 

áreas verdes e equipamentos 10,74%.  

FIGURA 7 – ZONA NORTE: PROPORÇÃO MÉDIA DE ÁREA NOS LOTEAMENTOS 

ORIGINAIS

FONTE: SEMURB 
NOTA: Elaboração do autor 
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A área total destes loteamentos originais apresenta em média 93 ha, com grandes 

lotes de 20x50 ou 20x40 metros, isto é, algo em torno de 1.000m2. Este tamanho de lote pode 

ser encontrado em vários destes loteamentos, parecendo ser o tipo preferencial do mercado de 

terras desde 1957 até o início da década de 1980. De fato, esta dimensão estava relacionada 

com o preço relativamente baixo do solo, se comparados com outros loteamentos surgidos na 

Zona Sul. Outro fator que determinou estas dimensões dos lotes foi a inexistência de infra-

estrutura na Zona Norte neste período, o que afastou um público maior.  

Por terem baixo preço, tais lotes atraíram compradores interessados em investir, e 

formar um estoque de terras que permaneceu sem qualquer benefício, esperando uma possível 

valorização, sendo comum uma mesma pessoa adquirir uma quadra inteira de até 2 ha. Tais 

lotes foram remembrados, sem o devido registro, criando pequenas granjas ou sítios, onde o 

proprietário construiu uma espécie de “segunda residência” para os fins de semana.111

O número de lotes oferecidos acompanhava o tamanho dos loteamentos originais. 

No período de 1957 a 1984, conforme visto na Tabela 14 foram lançados para o mercado de 

terras um total de 14.374 lotes, uma média de 513 lotes por loteamento.  

Esta oferta de lotes, porém, não foi decorrente de uma procura por novas habitações 

nesta região da cidade, o que pode ser revelado pela baixa ocupação residencial decorrente da 

inexistência de infra-estrutura. De fato, verifica-se um maior ritmo de ocupações e um menor 

tamanho de lotes, sendo destinados para construção imediata de casas, nos loteamentos à 

margem da avenida Tomaz Landim nas proximidades de Igapó, área residencial mais antiga 

na região.

Se tomados no todo, os loteamentos originais na Zona Norte apresentam muito 

pouca variedade morfológica com quadras medindo, em média, 100x150 ou 100x200 metros, 

isto é, retangulares, com um traçado viário perpendicular tipo tabuleiro ortogonal. Os espaços 

destinados para área verde e equipamentos, foram locadas (no projeto, embora depois tenham 

sido invadidas e loteadas) nas extremidades restantes da gleba, em setores totalmente 

segregados e que, caso existissem ainda hoje, não serviriam de maneira efetiva à população.  

A forma do perímetro do loteamento segue a forma do perímetro da gleba rural que 

originou o parcelamento, o que confere uma diversidade de formas resultantes e uma maior 

dificuldade de conexão viária com os outros loteamentos, sendo um fator marcante na 

chamada “colcha de retalhos” característico do traçado viário em toda a Zona Norte.  

111 Ainda hoje é possível encontrar estas propriedades e este tipo de ocupação, mesmo em bairros mais 
densificados como Nossa Senhora da Apresentação; no Pajuçara, tais granjas ou sítios são mais comuns, 
instalados no loteamento Parque Floresta, embora estejam se transformando em novos loteamentos. 



131

Os conjuntos habitacionais pós-1978, ao se instalarem na Zona Norte, também 

seguiram o perímetro da gleba já demarcada pelos loteamentos agravando ainda mais esta 

desarticulação entre os bairros hoje existentes.  

A quase completa falta de fiscalização por parte do poder público municipal sobre a 

instalação e o desenho resultante desses grandes loteamentos e conjuntos habitacionais, foi 

decisiva para a configuração de um espaço que permitiu uma fragmentação e retenção de 

áreas, a privatização de uma enorme quantidade de lotes, gerando uma dificuldade efetiva em 

prover os serviços públicos necessários a crescente população da Zona Norte. 

Na Tabela 15, percebe-se que foi a partir do princípio da década de 1980 que 

ocorreu o início do adensamento populacional nos loteamentos da Zona Norte. Foram 

identificados apenas 43 reloteamentos criados por reparcelamentos (ocorridos em loteamentos 

originais), mas como explicitado na Introdução, este número não responde por toda a 

produção habitacional ocorrida nos últimos 20 anos devido a inexistência de registro desta 

ocupação, confirmando a hipótese de que grande parte da Zona Norte foi ocupada por práticas 

irregulares e clandestinas de parcelamento do solo. Cabe aqui citar a reflexão de Cunha (1987, 

p.114) em que a autora registra o início desses parcelamentos, particularmente das terras no 

bairro de Igapó: 

A edificação de cerca de 7.500 habitações, na área, a partir de 1977 
[conjuntos habitacionais da COHAB] teve efeito profundo na demanda por 
solo em Igapó, na medida em que os investimentos em infra-estrutura 
passaram a ampliar-se nesse espaço. A abertura de duas grandes avenidas, a 
exemplo da Paulistana, Maranguape e Fronteiras, além de outras incentivou 
os transportes urbanos, constituindo-se num fator que atraiu os compradores 
para aquela localidade [...]. 

O preço do solo por m2 no período de 1981-82, obteve um acréscimo de 974%, se 

comparado com os preços de 1977 e mais de 500% no período de 1982-84 (CUNHA, 1987, 

p.116) o que indica que a fragmentação dos lotes e formação de uma maior oferta (e procura) 

fez impulsionar este mercado de terras. As empresas e loteadores aumentaram suas atividades 

justamente neste período de 1980-84, quando se percebe uma maior quantidade não apenas de 

lotes como também de hectares parcelado. Os lotes originais foram sendo comprados tanto 

por pessoas físicas como imobiliárias que “apostavam” na valorização futura dessa região, 

viabilizada pela construção dos conjuntos habitacionais da COHAB.

A oferta pelo mercado de terras não foi a única forma de obtenção de “um pedaço de 

chão” pelos trabalhadores de baixa renda que se implantaram na Zona Norte. À margem tanto 
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das empresas regulares, como de loteadores clandestinos112 que compravam e loteavam as 

terras com preços ainda mais baixos, em áreas mais afastadas das principais vias. Outro fator 

foi a ocupação de terrenos e áreas destinadas a equipamentos coletivos por uma população 

que não possuía uma renda suficiente para comprar um lote à prestação. Este último tipo de 

ocupação pode ser percebido através do desenho de algumas quadras com alta densidade 

populacional e habitacional, ruas irregulares e construção deficiente. 

Adensamento populacional e fragmentação do solo: 1980-2000 

A Zona Norte apresentou a maior variação populacional (Tabela 16) da cidade no 

período de 1980-1991, chegando a multiplicar por quatro o valor da média de crescimento 

para Natal, neste período. Em 10 anos a participação populacional desta região se comparadas 

com as demais, pulou de menos de 10% para quase 25% de toda a Natal, chegando em 2000 

com 35 % de todos os moradores da cidade. Tal crescimento, sempre constante, em parte é 

respondida pela construção dos conjuntos habitacionais (que como vimos respondem por 

22.000 domicílios construídos) mas também relaciona-se fortemente com o aumento na oferta 

de lotes em terrenos adjacentes a estes conjuntos, aqui estudados.

TABELA 16 – NATAL: VARIAÇÃO POPULACIONAL POR REGIÃO 
                         ADMINISTRATIVA - 1980-2000

Zona Administrativa 1980-91 

(em %) 

1991-96 

(em %) 

1996-2000 

(em %) 

Norte 263 40,3 18 

Sul 57,2 2,5 4,4 

Leste 9,7 -11,1 0,8 

Oeste 31,4 0,4 4,3 

Natal 45,5 8,1 09 

FONTE: Mineiro (1998, p.67), Prefeitura Municipal de Natal (2001, p.37); IBGE (2000). 
NOTA: Elaboração do autor

112 Sem inscrição no Conselho Regional de Empresas e Corretores Imobiliários (CRECI). 
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FIGURA 8 – ZONA NORTE: NÚMERO DE LOTES CRIADOS EM 

                        LOTEAMENTOS ORIGINAIS, NO PERÍODO DE 1957-1985

NOTA: elaboração do autor 

         FIGURA 9- ZONA NORTE:PROPORÇÃO DE ÁREAS NOS RELOTEAMENTOS 

FONTE: SEMURB 
        NOTA: elaboração do autor

O total de lotes disponibilizados apenas nos 43 loteamentos identificados (Tabela 15) 

somam mais de 14.000 lotes, dispersos em todos os bairros da região e que seguem as 

mesmas características relacionadas com tamanho e preço. Conforme a Figura 9, vê-se  que a 

média da destinação de áreas loteamentos corresponde a 68,19% da área total para lotes, 
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19,95% para as ruas e 11,85% para área verde e equipamentos, o que indica uma melhor 

distribuição do que a encontrada nos loteamentos originais (Tabela 14). Mas aqui cabe um 

detalhe: apenas 13 dos 43 loteamentos identificados destinaram espaços para área verde e para 

equipamentos, isto é, 65,78% dos empreendimentos criados por reloteamentos não reservaram 

área para os equipamentos e/ou área verde. 

O tamanho médio dos lotes já apresentava nestes reparcelamentos uma considerável 

diminuição dos originais: lotes de 10x20, 10x25 metros foram cada vez mais freqüentes, 

apresentando na média 256 m2. O número médio de lotes oferecido também diminuiu 

passando para 260 lotes por novo loteamento lançado, em média113.

A forma destes reparcelamentos varia conforme a área ou quadra original. Alguns 

reparcelamentos implementados por empresas como a Construtora Norte Brasil, por exemplo, 

trouxeram um desenho um pouco diferente da retícula ortogonal, comum nos loteamentos 

originais; em contrapartida, os loteamentos irregulares e clandestinos seguem o parcelamento 

tradicional com quadras retangulares, sem áreas verdes, cortadas por vias que não se cruzam, 

formando 3 ou 4 quadras com lotes 10x15 ou 10x20 metros. Este tipo de desenho de quadras 

pode ser encontrado em vários destes desmembramentos, principalmente no bairro Nossa 

Senhora da Apresentação e Pajuçara, por ser esta disposição de lotes mais rentável, ou 

melhor, que aproveita de forma mais intensiva a gleba ou quadra original. As ruas abertas 

nestes desmembramentos variam entre 10 a 15 metros de largura, sendo possível encontrar 

ruas com 6 ou 8 metros, principalmente nos loteamentos irregulares e clandestinos. 

A relação entre a criação dos conjuntos habitacionais e a abertura de novos 

loteamentos na Zona Norte, pode ser vista nas Figuras 10 e 11, que mostram o maior número 

de loteamentos criados justamente no período de criação e implementação dos conjuntos 

habitacionais; a interrupção nesse processo de abertura de novos empreendimentos dá-se no 

mesmo período da suspensão por parte da COHAB, devido ao término do BNH, de novos 

lançamentos de conjuntos habitacionais e também devido a existência de uma legislação 

municipal mais restritiva, através do Plano Diretor de 1984, que incorporou as determinações 

da Lei no  6.766/79. 

Após essa interrupção, volta-se a encontrar novos loteamentos sendo criados no início 

da década de 1990, também aproveitando um boom de novos conjuntos habitacionais 

financiados pela Caixa Econômica. Mas aqui cabe um aprofundamento sobre os dados 

demonstrados na Figura 10 e 11, onde se percebe um número muito grande de pequenos 

113 O tamanho dos lotes originais variavam entre 750 e 1.000m2.
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novos conjuntos no curto período de 1990-92, até mesmo maior do que no período áureo do 

BNH; entretanto, o total de unidades no período de 1990-92 é menor do que no período de 

1979-86.

         

FIGURA 10 – RELOTEAMENTOS E CRIAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS 

(1978-1992)

FONTE: SEMURB 

NOTA: elaboração do autor 

FIGURA 11- ZONA NORTE:NÚMERO DE HABITAÇÕES E NÚMERO DE LOTES 
          CRIADOS (1978-1992).

NOTA: elaboração do autor 
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Nesse sentido, pode-se afirmar que a oferta de lotes na Zona Norte de Natal, 

acompanhou de perto a construção de novas unidades habitacionais por parte da COHAB e 

CEF, isto é, o mercado de terras, seja em loteamentos regulares, irregulares ou clandestinos, 

seguia de perto a “trilha” dos investimentos estatais, aproveitando a infra-estrutura trazida 

pelos conjuntos habitacionais, principalmente pela abertura de vias e da possibilidade de 

implantação de linhas regulares de transporte coletivo, fato este praticamente impossível sem 

a implantação dos conjuntos.  

Dessa forma, o investimento do BNH nestas habitações na periferia da cidade 

impulsionou o mercado de terras até então direcionado para venda de grandes lotes destinados 

à formação de granjas ou sítios, o que evidentemente apresentava uma baixa lucratividade, 

pois o preço do solo era baixo. Este estímulo financeiro e comercial atraiu cada vez mais 

interessados em adquirir terras na Zona Norte com o intuito de parcelá-las e pô-las à venda o 

mais rápido possível, evitando as já freqüentes invasões por parte da população mais pobre. 

Isto pode ser visto no caso do loteamento Parque Floresta, de 1957. Por seu tamanho e 

proximidade com os conjuntos habitacionais, ocorreu uma série de invasões e abertura de ruas 

clandestinas nos lotes originais, assim como ocorreu também no loteamento América. 

Nesse sentido, Cunha reflete que: 

A produção do espaço determina um valor para a terra, tornando-a uma 
mercadoria, cujo acesso é feito de forma seletiva, da mesma maneira que 
ocorre com qualquer outro artigo do comércio. A conseqüência deste 
processo é evidenciada na forma como o trabalhador soluciona o problema 
da moradia. A criação de estratégias de sobrevivência são percebidos nas 
subdivisões dos lotes, nas áreas de favelas, nas casinhas de fundo de quintal, 
e na autoconstrução das moradias, que vão se amontoando em espaços cada 
vez menores. Por outro lado, umas enormes quantidades de terras 
permanecem vazias e estocadas pelos investidores. (CUNHA, 1987, p.137). 

No caso específico ocorrido no loteamento Parque Floresta em 1999, registrado no 

Departamento de Fiscalização da SEMURB, a empresa Imobiliária Santa Clara Lta. 

responsável pelo loteamento Algimar denuncia a invasão das áreas verdes existentes no 

loteamento, por pessoas de baixa renda que estariam construindo moradias. Dentro destas 

invasões destaca-se o caso do sr. Pedro Vieira de Souza, exemplo bastante sintomático das 

irregularidades urbanísticas e legais que ocorrem neste loteamentos. A Imobiliária Santa 

Clara, em documento enviado à SEMURB, afirmou que tal prática afastaria os interessados 

em comprar os lotes no empreendimento, acarretando prejuízo econômico. O loteamento 

Algimar ocupou uma área total de 20 ha, destinando para área de lotes 57,22% deste total, 
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para área verde e equipamentos 19,04% e para ruas 23,24%. Os lotes originais pertenciam a 

indústria de confecções CISAF, desativada desde meados da década de 1990. O sr. Pedro, 

então, adquiriu um lote padrão do loteamento com 200 m2 de área, pagando R$ 1.000,00 de 

entrada e dividindo o restante em 24 prestações de R$ 127,00. Acontece que o sr. Pedro havia 

sido um dos corretores responsáveis em vender os lotes do Algimar e, conhecendo o 

loteamento, comprou justamente um lote adjacente a área verde de 800m2. Não demorou 

muito e o sr. Pedro invadiu e cercou a quadra destinada para área verde, construindo um 

cômodo no local. Ao ser notificado pela SEMURB, propôs doar seu lote de 200m2 para a 

Prefeitura em troca da área invadida. A intenção final de tais “estratégias” é, com o tempo, 

lotear esta área e pô-la para venda.114

Aqui se destacam, do exemplo acima, além de estratégias individuais de acesso à 

moradia, estratégias ilegais de comercialização do solo urbano. Antes de ser um exemplo 

isolado, a prática de invasões destinadas para a comercialização do solo é comum nesta 

periferia da cidade. Tais lotes são, via de regra, bem mais baratos que os lotes oferecidos por 

imobiliárias formais, atraindo uma população de menor renda que através da autoconstrução 

(também irregular) resolve seu problema de como e onde morar, expandindo a área adensada. 

Outro fator preocupante nestes casos de parcelamentos clandestinos é o fato destes ocorrerem 

através de invasão de áreas destinadas à municipalidade (nos projetos dos loteamentos) e 

como estas são locadas, pelo loteador, em áreas de declive ou de alagamento, por ser 

justamente a parte da gleba não apta à edificação, é comum serem estes espaços os mais 

críticos em termos de habitabilidade.  

Este item pretendeu esboçar essa produção irregular, tentando identificar aquilo que não 

tem registro, ou os espaços construídos “à margem” do chamado “mercado formal”, que não 

respeita (ou muito menos considera a existência) a legislação tanto do parcelamento do solo 

quanto da construção da edificação. Faz-se necessário não apenas identificar o processo, mas 

também os agentes envolvidos diretamente na fragmentação do solo, com a formação de 

espaços legais/ilegais, sendo este o loteador.

5.2 O “loteador tipo” existe na Zona Norte? 

Pretende-se tecer rápidas linhas que caracterizem o loteador que atua na Zona Norte. Em 

um primeiro momento, este loteador confunde-se com o proprietário do solo que, no intuito 

de extrair algum valor de suas terras inaproveitadas para a produção agrícola, decide 

transformar sua fazenda ou sítio em lotes urbanos, mesmo que não exista a mínima condição 

114 Até o término desta pesquisa na SEMURB, o processo ainda não havia sido concluído, seguindo os trâmites 
administrativos internos a SEMURB. 
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de infra-estrutura. Estes são os primeiros loteamentos regulares da Zona Norte, registrados 

nos cartórios de Natal ou São Gonçalo, com lotes de até 1.000m2 de área; percebe-se que não 

houve nestes primeiros parcelamentos uma “reserva de área” para ampliações futuras, sendo 

toda a propriedade loteada e colocada à venda. Lotes muito baratos, sendo comprada às vezes 

uma quadra inteira, que não seria ocupada, sendo utilizada como estoque de terras: esperava-

se uma valorização dos lotes com a construção dos conjuntos e melhoria na infra-estrutura 

viária. Grande parte destes lotes115 perderam sua legalidade já na segunda venda ou 

reparcelamento, pois o proprietário não queria, ou não via necessidade, em pagar os custos de 

desmembramento em cartório. Como não havia uma fiscalização intensiva, uma marcha 

silenciosa de compradores foi encontrando cada vez mais lotes disponíveis, e na medida em 

que o lote original ia sendo dividido, a titularidade jurídica do imóvel ficava mais distante. 

Neste período inicial percebe-se cada vez mais a presença de empresas como a Rio 

Norte Imobiliária, Domus, Construtora Norte Brasil, dentre outras. Abaixo, na Tabela 17, a 

relação a relação destas empresas e pessoas físicas que atuaram na Zona Norte no período de 

1957-1991.Os primeiros reparcelamentos de lotes originais (estes com até 1.000m2) 

ocorreram a partir de 1980, intensificando nos anos seguintes, gerendo loteamentos com uma 

maior oferta de lotes, em tamanhos compatíveis com o mercado de terras existente em outras 

regiões da cidade, disponibilizados por imobiliárias e construtoras atuantes. 

TABELA 17- ZONA NORTE: RELAÇÃO DE IMOBILIÁRIAS, CONSTRUTORAS E PESSOAS 

            FÍSICAS QUE ATUARAM NO PERÍODO DE 1957-1991 (continua) 

NOME NÚMERO DE LOTES ÁREA (Ha) PERÍODO 

Rio Norte 824 47,8 1979-82 

Derval G Ramos 306 56,2 1979-80 

Gilberto de M Sales 64 162 1980 

Vivaldo Tertuliano * 25,41 * 

Wilma Ramos Franco 

Fernandes

244 32,3 1979-80 

Clóvis Gomes da Costa * 4,5 1978 

Humberto Pignataro 1.475 159,8 1960-63 

FONTE: SEMURB 
NOTA: Elaboração do autor 
* Informação incompleta ou inexistente.

115 Devido ao enorme número de loteamentos irregulares e clandestinos, não foi possível identificar com 
exatidão quantos lotes são ilegais e quantos possuem escritura pública.Esse levantamento não existe também na 
Semurb. 
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TABELA 17- ZONA NORTE: RELAÇÃO DE IMOBILIÁRIAS, CONSTRUTORAS E PESSOAS 
           FÍSICAS QUE ATUARAM NO PERÍODO DE 1957-1991 (conclui)

José da Silva Bastos Filho 867 113 1979 

Sonmar 229 19,9 1981 

Avelino comércio 188 9,26 1982 

América FC 227 18,16 * 

Fernandez Fernandes 137 6,8 1972 

Gilberto Cavalcanti 82 11 1981 

Clécia Barros (herdeiros) 1.638 267 * 

Imob.Santana e Filhos 119 5,3 * 

João F. da Silva 127 06 1965 

Rema Imobiliária 68 3,54 1981 

José C.B.Santiago 1.000 * 1966 

José Fabricio de Lima 32 5,04 1982 

Zuleide Ramos 250 35 1979-80 

Clóvis Gomes da Costa 64 415 * 

Jeremias Pinheiro 502 251 1957 

Construtora Norte Brasil 886 29,95 1982-84 

IPE 50 1,44 1980 

Thé Engenharia 42 5,88 1991 

Fernando P. de Araújo 89 6,84 * 

Boanerges 43 * * 

Manuel Lourenço de 

Lima 

233 * * 

Maria de Deus Ramos 1.590 236 1974 

Const. Flor/Imobiliária 

Santos

951 23,7 1983 

Manoel Dantas 60 2 1980 

Total  12.132 1.672,87 - 

TOTAL DE ÁREA NÃO 

IDENTIFICADA 

- 500,00 - 

FONTE: SEMURB 
NOTA: Elaboração do autor 
* Informação incompleta ou inexistente.

Mas quem é esse loteador na Zona Norte? Quais suas características e estratégias? Em 

primeiro lugar cabe destacar que loteadores podem ser identificados. Para tanto se utiliza dois 
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exemplos “tipo” dessa atuação, através da “história” de dois loteadores que são o Sr. 

Galego116 e o Sr. Rogério Sales Coutinho117.

Durante a pesquisa efetuamos contatos e pequenas entrevistas com outros loteadores que 

atuam na Zona Norte, mas como as respostas se repetiam consideramos válido selecionar 

estas duas entrevistas, separá-las e analisá-las de forma distinta. Após isso, veremos as 

semelhanças e diferenças entre as ações dos dois tipos e tentaremos elaborar um quadro com 

características gerais. 

5.3 “Trabalho social” ou empreendedorismo individual? As aventuras de um 

loteador solitário na Zona Norte (a história do Sr. Galego). 

 Este loteador foi escolhido entre os demais por apresentar algumas características 

como: mais de 15 anos de atuação na Zona Norte, na maior parte deste tempo trabalhou 

apenas na Zona Norte, foi um pioneiro na venda de lotes, principalmente no bairro Nossa 

Senhora da Apresentação (e nos loteamentos que são nosso estudo de caso), é citado e 

conhecido tanto pelos moradores dos loteamentos quanto pelos outros corretores que 

“aprenderam” com ele as “manhas” do mercado de terras da Zona Norte. É também 

identificado pela fiscalização da SEMURB como um dos principais loteadores irregulares da 

região.

Galego é um migrante que chega em Natal em fins da década de 70, vindo do norte do 

estado. Tem esse apelido devido a pele muito alva, cabelos louros e olhos azuis sendo filho de 

uma família humilde. Decide se instalar na Zona Norte no início da década de 1980 quando 

abre um bar em um lote no Vale Dourado118. Galego inicia suas atividades de loteador em 

meados da década de 1980, através da venda de alguns lotes do Vale Dourado, próximos a 

avenida das Fronteiras. Sua “entrada” neste mercado de terras foi uma tentativa de conseguir 

uma renda razoavelmente fixa, que o permitisse abandonar o bar, existente neste mesmo 

loteamento. Seu conhecimento sobre o funcionamento do mercado de terras local, adivinha do 

contato com corretores que atuavam na área; Galego aprendeu com estes as melhores formas 

de comprar e comercializar os lotes. 

116 Este é o apelido do Sr. Pedro Luiz S., que gentilmente nos concedeu uma entrevista, por qual é largamente 
conhecido e, portanto, iremos manter. 
117 Responsável pelo setor de vendas da Rio Norte Imobiliária, e que também gentilmente nos concedeu uma 
entrevista. 
118 Não ficou claro, mas pela posição do lote parece ter sido uma área de posse ou compra irregular, já que o lote 
(onde hoje está uma oficina) é menor do que o vendido na época 
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Com o tempo, mais pessoas o procuravam para obter lotes nos loteamentos Vale 

Dourado e Boa Sorte, o que o levou a expandir ainda mais seus investimentos e colocar 

familiares para lhe ajudar nas vendas: “Comecei a ver que havia uma demanda sempre 

crescente por lotes baratos, feita de pessoas que pagavam aluguéis no Alecrim e Quintas, 

principalmente”, diz Galego. Seu público preferencial era o de mais baixa renda que, segundo 

Galego, estava disposto a arcar com o pagamento por prestações, além de serem “bons 

pagadores”. Galego começou a ficar conhecido por aqueles que compravam lotes que eram, 

via de regra, um pouco mais barato do que das imobiliárias tradicionais. E com a agravante do 

loteador morar nas proximidades, sempre estando à disposição para ajudar a quem quiser, e 

fiscalizar as áreas vendidas (e também as que estavam vazias ou invadidas). Aos poucos ficou 

sendo conhecido boca a boca e sem qualquer gasto com propaganda. “Os lotes eram baratos 

demais”, diz Galego, “às vezes custava à vista 1 salário mínimo, ou o 13o do trabalhador”. Por 

vezes Galego simplesmente dava lotes aos mais carentes, sendo tido por eles e por outros 

moradores como um benfeitor da comunidade. “A terra não valia quase nada, pois quem tinha 

dinheiro não queria vir à Zona Norte”.

Galego não se lembra ao certo quantos lotes comprou, mas diz que nesses últimos 20 

anos já comercializou cerca de 5000 lotes na Zona Norte. Infelizmente, diz Galego, não existe 

um arquivo de quem comprou tais lotes, não sendo possível para nós conferir tais números. 

Mas é muito provável que o número se aproxime. Outros eram migrantes que chegavam em 

Natal, outros eram posseiros que vendiam suas casas na rua da Palha, juntavam um pouco 

mais de dinheiro, pois queriam ficar “legalizados”. 

Uma fonte de informações para Galego foi o cartório onde estavam registrados os donos 

dos lotes. Lá, Galego pode ver que os grandes lotes tinham diferentes donos e que um bom 

caminho seria propor uma parceria com estes: em vez de Galego comprar um lote ou quadra, 

ele apenas comercializaria o loteamento, ficando com 10 ou 15% dos lucros; tal manobra 

também era feita pela Rio Norte Imobiliária. 

Sem uma fiscalização efetiva, os lotes iam sendo vendidos sem escritura pública, pois os 

desmembramentos não passavam pela prefeitura ou pelos cartórios119. Tecia-se um longo 

119 Não todos: informações informais apontam que era possível ter um registro em cartório, mesmo que não 
fossem cumpridas as normas como, por exemplo, uma quadra destinada a equipamentos no Santarém  Grande 
loteada e registrada no livro de São Gonçalo. 
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aspecto de clandestinidade e irregularidade na Zona Norte, à margem dos olhos do poder 

público.120

Galego fala um pouco do conflito Natal-São Gonçalo: “em um dado momento Natal 

requer para sua expansão a Zona Norte que era de São Gonçalo. E assim foi feito, mas sem 

papel ou lei, tudo de boca. O prefeito Hamilton121 tentou reaver de volta, mas já era tarde 

demais...”. Assim, os lotes estavam registrados em São Gonçalo mas Natal é “quem tomava 

conta”; não podiam ser registrado nem  em São Gonçalo nem em Natal. Diz Galego que:  

a prefeitura [de Natal] nunca dava apoio a esses primeiros moradores, 
nunca, mesmo agora, trouxeram drenagem ou saneamento, principalmente 
em áreas de baixadas que alagam e são um transtorno; instalar água e luz foi 
uma luta dos moradores e é por isso que eu sou revoltado com políticos... 
não tem praça lá, ou escolas, ou hospital, nem calçamento[...]ninguém olha 
por aquele povo a não ser gente como eu ou outro que traz algum benefício 
a essa gente...por que o que interessa é o povo[...]122.

Perguntado sobre a existência de conflito com compradores e com inadimplência, 

Galego diz que “a não ser por um ou outro, pois, infelizmente, a ingratidão é algo sempre 

existente, mas no todo ninguém volta para reclamar”. Segundo Galego, seus lotes são 

legalizados “a não ser aqueles que foram quase doados”. 

Quanto ao mercado de terras na Zona Norte Galego diz que está em franca decadência 

“Não se encontra mais terrenos baratos para lotear [...] quem ainda tem os lotes ou quadras 

grandes, está segurando para valorizar ainda mais [...] ficou inviável continuar lá [...] o 

negócio ainda é possível por esses lados” diz Galego que procura seu “ambiente natural”: 

terras agrárias, periféricas, escondidas das grandes vias, baratas, pouco vistas, pequenos 

empreendimentos, prestações baixas, capacidade de adaptação alta e margem de lucro baixa, 

mas segura. 

“Hoje”, diz Galego, “a inadimplência está alta devido a crise do país. O que obriga a só 

comercializar pequenos empreendimentos”. Para ele a escassez de lotes na Zona Norte, para 

comercialização, deve-se ao aumento nos preços do solo,  apontando os seguintes pontos 

negativos: (a) diminuição do número de áreas à lotear; (b) aumento do preço dos lotes ainda 

120 Tal aspecto, a relação entre Galego e a fiscalização, fica mais evidente quando se sabe da “mobilidade” deste 
loteador na Zona Norte: sua imobiliária já apresentou três endereços, em épocas diferentes, e hoje ele só pode ser 
localizado por telefone. 
121 Prefeito Hamilton Santiago, de São Gonçalo do Amarante no período de 1978-1982. 
122 Solange da Fiscalização da Semurb, diz que Galego já foi autuado algumas vezes por venda irregular de lotes 
e ocupação de área indevida. Ela ressalta ser difícil enquadrá-lo pois uma de suas estratégias mais usadas é 
cancelar o CRECI e retirar outro, com endereço diferente. Solange diz ainda que Galego tem aversão de fiscais 
da Prefeitura e que, certa vez, chegou a agredir uma equipe. Realmente, na entrevista, Galego nutre uma certa 
raiva de toda e qualquer fiscalização. 
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possíveis de serem parcelados, devido ao adensamento e melhoria da infra-estrutura; (c) 

invasão de áreas por população de baixa renda, que acaba afastando o comprador (este passa a 

preferir morar longe desse tipo de ocupação). Hoje, suas ações no mercado de terras na Zona 

Norte estão diminuídas o que o faz procurar a periferia da Região Metropolitana como as 

terras ainda não ocupadas de Macaíba e Parnamirim, onde atualmente possui alguns 

loteamentos à venda. 

A Rio Norte Imobiliária123 e sua atuação no mercado de terras 

A entrevista deu-se com o sr. Rogério Sales Coutinho, filho do sr. João Batista 

Coutinho,  proprietário fundador da imobiliária em 1960 iniciada com vendas de lotes no 

bairro de Lagoa Nova; foi apenas em finais da  década de 1970 que passou a se interessar por 

loteamentos na Zona Norte, principalmente de sítios e granjas com até 20.000m2. Com o 

passar do tempo os proprietários de cada grande lote acabaram retornando à Rio Norte para 

desmembrá-los em pequenos lotes de 250 m2. “Ao comprar terrenos tão grandes eles estavam 

investindo em futuros desmembramentos: foi um negócio” diz. 

A Rio Norte fez em média, segundo o sr. Rogério, 48 a 50 loteamentos, sendo que ele 

não sabe precisar quantos foram feitos apenas na Zona Norte. O lucro é em torno de 10% a 

15% ao trabalhar apenas com a comercialização, isto é, no caso da Rio Norte não ser o 

proprietário da terra, sendo apenas o corretor. 

 Hoje, suas ações e empreendimentos estão ocorrendo na periferia metropolitana, 

Macaíba, Ceará Mirim, etc. Em relação ao papel das prefeituras municipais, sr. Rogério 

ressalta um certo  “amadorismo” por parte das prefeituras da Região Metropolitana em cobrar 

taxas acima do normal; tal fato dificulta a ação da empresa nessas regiões. 

 Em Natal ainda é possível encontrar glebas de médio porte, mas ressalta a constante 

elevação de preço desses terrenos, verificada nos últimos anos. Em relação a concorrência, o 

sr. Rogério reclama dos pequenos corretores, que não abrem empresa, trabalhando na semi-

legalidade; para ele, estes corretores atrapalham pois lançam loteamentos até 50% mais 

baratos, pois não pagam as taxas devidas nem registram os lotes. O lote da Rio Norte custa 

mais caro do que destes pequenos empreendedores, devido, segundo o entrevistado, o 

cumprimento da legislação e implementação das obras necessárias. 

123 É uma empresa formal, com inscrição nos órgãos competentes e com funcionários legalizados em sua folha 
de pagamento. Seu endereço é Praça André de Albuquerque, 608, Cidade Alta, Natal-RN. 
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Mas também ressalta que não entregam os empreendimentos, na Zona Norte, com todos 

os equipamentos como, por exemplo, a eletrificação: devido ao “vandalismo” a fiação é 

simplesmente roubada dos postes124. Nesse sentido, a recomendação é que os próprios 

moradores peçam a instalação da rede na medida em que vão se instalando no local (esta é 

uma recomendação da própria Rio Norte). 

Em relação ao público alvo dos empreendimentos na Zona Norte, destacam-se os 

voltados para estrangeiros (italianos e espanhóis) que decidem comprar e deixar o imóvel 

valorizando; mas também existem loteamentos voltados para a classe de mais baixa renda, 

com valor da prestação em torno de 35 reais125. Em relação à estratégia de venda, são 

utilizados plantões no local do loteamento, anúncios em jornais locais e, algumas vezes, na 

televisão.  

Sr. Rogério destaca a importância da empresa na formação de corretores que, com o 

tempo, saem da Rio Norte e vão abrir suas pequenas empresas na Zona Norte, fazendo 

concorrência. São esses corretores responsáveis também por encontrar novas áreas na região, 

utilizando o conhecimento adquirido nas vendas. A Rio Norte está otimista em relação ao 

futuro da região, devido a vinda de obras importantes como a nova ponte, aeroporto e 

urbanização da Redinha. 

Com relação as formas de venda dos lotes, sr. Rogério destaca que a política da empresa 

é aconselhar ao cliente para que ele pague em prestações definidas :vendendo à vista a 

margem de lucro diminui. Ele aconselha ao cliente que tem dinheiro à vista em aplicá-lo na 

construção do imóvel.  

As obras que a Rio Norte investe no loteamento lançado são a instalação de redes de 

água, energia e abrir ruas (sem pavimentação).  

Perguntado sobre a legislação, diz ter nada a reclamar, mesmo porque não tem uma 

visão muito precisa da 6766/79 e nem de suas alterações, mas diz que se adaptará a qualquer 

lei ou recomendação existente, mas acha que 40% da área (área verde e equipamentos)  para o 

poder público é uma carga pesada. Reclama também do tempo de espera para análise de um 

projeto de loteamento por parte da prefeitura, que pode demorar até 1 ano para ser aprovado, 

o que prejudica as obras de instalação do loteamento. Mas de fato as leis de Natal são 

restritivas e eles preferem agir na periferia metropolitana. 

124 Isto de fato ocorre nas áreas ainda desabitadas na periferia da cidade: a imprensa já noticiou grupos de ladrões 
que roubam o cobre existente na fiação, destruindo redes de energia e telefonia. 
125 Os loteamentos mais caros, com lotes de R$ 150 a R$ 200 por mês, ficam às margens da avenida Dr. João 
Medeiros ou então na estrada para Genipabu, praia famosa pelas dunas. Os lotes mais baratos, de valores de até 
R$ 50,  estão em áreas mais internas na Zona Norte, como N. Sra da Apresentação e Pajuçara.  
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De fato a Rio Norte é maior o que os médios loteadores formais, isto é, tem uma 

empresa aberta e atua na região há bastante tempo. A visão do fundador da empresa sempre 

foi investir na periferia, propondo ao dono da gleba uma procuração para comercializar a 

terra. Seu lucro permitiu fundar a rio norte e se expandir para a Zona norte da cidade, onde 

age preferencialmente. A Rio Norte pretende se associar com a MK Construções para também 

comercializar casas, mas isso é um projeto para Parnamirim.

Nota-se que o mesmo loteamento parcelado pela Rio Norte há vinte anos, volta a ser 

reloteado demonstrando um estoque de terras por parte dos proprietários e da empresa, ao 

esperar a valorização futura do loteamento para fins habitacionais. A estratégia básica é 

transformar terra rural em urbana com grandes lotes; isso facilitou a venda para capitais 

especulativos que não tinham a menor intenção em morar.  

5.4 Os loteadores na periferia

A análise das entrevistas e o contato com outros loteadores que atuam na Zona Norte 

permitem a elaboração de um quadro que se ajusta aos circuitos econômicos, elaborados por 

Milton Santos (1979 a, 1979 b). Podemos resumir o “loteador tipo” na Zona Norte a partir dos 

dois exemplos evidenciados acima. No Quadro 2, estão identificadas determinadas variáveis 

com o tipo de atuação de cada loteador entrevistado. Tais variáveis, como origem do capital e 

tipologia administrativa, são iguais para os dois loteadores, com a posterior comparação das 

formas diferenciadas de ação e estratégias de cada um.  

Tomando o Quadro 2 e seguindo a definição de Santos (1979b) sobre os circuitos 

(capítulo 1), o loteador tipo A seria pertencente ao Circuito Inferior: não possui uma meta de 

acumulação de capital que seja transferido para outras atividades ou na expansão do negócio; 

o lucro é bastante para a subsistência pessoal e familiar, com  rendimento baixo por unidade 

vendida, falta de controle dos “contratos”, conflito com a legislação, entre outros. O tipo B 

estaria no Circuito Superior onde: o capital acumulado é revertido no aumento do negócio; a 

manutenção de funcionários com relações trabalhistas exige uma organização físico-

financeira e o estabelecimento de metas de crescimento, além do ambiente coorporativo. 
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QUADRO 2- ZONA NORTE :O LOTEADOR TIPO

LOTEADOR TIPO A LOTEADOR TIPO B 

Origem Corretor, atividade secundária, sem 
qualificação no mercado formal; 

Origem Administrador de empresas e corretor 
profissional, atividade principal com 
qualificação formal. 

Capital 

investido 

Pouco ou nenhum investimento inicial, 
baixa capitalização; 

Capital 

investido 

Médio ou alto, com investimento 
inicial em áreas valorizadas; 

Geração de 

empregos 

Não. Trabalha sozinho e/ou com a família, 
sem laços contratuais. 

Geração de 

empregos 

Sim. Funcionários fixos na empresa e 
vendedores “de campo”contratados. 

Proprietário 

da terra? 

Ás vezes: pode ser apenas o comerciante 
dos lotes.1

Proprietário 

da terra? 

Ás vezes; pode ser apenas o 
comerciante dos lotes.1

Organização 

empresarial 

Não, familiar. Organização 

empresarial 

Sim, mas também familiar em parte 
importante da empresa. 

Capacidade de 

estoque/terras 

Reduzido: precisa vender rápido o que 
consegue lotear. 

Capacidade 

de

estoque/terras 

Alto: planejamento e gestão em longo 
prazo. 

Preços Pode ser negociado de acordo com o 
cliente e em parcelas diferenciadas 

Preços Fixos, com acordo em contrato. 

Crédito para o 

futuro 

Pessoal, sem papéis de bancos. Crédito para o 

futuro 

Financeiro, com participação em 
bancos. 

Lucro obtido Reduzido, suficiente para subsistência da 
família. 

Lucro obtido Alto, com projeção em investimentos 
futuros. 

Custos  Reduzidos. Custos  Altos. 

Tecnologia

envolvida no 

processo 

Quase nenhuma: técnicas de desenho e 
topografia sem inovações tecnológicas. 

Tecnologia

envolvida no 

processo 

Adaptação ao mínimo necessário para 
agilizar o processo de vendas. 

Custo com 

Publicidade 

Reduzido Custo com 

Publicidade 

Considerável, embora adaptado ao 
mercado de terras local. 

Estratégia de 

venda 

Plantões, faixas nas ruas e “boca à boca”. Estratégia de 

venda 

Plantões, faixas nas ruas e publicidade 
paga em jornais e Tv. 

Relação com a 

legislação e 

prefeituras 

Quase nenhuma,problemas com a 
fiscalização.

Relação com 

a legislação e 

prefeituras 

Constante, conhece as taxas e leis, 
conhece a estrutura da prefeitura. 

FONTE: Elaboração do autor 
NOTA: categorias baseadas em Milton Santos (1979 a, p.50-51) 
1. Ponto em comum nos dois tipos.
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A forma de anúncio e abordagem aos clientes também é diferenciada, estando 

relacionada com a capacidade de existência tanto do capital inicial quanto do capital obtido 

com a venda dos lotes. Nesse sentido, Santos afirma que, 

A atividade do circuito superior é, em grande parte, baseada na publicidade, 
que é uma das armas utilizadas para modificar os gostos e deformar o perfil 
da demanda. No circuito inferior, a publicidade não é necessária, graças aos 
contatos com a clientela, e tampouco seria possível, já que a margem de 
lucro vai diretamente para a subsistência do agente e de sua família 
(SANTOS, 1979 b, p.36). 

Outro aspecto importante a ressaltar é o “ponto de interseção” dos dois tipos, 

relacionada diretamente com a propriedade da terra, pois tanto o tipo A quanto o B estão 

“presos” na necessidade de ter terras para lotear e, como não as possuem de forma 

sistemática, precisam formar parcerias com o proprietário fundiário, que acaba ficando com a 

maior parte dos lucros do empreendimento.  

Tal fato desagrada aos dois tipos que preferem comprar uma gleba rural e dela gerar o 

empreendimento, ficando com um lucro muito maior. Nesse sentido, o monopólio da terra nas 

mãos de poucos dificulta a transformação da terra de rural para urbana. 

Os dois tipos também se queixam da valorização imobiliária que ocorre na periferia da 

cidade, no sentido de aumentar o preço das terras rurais e reduzir as margens de lucro finais. 

Nesse sentido, ocorre um problema estrutural comum aos dois tipos: em primeiro lugar o 

loteador (A ou B) deve adquirir uma terra (ou lote) a um preço que lhe permita um retorno 

rápido e garantido; entretanto, como o processo de urbanização e adensamento da periferia 

gradualmente faz o preço do solo subir, isso exige que o preço das prestações dos lotes postos 

à venda também apresente uma elevação. 

Ora, a população consumidora destes lotes não pode comprometer ainda mais sua 

renda (já em depressão) com o pagamento de prestações altas, o que “obriga” os loteadores a 

encontrar novas áreas de expansão. Neste mecanismo de produção de novos espaços, a malha 

urbana da cidade é expandida. Mas aqui cabe uma ressalva: embora pareça que a população 

de baixa renda é “refém” dos loteadores, ocorre, entretanto, uma relação entre os dois 

(produtor e consumidor) onde o morador desta periferia acaba por influenciar os rumos e 

estratégias do loteador, embora tal “influência” esteja longe do poder decisório da burguesia, 

no sentido dado por Flávio Villaça (1998). 

 Aqui podemos voltar a uma diferença básica: o tipo A, por ter pouco capital, fica 

impedido de mudar sua estratégia de atuação, diversificando o seu tipo de cliente. Como não 
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pode investir mais, tanto em tipologias novas quanto em publicidade, o tipo A tende a 

estagnar a oferta de lotes específicos em uma área, necessitando buscar novas terras cada vez 

mais distantes na periferia e em outras cidades para “se manter vivo”, isto é, atuante no 

mercado. 

O tipo B também faz essa expansão, mas pode escolher algumas áreas para mudar a 

tipologia e estratégias, como, por exemplo, investir em construções, condomínios fechados e 

lotes para estrangeiros. Tal diferença é fundamental para a sobrevivência da empresa e sua 

adaptação ao mercado imobiliário em geral, pois no circuito superior deve haver um contato 

entre a atuação local e as estratégias globais. As margens de lucro diferenciadas entre os 

circuitos superior e inferior do mercado de terras na periferia decorrem, então, não apenas das 

benfeitorias públicas existentes ou da localização do lote em relação à cidade, mas também da 

relação entre oferta de terras disponíveis ao parcelamento e da solvabilidade da população 

moradora. Nesse sentido, o preço final do lote não derivará exclusivamente da propriedade 

privada do solo mas também de externalidades relacionadas com a localização e com a 

disponibilidade de terras não-loteadas. 

Tais semelhanças e diferenças corroboram a definição de Santos sobre a necessidade 

de entender tais circuitos de forma integrada, isto é, evitar enxergar no tipo A o “vilão” e o 

tipo B o “mocinho”: “O estudo da cidade como uma totalidade não é possível sem o exame 

dessa dialética entre os dois circuitos, responsável pela definição social e econômica e pelas 

possibilidades e formas de evolução tanto do organismo urbano, como de sua área de 

influência”.(SANTOS, 1979 a, p.43). 

Podemos resumir os circuitos através das suas formas de organização e administração, 

comuns aos loteadores tipo, conforme o Quadro 3. 

QUADRO 3 - ORGANIZAÇÃO DOS LOTEADORES TIPO 

INFORMAL FORMAL 

Atuação baseada em relações sociais e/ou 
familiares; baixa tecnologia e baixo 
envolvimento burocrático; pouco planejamento 
em longo prazo e pouca verba destinada a 
publicidade.

Esquema e divisão administrativa baseada em 
organogramas; tecnologia média e suficiente 
envolvimento burocrático; planejamento e verba 
constante para a publicidade. 

FONTE: elaboração do autor 

O loteador tipo A, começa sua atividade de forma indireta ou como um vendedor em 

uma empresa de tipo B. A aprendizagem do “mercado de terras” local dá-se com a prática, 

seja no reconhecimento da área, seja nas formas de estratégia de vendas. A prática mais 
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comum, nos dois tipos, é a figura do conhecedor ou encarregado que tem por função tecer 

amizade com moradores locais de sítios e granjas, buscando estabelecer um quadro sobre a 

situação das terras na região. Esse é um personagem já conhecido na literatura sobre o 

assunto, como pode ser visto em Filippina Chinelli (1981, p.50): “ O encarregado entra em 

contato com o proprietário das terras, avaliando sua disposição para a venda e o preço 

desejado, comunicando o resultado de suas sondagens ao loteador”, que se avaliar ser este um 

bom negócio, formaliza a transação. 

A obtenção das terras, também nos dois tipos, pode apresentar várias formas sendo 

comum as parcerias e procurações, quando ocorre um acordo entre o proprietário da gleba e o 

loteador; este arca com os custos de limpeza do terreno, publicidade, vendedores, a planta, 

entre outros. O proprietário do solo, então, autoriza a venda, ficando com a maior parte do 

lucro.

A escassez de terras atualmente na Zona Norte constitui-se em um obstáculo aos 

empreendimentos dos dois tipos de loteadores, assim como o aumento no preço do solo; a 

fiscalização e as taxas da prefeitura, principalmente para o tipo B, prejudicam o investimento 

em mais imóveis; além da exigência em infra-estrutura necessária, quase sempre esquecida. 

Em relação a venda dos lotes, os dois tipos preferem o pagamento em prestações; é 

realizada uma “análise de mercado” para averiguar qual os preços e para qual público é 

destinado tais preços, que são influenciados pelo entorno: se o loteamento tem boa 

acessibilidade mas está próximo a uma favela, o preço é menor. O loteador também avalia as 

condições de pagamento dos seus clientes, elevando ou diminuindo as prestações para evitar 

inadimplência.  

Os vendedores, ou corretores, do tipo A geralmente são pessoas de sua confiança, 

incluindo familiares. Tais corretores podem, ou não, possuir CRECI posto que este é um dado 

pouco cobrado pela população de baixa renda; recebem uma porcentagem por lote vendido, 

que não ultrapassa 10%. Outra característica do tipo A é a importância do morador “pioneiro” 

no loteamento, isto é, alguns primeiros compradores que estabelecem laços de ajuda com os 

corretores, pois na medida em que este morador se estabelece no local, acaba naturalmente

recebendo pessoas que visitam a área interessados pelos lotes. A função deste “morador-

corretor” indicar como estes podem encontrar o vendedor. Pela ajuda, o morador pode até 

receber, em alguns casos, o abatimento nas prestações. Essa prática não se verifica com o 

loteador tipo B. 

Como será visto no capítulo 6, que apresentará entrevistas com alguns moradores dos 

loteamentos estudados, os loteadores do tipo A, por estarem mais perto do morador, por 
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ajudá-lo na obtenção da rede de água e energia, e até em alguns casos doando tijolos para 

construção, são vistos como benfeitores sociais (como apontou o próprio Galego) 

possibilitando aos mais pobres a realização do sonho da casa própria, mesmo que os serviços 

e infra-estrutura sejam inexistentes e mesmo que não seja um imóvel legalizado. Este coloca a 

prefeitura contra o morador, na medida em que diz ser esta a única responsável pela instalação 

de infra-estruturas e legalização fundiária. O loteador tipo A, tece um envolvimento com estes 

primeiros moradores do loteamento, manipulando as informações a ponto de colocar-se fora 

de suas reais atribuições. 

Chinelli, ao refletir sobre o processo de comercialização de lotes na periferia, diz que, 

Fica evidente, então, que além do preço e da forma de pagamento do lote 
serem mais acessíveis às condições financeiras dos setores populares da 
sociedade, aqueles que optam pelos loteamentos periféricos tem 
possibilidade de controlar de forma muito mais efetiva com os 
empreendedores do que se estivessem vinculados aos programas 
habitacionais oficiais. Isto porque essas relações se estabelecem, apesar de 
em muitos casos serem intermediadas pelos corretores, de forma muito mais 
direta, ao contrário daquelas que os mutuários mantêm co,m o BNH. [...] 
Dada a familiaridade que existe entre o loteador e o comprador, há maior 
possibilidade de barganha quanto ao pagamento do lotes, de importância 
fundamental se levados em conta os períodos de crise financeira, motivados 
por desemprego, doenças, etc. que costumam marcar a vida daqueles que 
pertencem às camadas menos favorecidas. (CHINELLI, 1981, p.66). 

Tais observações contribuem no sentido de entender a segregação e a formação de 

áreas de pobreza, carentes de praças e vias pavimentadas, não como um resultado de 

condições apenas da precariedade do emprego e de uma baixa renda per capta. Na verdade a 

atuação de agentes específicos, práticas de vendas, implantação proposital de áreas irregulares 

e/ou clandestinas, precariedade da fiscalização municipal e informalidade jurídica contribuem 

de forma preponderante para a formação e manutenção destes espaços, enquanto áreas de 

baixa qualidade habitacional. Conhecer quem e como tais práticas informais ocorrem na 

implantação dos loteamentos periféricos, pode contribuir para viabilizar uma forma de 

intervenção e controle na cidade, buscando evitar que a cidade real seja sempre um sinônimo 

de cidade ilegal.

5.5 Conclusões parciais do capítulo 5 

O fato da Zona Norte de Natal até meados da década de 1970, possuir apenas dois 

núcleos habitacionais (Igapó e Redinha) com uma população aproximada de 16.000 pessoas, e 
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em 1980 já representar 9,63% da população de Natal é em si significativo; mais ainda se 

considerarmos que este adensamento permaneceu apresentando as maiores taxas de 

crescimento de Natal no período 1980 –2000 (9,03%, em média). A construção dos espaços 

habitacionais, desta população, também foi marcado pelo intenso processo de transformação 

do solo rural em urbano, basicamente em três momentos: (a) o início do mercado de terras na 

região norte (em 1957) possibilitou uma valorização das propriedades existentes (fazendas, 

sítios e granjas), potencializando e incentivando o parcelamento de toda a região; (b) a 

construção de mais de 20 mil unidades habitacionais pelo Estado (BNH), permitiu a 

instalação de uma infra-estrutura mínima necessária; (c) tais melhoramentos urbanos, 

intensificaram o reparcelamento do solo já loteado, em lotes menores, com maiores ganhos 

para os agentes envolvidos.

O caso dos conflitos de limites e registro imobiliário, aliado a pouca fiscalização da 

prefeitura na década de 1980, marcou estes três momentos como conformados pela 

irregularidade referente não apenas ao título de propriedade do lote, mas também à moradia. 

A inexistência de uma legislação específica para loteamentos, além de uma outra para os 

conjuntos habitacionais (tratados como loteamentos, embora com características 

diferenciadas) também influíram neste quadro de ilegalidade, característico da Zona Norte. 

 Tais considerações remetem ao fato de que parte da segregação espacial existente na 

cidade, não é decorrente apenas da pauperização das famílias (com a renda, por exemplo) mas 

pelas estratégias do mercado imobiliário, seja formal ou informal, direcionadas a esta 

população; emerge, então, a segregação como pertencente a uma lógica capitalista, ao arrepio

das prescrições urbanísticas conformando amplos espaços carentes em infra-estrutura mínima, 

áreas verdes e equipamentos inexistentes ou invadidas por loteadores, moradias construídas 

em áreas de declividade ou alagamento, enfim, precariedades que quando somadas a baixa 

renda da população configuram os espaços de espoliação urbana. 

Nesse sentido, a análise da construção irregular desses espaços habitacionais revela 

que o crescimento periférico da região é articulado por um movimento de interesses em 

“integrar” esse solo urbano à cidade, mas de forma parcial, isto é, valorizando estas 

propriedades (ao gerar um tipo de renda) por um lado e segregando esta população, por outro. 

Como diz Carlos Xavier Pereira sobre tal processo: “O trabalhador se integra a cidade pelo 

padrão periférico. A exclusão fica esmaecida porque a produção imobiliária extensiva, apesar 

do seu caráter predatório e excludente, funciona como um processo de inclusão dos pobres na 

dinâmica imobiliária” (PEREIRA, 1997,p.1489).
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Isto fica claro em dois momentos: (a) no primeiro parcelamento, ou melhor, na 

transformação do solo realizado por pessoas físicas, alguns por empresas, interessadas em 

auferir lucros com a especulação imobiliária, oferecendo lotes com grandes áreas, 

direcionadas para a valorização; (b) o reparcelamento do solo intensificado após a construção 

dos conjuntos habitacionais do BNH que voltaram a valorizar as propriedades, fazendo 

“circular” o estoque de terras acumuladas nas décadas de 1970 e 1980, incluindo aí o estoque 

de terras da própria COHAB, sendo a relação dos conjuntos habitacionais com os 

loteamentos, assim evidenciada. 

Em relação ao consumo, tais lotes foram disponibilizados à prestações para uma 

população que acabou ficando à parte da solução habitacional do BNH, principalmente por 

ganhar abaixo de 3 salários mínimos ou não ter uma fonte de renda. Prestações que não eram 

mais baixas que os aluguéis, mas que possibilitavam o acesso à propriedade privada do solo e 

a autoconstrução da moradia. 

As análises sobre os dois “tipos” básicos de loteadores, no período de 1980 e 1995, 

baseadas nas definições dos circuitos superior e inferior, revelam a existência não de um 

único processo de comercialização e obtenção da renda da terra, mas variados graus de 

estratégias que envolvem desde a compra e registro formais, até a posse e venda ilegal dos 

lotes. Tal perspectiva de heterogeneidade dos agentes envolvidos revela ainda mais a 

desmistificação sobre a idéia de uma Zona Norte esquecida ou discriminada, pelo contrário, 

fazendo ressaltar o grande interesse que certos setores e indivíduos a devotam (principalmente 

políticos e líderes comunitários em ascensão). 

Tais estratégias de parcelamento do solo na periferia norte da cidade, revelam a 

existência de outro “mito” tomado pela população moradora dessas áreas: a de que o loteador, 

mesmo ilegal, está realizando não um negócio lucrativo, mas uma benfeitoria social, 

associada ao provimento da propriedade privada a trabalhadores de baixa renda. Esta idéia, 

revelada em algumas entrevistas, é bastante comum entre os moradores, que ao incorporarem 

a idéia de um loteador sem responsabilidades de prover os equipamentos e infra-estrutura, 

passam a pressionar exclusivamente a Prefeitura para obtenção destes. Na obscuridade de suas 

ações, o loteador tipo está livre para perpetuar o processo de fragmentação da periferia da 

cidade.
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CAPÍTULO 6 - A FORMA RESULTANTE E OS DESGASTES SOCIAIS: Estudo de 

                        caso em quatro loteamentos no bairro de Nossa Senhora da Apresentação

A propriedade pode ser hoje um grande absurdo. A idéia de 
comprar um pedaço de território do planeta é um pouco absurda. 
Você vive na cidade. A parte pública deveria ser muito mais a sua 
casa do que esse espaçozinho, cuja imagem querem vender ao 
pobre como algo ideal, um índice de felicidade que deve ser 
perseguido (Paulo Mendes da Rocha, Revista Bravo!, agosto de 
2003). 

Até o capítulo 5 as reflexões e análises feitas detiveram-se sobre, basicamente, os 

mecanismos e estratégias de produção do espaço urbano na periferia norte de Natal. O 

número de loteamentos e lotes criados a partir de 1957 até meados da década de 1990 

demonstra a importância do “peso” deste tipo de produção fundiária para a configuração 

urbana da Zona Norte, por vezes até superior (em quantidade) aos conjuntos habitacionais do 

Estado. Entretanto, este estudo não estaria completo sem uma outra abordagem sobre o 

consumo desta produção pelos moradores, se o que se quer é a compreensão do fenômeno da 

segregação espacial relacionada com a produção do solo urbano. 

 Entende-se que a análise das estratégias de produção e venda de lotes, ruas e casas 

acaba pode revelar como as modificações no espaço urbano da cidade puderam ser 

fomentadas, mas não revelam a reverberação, o impacto deste processo na vida cotidiana dos 

moradores. Villaça (1997, p.1376), nesse sentido, aponta que o espaço urbano “é um produto 

muito peculiar do trabalho humano. Ele é um produto não intencional resultante da produção 

de milhares de valores, por milhares de trabalhadores e milhares de proprietários de meios de 

produção”. O “produto não intencional” também se relaciona com os fatores ligados não 

apenas com a produção dos lotes urbanos, mas também da apropriação destes pelos 

moradores mais pobres: como são suas “estratégias” de compra do imóvel? Quais as 

dificuldades encontradas para obter o lote e construir sua casa? Como se dá esta construção? 

Qual sua relação com o espaço urbano e com o Estado?  

Acredita-se que tais questionamentos possam ser respondidos por meio de um 

contato mais próximo com o espaço produzido, vivenciando seus “dramas” cotidianos e 

observando que tipo de população o ocupou nos últimos 20 anos e se neste período ocorreu 

alguma mudança no perfil sócio-econômico. Tais informações podem revelar uma “outra 

periferia” oposta aos modelos explicativos da década de 1970: a periferia tradicional estaria 

passando por modificações qualitativas, relacionada com melhorias no modo de vida da 

população local? É possível afirmar a existência futura de novos espaços de transição?



154

A idéia, presente em Kowarick (1979, p.57), é de que a autoconstrução da moradia, 

incluindo o lote, criaria áreas excluídas e segregadas que formariam áreas de permanente 

precariedade da vida cotidiana do trabalhador, além de realizar uma “extração do excedente 

econômico apoiada em salários constantemente deprimidos”; tal extração seria decorrente de 

um “vasto exército de reserva”, espoliado e indefeso frente ao grande capital. Em outro estudo 

mais recente, Geraldo Magela Costa (1997) percebe uma das “pontas” desta questão ao 

relacionar o processo de produção imobiliária com o empobrecimento da população 

moradora, acarretando assim um outro processo de exclusão e desagregação das relações 

sociais. De fato, o número de estudos decorrentes das análises realizadas, sobretudo na década 

de 1970, sobre o aspecto destes espaços periféricos foi sempre constante. Entretanto, o mesmo 

não ocorreu (em quantidade) com os estudos sobre a consolidação destas mesmas periferias 

pobres na década de 1990126. Estudos mais recentes buscam ampliar os conceitos existentes 

sobre os espaços de pobreza atuais, embora não se contraponham às análises anteriores; o que 

se busca é a demonstração de que as periferias não são estáticas, sendo necessárias vê-las por 

uma perspectiva histórica. 

Nesse sentido, Torres e Marques (2001, p.49) refletem que 

Os espaços periféricos metropolitanos foram tratados, ao longo das décadas 
de 1970 e 1980, como regiões habitadas por população operária, inserida 
muito precariamente na estrutura de renda e ocupações, que auto-construída 
suas casas em terrenos ocupados ou localizados em loteamentos 
clandestinos/irregulares [...]. Essas condições seriam responsáveis pelas 
insuficientes (difíceis) condições de vida e saúde encontradas [...]. 

Os citados autores ainda argumentam que os atuais estudos do fenômeno da 

segregação espacial deveriam não apenas buscar dados sobre a existência ou não de 

equipamentos públicos, mas também informações sobre “a qualidade, a freqüência e os 

padrões de atendimento diferenciados entre diversas regiões” (TORRES; MARQUES, 2001, 

p.50). Para tanto, análises apenas sobre a produção do espaço não poderiam revelar quão 

segregada está esta população sendo necessário um contato mais próximo com a mesma.  

No caso específico da Zona Norte de Natal, a análise da renda, dos níveis 

educacionais e da oferta de serviços públicos será uma parte desta pesquisa, sendo também 

necessário realizar entrevistas com moradores dos loteamentos de forma mais qualitativa além 

de análises da tipologia e morfologia dos espaços construídos. Em relação a este último ponto, 

126 Nesse sentido, é importante frisar os novos estudos publicados na Revista Espaço e Debates (2001), Revista 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais (2001) e os Anais do Encontro Nacional da ANPUR (2003), entre 
outros, que demonstram a importância de se voltar a estas periferias para a realização de novas pesquisas. 
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cabe algumas considerações iniciais. Se a análise de dados quantitativos e qualitativos sobre a 

periferia urbana da Zona Norte de Natal, consolidada na década de 1990, necessita de novas 

complementações, o campo da análise morfológica do espaço construído está ainda pouco 

explorado, sem praticamente abordagens analíticas. Tal área de estudo, a morfologia, 

entretanto, sempre se apresentou sub-valorizada nas pesquisas urbanas, como reflete, ainda na 

década de 1980, Benamy Turkienicz,: 

Não deixa de constituir um paradoxo o fato de que, no Brasil, ao lado de um 
crescimento urbano vertiginoso, exista uma quase ausência de estudos 
analíticos sobre a relação entre o desenho das cidades e os processos sociais 
(TURKIENICZ, 1984, p.10) 

A idéia da apropriação dos espaços pelos moradores está intimamente ligada com a 

forma destes espaços: largura das vias, tamanho dos lotes e quadras, padrão construtivo, entre 

outros elementos que relacionem a tipologia do espaço com a lógica social, isto é, a forma 

resultante da segregação e as “deficiências” no aspecto funcional destes espaços. Turkienicz 

argumenta que a explosão de loteamentos irregulares, somada com a autoconstrução das 

moradias na periferia das cidades, “configura um quadro promissor para quem quiser 

compreender melhor a dinâmica ou a lógica das formas urbanas no Brasil. Sabe-se pouco e se 

cadastra menos ainda” (TURKIENICZ, 1984, p.10). 

Como a área geográfica da Zona Norte é muito extensa, foram escolhidos os 

loteamentos do bairro de Nossa Senhora da Apresentação e identificados moradores que, pelo 

seu grau de conhecimento, pudessem fornecer um conjunto de informações necessárias. 

Com área de 1.005,73 ha, o bairro de Nossa Senhora da Apresentação é o segundo 

maior em área na Zona Norte127, sendo seu nome uma homenagem a Padroeira de Natal. A 

ocupação da área ocorreu através da abertura de loteamentos a partir de meados da década de 

1970, como Vale Dourado128 (registrado como Santarém Grande), Boa Sorte, Aliança, Bom 

Jesus, Aliança, Libanês e, por último, pela construção do conjunto habitacional Parque dos 

Coqueiros, além de outros conjuntos construídos na área interna dos loteamentos e a ocupação 

conhecida como Jardim Progresso, em área invadida pertencente a antiga COHAB; mas foi 

apenas em 1993, que o bairro foi oficialmente criado pela lei N o 4.328/93.

127 Em termos de áreas dos bairros temos: Lagoa Azul (1.375 ha), Nossa Senhora da Apresentação (1.005 ha), 
Salinas (817 ha, sendo que grande parte é ocupada por mangue e salinas desativadas), Potengi (783 ha), Pajuçara 
(782 ha), Redinha (778 ha) e Igapó (211 ha). 
128 A passagem do nome Santarém Grande para Vale Dourado ocorreu por reivindicação da população do 
loteamento, cansada de ser confundida com o conjunto habitacional Santarém; o conselho comunitário, então, 
resolveu fomentar um concurso para escolha de um novo nome para a comunidade. Pelo Decreto 5875/96, surge 
a comunidade do Vale Dourado, em 1996. 
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Os limites do bairro são: ao norte com o Distrito Industrial e a cidade de Extremoz, 

ao sul com a avenida das Fronteiras e bairro Potengi, a leste com a linha férrea e bairro de 

Nova Natal e oeste com a avenida Tomaz Landim e o município de São Gonçalo do 

Amarante. Pelos limites, vê-se que o bairro está no “limite” extremo de Natal, no sentido 

Norte, em contato com outras cidades da Região Metropolitana. Este aspecto de “portão” da 

cidade na periferia norte confere uma dinâmica de ocupação que esteve ligada não apenas 

com o crescimento populacional de Natal, mas também com a migração de famílias provindas 

de cidades da Região Metropolitana. Essa “ultima fronteira” da cidade apresenta 

características de ocupação bastante recentes, principalmente ao se  observar que as maiores 

taxas de ocupação (hab/ha) ocorrem quanto mais próximo se está da avenida das Fronteiras e, 

ao contrário, as menores taxas de ocupação ocorrem nas áreas mais afastadas desta avenida. 

Nos outros loteamentos do bairro, este fato também ocorre, mas com menor intensidade, 

devido aos grandes eixos e a menor superfície dos loteamentos.  

6.1 Jardim Progresso: a periferia da periferia no bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação

A área mais carente, em termos de infra-estrutura e qualidade habitacional, do bairro 

é a comunidade conhecida como Jardim Progresso, formada nos últimos 8 anos por meio da 

invasão de terras pertencentes a DATANORTE (Companhia de Processamento de Dados do 

Rio Grande do Norte, órgão estadual que “herdou” o espólio da COHAB-RN). Trata-se de 

210,84 ha de terras adquiridas por compra a Francisco Ribeiro Alves, em 1988. O objetivo da 

compra era a construção de um conjunto habitacional, como já haveria de ser feito no Parque 

dos Coqueiros, cujas terras também haviam sido adquiridas de particulares129. A partir de 

1995, ocorrem as primeiras invasões e “cercamentos” de terrenos, com construção de casas, 

logo após o limite dos loteamentos130. A ocupação não seguiu nenhum parcelamento original, 

sendo o tamanho dos lotes e abertura de vias um resultado da ação individual de cada novo 

morador, que cercava e construía sua habitação por meio da autoconstrução. O traçado 

resultante é irregular, assim como as “quadras” com áreas e taxas de ocupação diferenciadas. 

Nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo tem recebido 

129 Após essa data, a COHAB não teve condições de efetuar o empreendimento, ficando as terras sem função ou 
melhorias 
130 Que como visto, corresponde aos limites da antiga gleba rural conhecida como Santarém Grande. Pelo 
decreto n.16280/02, as terras foram desapropriadas da Datanorte, passando para o governo do estado.
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inúmeros pedidos da comunidade no sentido de nomear as ruas e obter benfeitorias como 

praças, postos de saúde, pavimentação, escolas, etc. equipamentos e infra-estrutura ainda 

inexistentes. Dados desta Secretaria informam existir (em 2001) algo em torno de 4.000 casas 

e 77 “ruas”, ou melhor, caminhos restantes da ocupação dos lotes. É a área habitacional mais 

pobre do bairro, apresentando lotes de tamanhos variados e casas com baixo padrão 

construtivo, incluindo casas de taipa, não servidas de água corrente.

Mas aqui cabe um detalhe, pois mesmo sendo uma área de ocupação clandestina, 

percebe-se o cercamento das terras ainda não ocupadas por habitações, isto é, amplos “vazios” 

fragmentam e dispersam as novas residências, obrigando a população mais pobre a construir 

no limite extremo do bairro, a 1,5 km dos loteamentos formais e, conseqüentemente, das 

linhas de ônibus que servem o bairro. Percebe-se um ambiente ainda rural, com existência de 

hortas e criação de animais (como vacas e cavalos), mesmo em lotes 10x20 m.  

A fragmentação dessas “propriedades” clandestinas, a invasão para fins 

especulativos, a quase inexistência de fiscalização nessa área, enfim, o quadro dessa 

construção indica a formação de uma periferia dentro do bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação, isto é, um agravamento e uma reprodução das desigualdades, com

características bem mais preocupantes: a falta de um “desenho” mínimo131 gera “ruas” 

tortuosas, com larguras variadas, sem uma conexão definida com o restante da “malha”. Os 

custos de regularização (tanto jurídicas quanto urbanísticas) tendem a ser cada vez mais altos, 

na medida em que aumenta essa ocupação sem um acompanhamento do poder público. Por 

ouro lado, os loteadores que atuam no bairro são unânimes em afirmar que a ocupação dessa 

área pelas invasões, fez cair o preço dos terrenos vendidos nas proximidades, o que os obriga 

a procurar novas áreas. 

6.2 Crescimento populacional e adensamento habitacional: Zona Norte e Nossa Senhora 

da Apresentação 

Em relação ao crescimento populacional, o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, 

demonstra uma intensa variação no período de 1980-91, ficando atrás apenas dos bairros de 

Lagoa Azul e Pajuçara, o que se explica pela intensa produção habitacional de conjuntos, pela 

COHAB, nestes últimos dois bairros. Considerando a Tabela 18 percebe-se que em número de 

população residente, o bairro de Nossa Senhora da Apresentação é o mais populoso da Zona 

131 Deve-se lembrar que os loteamentos seguiram um padrão de desenho e tamanho de lotes, de forma a, via de 
regra, fragmentar o desenho original, isto é, mantiveram uma morfologia de ruas retas e perpendiculares a outras. 
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Norte juntamente com o bairro Potengi, este constituído basicamente por conjuntos 

habitacionais. Isso indica que, à parte dos programas habitacionais do governo, o bairro 

estudado tornou-se a principal alternativa para moradia de baixa renda, na figura dos lotes 

individuais e autoconstrução da moradia. 

 Se comparados o comportamento da variação populacional com a criação dos 

conjuntos habitacionais, vê-se que após o período de implantação dos conjuntos ocorre uma 

queda no incremento populacional na Zona Norte, mas, ao contrário de Lagoa Azul, o bairro 

de Nossa Senhora da Apresentação e Pajuçara mantêm uma tendência de crescimento, 

principalmente do período de 1996-2000132, conforme Tabela 18. 

TABELA 18 – ZONA NORTE: VARIAÇÃO POPULACIONAL (1980-2000) 

Bairro 1980 1991 1996 2000 Variação 

populacional 

1980-91 

(em %) 

Variação 

populacional 

1991-96 

(em %) 

Variação 

populacional 

1991-2000 

(em %) 

Salinas 155 529 1.026 884 241,3 94 67,3 

Igapó 14.055 24.354 25.577 27.032 73,3 05 11 

Lagoa Azul 475 33.353 40.199 50.376 2.775,8 307,5 51,2 

N.Sra.da 

Apresentação 

1.074 12.982 18.948 56.514 1.108,8 198,2 335 

Pajuçara 485 13.259 35.300 42.134 2.633,8 166,2 219,3 

Potengi 20.604 55.877 56.221 56.378 171,2 0,6 1,8 

Redinha 3.632 6.581 9.084 11.499 81,2 38,0 70 

FONTE: Mineiro (1998, p.67), Prefeitura Municipal de Natal (1999) e IBGE (2000). 
NOTA: Elaboração do autor

Nesse sentido, o comportamento populacional da Zona Norte, verificado nas Figuras  

12 e 13 abaixo, está intimamente ligado com: (a) provisão de habitação popular por parte do 

estado, (b) crescimento de área urbanizada (com pavimentação, rede de água e energia, etc.) 

na periferia norte da cidade e (c) ofertas de lotes individuais (com baixo preço). 

132 Não por acaso, estes bairros possuem os maiores loteamentos registrados na Zona Norte, tanto em área quanto 
em número de lote (refere-se ao Santarém grande e Parque Floresta). 
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FIGURA 12 – ZONA NORTE: EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO (1980-2000)

Fonte: elaboração própria com dados de Mineiro (1998, p.67), Prefeitura Municipal de Natal 

(1999) e IBGE (2000).

FIGURA 13- ZONA NORTE :VARIAÇÃO POPULACIONAL (1980-2000) 

Fonte: Mineiro (1998, p.67), Prefeitura Municipal de Natal (1999) e IBGE (2000),elaboração 

própria do autor. 
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6.3 Dados sociais do bairro de Nossa Senhora da Apresentação em 1991 e 2000

Os primeiros dados mais pormenorizados do bairro surgem com o Censo do IBGE de 

1991, que apresentava o bairro de Nossa Senhora da Apresentação com 2.859 domicílios e 

13.453 moradores; em 2000, esses números são 13.948 domicílios e 56.233 moradores, sendo 

hoje o bairro mais populoso de Natal e com maior tendência de crescimento nas duas últimas 

décadas. Mas tal crescimento (em domicílios e população) agravou ou trouxe melhorias a 

estes moradores? O que ocorreu na década de 1990, em termos de oferta de serviços públicos 

e condições de moradia? Temos um quadro habitacional mais complexo, certamente, mas 

haverá uma melhora nos índices sociais que permitam aferir uma mudança qualitativa nesta 

periferia ou permanece a segregação e exclusão tanto urbanística quanto social? Para abordar 

estas questões referentes ao bairro e, conseqüentemente, dos quatro loteamentos estudados, 

cabe uma análise sobre a oferta de determinados equipamentos e serviços, existentes nas duas 

extremidades da década de 1990. 

Para gerar um quadro comparativo entre o início o final da década de 1990, tem-se que 

determinar quais índices são mais importantes e também quais estão disponíveis para 

comparação. Mas para quê uma comparação desse tipo e em que acrescenta ao nosso estudo 

avaliar se este bairro, formado basicamente por loteamentos, apresenta modificações em seu 

quadro social? Para se investigar a formação de espaços de pobreza  (ou a localização de uma 

determinada população de baixa renda em um mesmo espaço) faz-se também necessário 

compreender o processo não apenas do ponto de vista fundiário mas também relacionadas 

com a construção urbana e apropriação social. Como esse crescimento populacional 

“acomodou-se” no espaço fragmentado dos loteamentos? Que dificuldades esse espaço, e sua 

ocupação, gerou na vida cotidiana dessa população? Qual relação pode existir entre espaço e 

vida social? É claro que essas questões extrapolam os limites deste trabalho, mas é importante 

frisar que se quisermos delimitar os espaços de pobreza, temos que em algum momento 

estabelecer uma relação entre espaço e pobreza, isto é, entre produção fundiária e apropriação 

coletiva.

No início da década de 1980 o bairro de Nossa Senhora da Apresentação (até então 

ainda não tinha esta denominação) já continha o loteamento Santarém Grande e estavam 

sendo “lançados” mais 3 loteamentos, que viriam compor a primeira área residencial, 

ocupando as terras de Arthur Gonçalves Ramos e família; mas o número de famílias ainda era 

pequeno, com pouco mais de 240 casas. Dez anos depois, em 1991, o Censo do IBGE 

registrou um crescimento de 1.108 %. Em contraponto, praticamente nenhum benefício social 
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público havia sido implantado (excetuando a instalação de redes de água e eletrificação, 

mesmo estas de modo lento), como escolas, postos de saúde, pavimentação ou praças. Os 

lotes foram sendo vendidos, das formas vistas anteriormente, as “ruas”, becos e vilas iam 

“surgindo”, alastrando a malha urbana da cidade, deixando em seu rastro enormes vazios, 

quadras inteiras compradas mas não ocupadas, esperando alguma valorização. Cada morador 

era antes de tudo um aventureiro naquele espaço.  

 Como se pode ver na Tabela 19, apenas 1/3 da população do bairro possuía canalização 

interna no seu lote ou residência em 1991; os outros 2/3 (como veremos nas entrevistas a 

seguir) “resolviam” seu problema de diversas maneiras, incluindo longas caminhadas para 

encher baldes e potes na casa de amigos ou nos conjuntos habitacionais e através de poços. O 

acesso à rede de água era bem mais lento do que o ritmo dos loteadores, que não atendiam a 

praticamente nenhuma das especificações relativas a infra-estrutura indicadas na Lei 6.766/79 

e no Plano Diretor de 1984. Toda a carga de luta por essa infra-estrutura e serviços ficava sob 

a responsabilidade de cada morador. As redes de água alcançavam mais rapidamente as casas 

próximas à avenida das Fronteiras, devido às redes existentes nos conjuntos habitacionais 

adjacentes aos loteamentos; conjuntos estes que, como o Santa Catarina e Panatis, já 

apresentavam em 1991 praticamente todas as suas residências servidas com água encanada 

(em média 95%) e eletrificação. Uma segregação interna começava a se formar, diferenciando 

o bairro de Nossa Senhora da Apresentação dos conjuntos habitacionais restantes.  

TABELA 19 – BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO: PROPORÇÃO DE 
                         DOMICÍLIOS COM ÁGUA ENCANADA, BANHEIRO E COLETA REGULAR DE 
                         LIXO (1991-2000).

Serviço/equipamento 1991 2000 
Domicílios com canalização 
interna na edificação (por rede 
geral) 

33,67 % 86,46 % 

Domicílios com banheiro ou 
sanitário 

78,52 % 98,54 % 

Domicílios com coleta direta e 
regular de lixo  

45,43% 96,65% 

FONTE: Censo Demográfico IBGE, 1991 e 2000. 
NOTA: Elaboração do autor

Em 1991, os domicílios ainda eram mal providos não apenas dos serviços públicos, 

mas também de funções essenciais como o banheiro, por exemplo, ausente em 21,48% das 

casas. A falta de banheiro e água tratada era um grave problema para os moradores, assim 

como a falta de um sistema de esgotamento sanitário e coleta de lixo (apenas em 45,43% das 
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casas o lixo domiciliar era coletado diretamente, sendo o restante jogado, queimado ou 

enterrado).

Mas esses números podem indicar uma passagem de um espaço de pobreza para um 

outro de transição? Ao se comparar os dados de renda e educação, referentes a 1991 e 2000, 

veremos uma melhora na situação econômica e educacional do bairro, mas ainda não 

suficiente para se igualar aos outros bairros da cidade. 

TABELA 20– BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO: PROPORÇÃO DE   

                        MORADORES POR DOMICÍLIOS POR FAIXA DE RENDA (1991-2000) 

       

FAIXA DE RENDA 1991 (%) 2000(%) 

Até 01 Salário Mínimo (SM) 45,40 26,01 

De 1-3 SM 41,25 39,45 

De 3-5 SM 5,50 11,51 

5-10 SM 2,17 7,25 

De 10-20 SM 0,34 1,68 

Mais de 20 SM 0,03 0,80 

S/renda 5,31 13,30 

Total 100 100 

FONTE: Natal, 2002, p.11. 
NOTA: Elaboração do autor

FIGURA 14- BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO: VARIAÇÃO DE 
                      RENDA MÉDIA DOS CHEFES DE FAMÍLIA  (1991-2000) 

   FONTE: Censo Demográfico IBGE (1991;2000) 
 NOTA: Elaboração do autor
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FIGURA 15- BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO: ANOS DE  
                       ESTUDO DOS CHEFES DE DOMICILIO (1991-2000).
FONTE: Censo Demográfico IBGE (1991;2000) 
NOTA: Elaboração do autor

Conforme a Tabela 20 e Figura 14 percebe-se uma melhora tanto na renda quanto no 

nível de instrução da população do bairro na década de 1990; ocorre o aumento no estrato de 

pessoas que ganham mais de 2 salários mínimos, mesmo que haja 76,97% dos chefes de 

família que recebam até 5 S.M. Entretanto, 53% dos chefes de família ganham entre ¼ a 2 

salários mínimos e 26% possuem rendimento de até 1 salário mínimo, além de um 

significativo aumento no número de chefes sem rendimento (5,31% em 1991e 13,30% em 

2000). Como comparação, o bairro Potengi (Zona Norte) possui 38,34% dos chefes de família 

que recebem entre ¼ e 2 SM e 16,78% na faixa de até 1 SM. Em outro extremo, no bairro de 

Tirol (Zona Leste) 7,7 % dos chefes de família recebem na faixa entre ¼ e 2 salários mínimos 

e apenas 13,66 % recebem até 1 salário mínimo (IBGE, 2000). 

Ainda em termos de renda, o bairro possui um rendimento nominal mediano mensal de 

1,72 salários mínimos, ocupando a 27a posição em relação aos 36 bairros de Natal133 (Natal, 

2002, p.11). 

Mas a melhora nestes índices de renda e educação no bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação pode ser verificada para toda a cidade de Natal ou é um caso isolado? Em 1991 

ocorre uma tendência de melhora em todas as regiões da cidade, corroborando para uma 

melhora quantitativa nos estratos de renda, isto é, mantiveram-se as desigualdades entre os 

133 Neste caso, a 1a colocação corresponde ao bairro com melhor renda e a última posição, o bairro com pior 
renda da cidade. 
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espaços da cidade, mesmo que o número de chefes de família com rendimentos acima de 2 

salários tenha aumentado nos bairros mais periféricos. Como pode ser visto na Tabela 21, 

para toda Natal, as faixas de renda acima de 2 salários mínimos apresentaram melhora, 

embora esta tenha sido reduzida; entretanto, na faixa dos sem renda, ocorre um aumento de 

2,8% em 1991  para 8,56% em 2000. 

Tais dados revelam que ao mesmo tempo em que a expansão urbana (ou “urbanização 

extensiva”) consolidou as áreas periféricas da cidade, com a definitiva transformação das 

terras agrárias em ambientes mais densificados, ocorre uma incorporação de benefícios 

públicos nestas mesmas periferias tendo, como contraponto, o surgimento de novos espaços

de pobreza nos limites dessa periferia, onde a situação social volta a ser precária. Este fato 

pode ser demonstrado através dos Setores Censitários do IBGE, onde na Zona Norte, por 

exemplo, nota-se a presença de espaços diferenciados com maiores rendas, conformando ilhas 

de transição na periferia (Figuras 6.1 a 6.10 do Anexo 6). 

Esses novos espaços surgem atraídos pelos ganhos relativos da periferia mais antiga, 

mantendo os indicadores sociais ainda em níveis de pobreza e precariedade. Enquanto isso, 

nas áreas centrais e ou de transição, estes mesmos indicadores “teimam” em não ser afetados 

pela crise urbana, apresentando a tendência de manter o satus quo de área valorizada. 

TABELA 21 – NATAL: PROPORÇÃO DE CHEFES DE FAMÍLIA POR RENDA (1991-2000)

Faixa de renda 1991 2000 

Até 1 Salário Mínimo 28,4 % 20,36 % 

De 1 a 2 Salários Mínimos 24,1 % 21,34 % 

Mais de 2 Salários Mínimos 44,7 % 49,74 % 

Sem rendimento 2,8 % 8,56% 

Total 100 % 100 % 

FONTE: Censo Demográfico do IBGE (1991; 2000) 
NOTA: elaboração do autor. 

Nesse sentido, “A urbanização extensiva [...] é uma idéia cara ao urbanismo brasileiro 

tanto se referindo ao crescimento continuado das manchas metropolitanas, quanto aos novos 

padrões de urbanização da fronteira brasileira”. (Torres e Oliveira, 2001, p. 65). A melhora 

em alguns espaços tradicionalmente precários, em habitabilidade, não necessariamente indica 

uma reversão no modelo clássico de urbanização periférica, pois o simples fato da existência 

de redes de água e energia, não indica a diminuição ou redefinição da segregação, pois : 
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 A segregação se manifesta a partir de outras dimensões menos óbvias, 
como a ausência ou precariedade do emprego, níveis de violência , a não 
qualidade construtiva dos domicílios, a distância dos equipamentos de 
saúde, e a precária concisão de ensino das escolas públicas (Torres e 
Oliveira, 2001,p.66)

No caso do bairro de Nossa Senhora da Apresentação, isso fica muito claro quando 

se observa a “pauta” de reivindicações da população e dos presidentes dos Conselhos 

Comunitários e Associações de Moradores. A Secretaria Municipal de Planejamento realizou 

no dia 20 de março de 2003 uma “oficina” para avaliar quais as principais carências da 

população do bairro134. Cada representante135 teve um tempo para expor as precariedades mais 

urgentes da comunidade, sendo estas resumidas no Quadro 4. 

QUADRO 4 – PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES DOS PRESIDENTES DE CONSELHOS E 

                   ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA  

                  APRESENTAÇÃO.

COMUNIDADE NECESSIDADES MAIS URGENTES 

Conj. Parque dos Coqueiros 

Falta de creches; obras públicas inconclusas; 
falta de pavimentação e drenagem;  praças e 
arborização; segurança; melhorar as linhas de 
ônibus.

Vale Dourado 

Inexistência de delegacia ou posto policial; 
pavimentação e drenagem; creches e escolas; 
nomeação das ruas; praças e arborização; 
melhorar e aumentar as linhas de ônibus; 
construção de escolas. 

Aliança
Pavimentação e drenagem; praças e arborização; 
áreas de lazer ou quadra de esportes; iluminação 
pública; policiamento. 

Alvorada 4 
Áreas de lazer e arborização; policiamento e 
escola; melhorar iluminação. 

FONTE: dados obtidos no local da reunião. 
NOTA: Elaboração do autor 

 Pelo quadro acima, ficam claras as principais reivindicações da comunidade: 

pavimentação, praças e escolas. Estes três itens evidenciam um rebatimento não apenas social 

mas também espacial, relacionado com a fragmentação e ilegalidade do solo no bairro. A 

necessidade de pavimentação das ruas e avenidas é citada por todos os presidentes de 

134 Esta oficina fazia parte do chamado Pró-Norte, um programa de planejamento que visa identificar e atuar na 
região norte de Natal, em todos os bairros. Essa reunião, deu-se apenas com os lideres comunitários dó bairro 
Nossa Senhora da Apresentação e contou com 01 representante de cada secretaria municipal. 
135 Devido ao tamanho do bairro e aos diversos loteamentos e conjuntos existentes, existem cerca de 20 
presidentes de conselhos, associações e lideranças. 
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Conselhos, pois em todos os quatro loteamentos pesquisados só existem 7 ruas com 

pavimentação, além das várias ruas criadas por divisão das quadras originais; a construção de 

praças faz-se também fundamental no sentido de que todos os espaços destinados a este fim 

nos projetos dos loteamentos foram invadidos e/ou utilizados para construção de casas; a 

implantação  de escolas e postos de saúde, pois em todos os loteamentos não existe nenhum

espaço destinado para equipamentos públicos136 (estes foram há muito tempo invadidos e 

reparcelados). A dificuldade de implementar os serviços básicos, por parte do poder público, 

decorre do processo de formação e consolidação do espaço urbano neste bairro, devido a 

quase total inexistência, nas décadas de 1980 e 1990, do acompanhamento e fiscalização no 

sentido de fazer frente ao processo de parcelamento irregular do solo. 

 Ao “socorro” dessa população, as companhias de água e energia elétrica (CAERN e 

COSERN) à parte das questões urbanísticas, acompanharam mais de perto esse crescimento. 

Como o objetivo era estender as linhas de distribuição, aumentando o número de 

consumidores, estes órgãos, em dissonância, ou melhor, em separado dos órgãos de 

fiscalização e planejamento municipal, foram responsáveis por “permitir” as condições 

mínimas para a formação de novos lotes, quadras e conjuntos, mesmo estes completamente 

ilegais e transgredido as legislações pertinentes. Em contrapartida, sem estas mesmas 

companhias públicas, a precariedade da vida nestas áreas seria muito pior, nos levando a 

refletir sobre a necessidade de uma articulação entre os órgãos e instituições de frente, isto é, 

que primeiro atendem a população, e os órgãos sociais e de planejamento. 

Portanto, a segregação e seus efeitos, articulam-se com um contexto histórico (e 

social) não apenas relacionado com a renda, mas também com padrões de produção e 

consumo das áreas habitacionais; faz-se, então, necessário um conjunto de análises que 

evidencie o processo do ponto de vista também espacial, sendo esta a marca mais permanente 

e profunda resultante na malha urbana das cidades. 

6.4 Os setores censitários e os loteamentos em Nossa Senhora da Apresentação

Como forma de compreender a relação entre a produção do espaço habitacional, dos 

loteamentos aqui estudados, e a formação dos espaços de pobreza no bairro de Nossa Senhora 

da Apresentação faz-se necessárias observações mais particulares sobre os quatro 

loteamentos, ocupados a partir do início da década de 1980. Para tanto, os dados relativos ao 

bairro como um todo são bastante significativos, principalmente na forma de comparação com  

136 Quando a prefeitura decide construir uma escola, por exemplo, é obrigada a comprar um terreno particular, o 
que torna a obra final bem mais onerosa. 
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outros bairros da Zona Norte e do restante da cidade. Tais dados revelam o intenso aumento 

populacional e a melhora relativa em termos de serviços e infraestrutura por qual passou  o 

bairro na década de 1990. Entretanto, para a análise apenas dos loteamentos é necessária a 

exclusão do conjunto Parque dos Coqueiros dos dados investigados, pois se acredita que este 

espaço habitacional possui uma renda superior a encontrada no restante dos loteamentos, o 

que faz com que os indicadores sociais para o bairro como um todo sejam alterados, 

“mascarando” ainda mais a carência existentes nos loteamentos.  

Dessa forma, os dados dos Setores Censitários do IBGE apresentam-se como uma 

forma mais segura de análise, buscando demonstrar que mesmo internamente, o bairro de 

Nossa Senhora da Apresentação possui níveis diferenciados de apropriação social (como 

renda, educação, infra-estrutura, entre outros) o que resulta em espaços de pobreza internos e 

diferenciados.

Procedimentos metodológicos 

Antes da análise dos dados, é necessário evidenciar a forma com que estes foram 

sistematizados. De fato, a análise dos dados por Setores Censitários do IBGE não é comum 

nas pesquisas urbanas realizadas para Natal, faltando assim uma metodologia pré-existente 

que guiasse o presente estudo. Tal fato decorre da dificuldade no tratamento das informações, 

principalmente relacionadas aos Censos das décadas de 1980 e 1991. Dessa forma optou-se 

pela análise dos Setores do bairro de Nossa Senhora da Apresentação apenas referentes ao 

Censo Demográfico de 1991 e 2000137.

Para a comparação dos Setores Censitários em 1991 e 2000, foi necessário elaborar 

um mapa que contivesse em um mesmo espaço, os setores a serem comparados; tal fato 

explica-se pelo aumento no número de Setores no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, 

que em 1991 foi dividido em  apenas 6 Setores e em 2000, fragmentado em 31 Setores138.

Para esta pesquisa, os Setores foram reagrupados em 5 áreas denominadas Aglomerados de 

Setores, conforme Figura 16. 

137 A análise dos Setores Censitários não será feita para toda a Natal, devido o pouco tempo para trabalhar os 
dados dos Setores Censitários referentes ao ano 2000, liberados pelo IBGE apenas no segundo trimestre de 2003, 
e por exceder os objetivos desta pesquisa.  
138  Este aumento no número de Setores Censitários deveu-se ao crescimento populacional e habitacional na 
última década. A comparação dos dois extremos da década seguirá os indicadores utilizados nas análises dos 
dados para todo o bairro, conforme dados acima apresentados: renda média e anos de estudo do chefe de 
domicílio, existência de serviços de água, esgoto e coleta de lixo, assim como densidade habitacional média por 
setor Censitário. 
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FIGURA 16– AGLOMERADO DE SETORES CENSITÁRIOS NO BAIRRO DE 

NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO 
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Renda, Densidade e segregação interna: transformações na década de 1990 

Ao se excluir os Setores de número 92 a 99 (ver Tabela do Anexo 8) estarão sendo 

comparados apenas as áreas habitacionais ocupadas nos anos de 1991 e 2000 o que permite 

visualizar o crescimento de domicílio e população apenas nos loteamentos Santarém Grande 

(Vale Dourado), Bom Jesus, Boa Sorte e Aliança.   

Em termos do peso percentual referente à população moradora dos loteamentos no 

total de moradores do bairro, ocorre uma diminuição no percentual existente em 1991 que era 

de 88,3% passando para 68,28% em 2000. Isto decorre não de uma queda na taxa de ocupação 

dos loteamentos, muito pelo contrário, mas sim da presença de outras áreas de moradia como 

os conjuntos habitacionais e as áreas invadidas. A Tabela 22 demonstra que, considerando 

apenas os loteamentos do bairro, os percentuais por Aglomerado de Setores tanto da 

população quanto de domicílios não variaram de forma intensa, mantendo praticamente os 

mesmos pesos relativos, com exceção do Aglomerado A2 que apresentou uma diminuição em 

torno de 13%.

TABELA 22- LOTEAMENTOS NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO(1):
          POPULAÇÃO E DOMICÍLIOS, POR AGLOMERADO DE SETORES – 1991-2000

POPULAÇÃO DOMICÍLIOS 

1991 % 2000 % 1991 % 2000 % 

A1 1.372 11,95 8. 591 22,26 279 11,45 2.093 21,73 
A2 4.761 41,48 11.032 28,59 1009 41,42 2.789 28,96 
A3 1.449 12,62 4.785 12,40 311 12,76 1.199 12,45 
A4 1.845 16,07 5.298 13,73 401 16,46 1.350 14,02 
A5 2.052 17,88 8.882 23,02 436 17,91 2.200 22,84 

TOTAL 11.479 100 38.588 100 2.436 100 9.631 100 
FONTE: IBGE – Censo Demográfico (1991; 2000) 
NOTA: Elaboração do autor 

(1)Loteamentos estudados na pesquisa: Vale Dourado, Bom Jesus, Aliança e Boa Sorte 
             (excluindo Setor 71)

Tal fato decorre da ocupação dos outros Aglomerados, principalmente nos loteamentos 

Boa Sorte, Bom Jesus e Aliança. O número médio de moradores por domicílio cai de 4, 71, 

em 1991, para 4,00 em 2000; entretanto, a variação populacional nos loteamentos apresentou 

um aumento em torno de 236 % na década, abaixo da taxa para todo o bairro de Nossa 

Senhora da Apresentação (335%) mas muito superior ao restante dos bairros da Zona Norte. 

Estes números demonstram que os loteamentos foram a principal solução de moradia para a 

população de baixa renda da Zona Norte, na década de 1990. 
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Nesse sentido, em relação a renda da população pode-se perguntar: ocorreu uma 

melhora na renda média dos chefes de domicílio, nos loteamentos estudados, na década de 

1990? Conforme Tabela 23, e agrupando as faixas de renda em estratos de baixa, média e alta 

renda, 139 tem-se que em 1991, dos chefes de domicílio que recebiam alguma renda, 87,93% 

eram de renda baixa e apenas 8,76% de renda média; tais números tendem a melhorar em 

2000 com pouco mais de 70% de chefes com baixa renda e 13,55 % de renda média, além de 

um pequeno aumento nos estratos de alta renda. O intenso crescimento habitacional nestes 

loteamentos foi acompanhado de uma melhora relativa nos estratos médios, principalmente 

nos Aglomerados A1 e A4, áreas mais densamente ocupadas a partir de meados da década de 

1990.

Entretanto, o número de chefes de domicílio sem rendimento passou de 0,02% em 

1991 para 14,18 % em 2000, um crescimento bastante acima do encontrado para as outras 

faixas de renda140 e consoante com o que ocorreu para toda Zona Norte e Natal, nesse mesmo 

período, isto é, por um lado o aumento no número de pobres urbanos e por outro, o 

incremento no número de famílias de alta renda, mesmo na periferia da cidade. Em resumo, 

os espaços de pobreza persistem embora acompanhados de uma tendência a diversificação 

das rendas médias. 

TABELA 23- LOTEAMENTOS NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO(1):
      PROPORÇÃO DE CHEFES DE DOMICÍLIO, POR ESTRATO DE RENDA- 1991-2000 

                                     FONTE: IBGE – Censo Demográfico (1991; 2000) 
                                     NOTA: Elaboração do autor 

                         (1)Loteamentos estudados na pesquisa: Vale Dourado, Bom Jesus, Aliança e Boa Sorte. 
                  Total Geral em relação ao total de domicílios existentes na época do Censo 

                                (2) Excluindo os chefes sem renda.

Em relação a densidade habitacional (hab/ha), foi gerado um mapa de densidades 

média por Setores Censitários para todo o bairro (Figura 18) como forma de observar as áreas 

mais e menos densas, buscando corroborar a hipótese de que as áreas mais densas do bairro 

são formadas por lotes localizados às margens da avenida das Fronteiras, e as áreas menos 

densas estariam na periferia mais pobre do bairro. 

139 Neste trabalho, será considerado de baixa renda o chefe de domicílio que receba até 3 salários mínimo/mês, 
média renda de 3 a 10 salários mínimo/mês e alta renda acima de 10 salários. 
140 Ver Tabela do Anexo 8. 

ESTRATOS DE 
RENDA2

1991 2000 

BAIXA 87,93% 71,45% 
MÉDIA 8,76% 13,55% 
ALTA 0,33% 0,80% 
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FIGURA 17: DENSIDADE MÉDIA DOS SETORES 



172

Os Setores com maiores densidades, acima de 160 hab/ha, estão localizados, 

principalmente, próximos à avenida das Fronteiras, com exceção do Setor 69, que faz limite 

com o conjunto Parque dos Coqueiros. A partir da avenida das Fronteiras, percebe-se uma 

gradação das maiores para as menores densidades, até alcançar a área de ocupação mais 

recente que é o Jardim Progresso (área de invasão), com densidade de menos de 30 hab/ha. 

Ocorre uma melhor distribuição dos serviços de coleta de lixo, água encanada e 

existência de instalação sanitária nos domicílios, por Aglomerado de Setor. Como exemplo, 

conforme a Tabela 24, em 1991 o Aglomerado A1 respondia por apenas 2,2% dos domicílios 

com água encanada, embora contivesse cerca de 11% do total de residências nos loteamentos 

estudados; em 2000, esta diferença no Aglomerado A1 é bastante diminuída com a presença 

deste serviço em praticamente todos os domicílios (Tabela 22 e 24).  

TABELA 24- LOTEAMENTOS NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO(1):
         DOMICÍLIOS COM ÁGUA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA, POR AGLOMERADO DE 
         SETORES – 1991-2000 

ÁGUA ENCANADA INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

1991 % 2000 % 1991 % 2000 % 

A1 18 2,2 1. 971 22,13 172 8,95 2 061 21,57 
A2 581 71,2 2 551 28,65 873 45,3 2 777 29,06 
A3 73 8,94 1. 140 12,80 290 15,04 1.199 12,55 
A4 118 11,46 1. 265 14,21 336 17,43 1. 339 14,01 
A5 26 3,18 1. 978 22,21 256 13,28 2 181 22,82 

TOTAL 816 100 8 905 100 1927 100 9 557 100 
T. GERAL2 - 33,50 - 92,46 - 79,1 - 99,23 

FONTE: IBGE – Censo Demográfico (1991; 2000) 
NOTA: Elaboração do autor 

(1)Loteamentos estudados na pesquisa: Vale Dourado, Bom Jesus, Aliança e Boa Sorte. 
(2) Total Geral em relação ao total de domicílios existentes na época do Censo. 

TABELA 25- LOTEAMENTOS NO BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO(1):
         DOMICÍLIOS COM LIXO COLETADO, POR AGLOMERADO DE SETORES – 1991-2000 

LIXO COLETADO 

1991 % 2000 % 

A1 1 0,09 2 004 21,16 
A2 717 61,13 2 753 29,07 
A3 249 21,23 1 198 12,65 
A4 187 15,94 1 337 14,12 
A5 19 1,62 2 178 23,00 

TOTAL 1173 100 9 470 100 
T. GERAL2 - 48,5 - 98,33 

                      FONTE: IBGE – Censo Demográfico (1991; 2000) 
                           NOTA: Elaboração do autor 

         (1 )Loteamentos estudados na pesquisa: Vale Dourado, Bom Jesus, Aliança e Boa Sorte. 
         (2)Total Geral em relação ao total de domicílios existentes na época do Censo. 
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De modo geral, entretanto, esta melhor distribuição não foi suficiente para evitar a 

formação de espaços de pobreza na área interna aos loteamentos, diferenciados pelo acesso 

dos moradores a este serviço. Novamente, tais espaços são identificados nas áreas mais 

distantes da avenida das Fronteiras, isto é, de ocupação mais recente, principalmente no 

Jardim Progresso141 onde, por exemplo, 83% dos domicílios possuem coleta de lixo regular, 

20% a menos do que nas áreas com maior tempo de ocupação. 

6.5  A paisagem criada pela segregação e exclusão habitacional: morfologia e tipologia 

resultantes de uma visão particular dos loteamentos 

Colocada a questão da segregação no bairro, através dos indicadores sociais, faz-se 

necessária uma análise do processo de fragmentação do solo e construção das habitações. 

Nesse sentido, retomando o aspecto teórico, o estudo da morfologia e configuração das áreas 

estudadas podem revelar o processo não apenas de produção (instante inicial e cartorial) mas 

de consumo (momento de fragmentação e apropriação) deste espaço. Quaroni (apud Krafta e 

Spinelli 1998, p.84-85) define estrutura urbana como “um todo formado por fenômenos 

entrelaçados entre si de tal forma que um depende dos outros, não podendo ser o que é, senão 

em virtude de sua relação, e nela mesma com os demais”. O padrão de parcelamento é 

modificado com o tempo: grandes lotes são desmembrados, ruas e vielas são abertas, 

modificando a configuração inicial. Quais lógicas e estratégias estão envolvidas neste 

processo?  

Para tentar responder tal questionamento, toma-se como estudo de caso os quatro 

loteamentos que pelas suas características de área e densidade populacional, permite comparar 

os processos de parcelamento do solo ocorrido nas duas últimas décadas. A área ocupada 

pelos loteamentos no bairro de Nossa Senhora da Apresentação possui 364,42 ha, gleba que 

antes constituía a fazenda de Arthur Gonçalves Ramos e família cujo parcelamento foi 

iniciado em 1974  (capítulo 4). O bairro, além dos quatro loteamentos estudados, possui o 

Conjunto habitacional Parque dos Coqueiros, loteamento Libanês e comunidade Jardim 

Progresso142.

141 Setores Censitários 71 a 74. 
142 A área dos loteamentos estudados corresponde a 35,50 % da área total do bairro que é de 1.024,40 ha. Na 
Tabela 26 tem-se a descrição de área dos loteamentos, conforme o projeto original e também com a atual 
configuração. 
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TABELA 26 - LOTEAMENTOS ESTUDADOS POR DESTINAÇÃO DE ÁREAS E LOTES  

                        (ORIGINAL E ATUAL2)

LOTEAMENTO ÁREA TOTAL 

(ha) 

ÁREA PÚBLICA1

 (ha)  

NÚMERO DE 

LOTES 

NÚMERO DE 

QUADRAS 

 Original Atual Original Atual Original Atual2 Original Atual 

Santarém Grande 236,5 251,03 12,98 0 1700 3.690 103 231 

Boa Sorte 35,1 31,00 0,79 0 235 589 10 50 

Bom Jesus 32,3 29,00 0,73 0 220 623 61 39 

Aliança 56,5 53,19 02 0 368 889 30 65 

Total 360,01 364,42 16,5 - 2.523 5.791 204 385 

FONTE: elaboração própria 

1. área para equipamento e área verde. As escolas e postos de saúde existentes hoje nos loteamentos 

foram instalados em terrenos comprados pela Prefeitura. 

        2. número aproximado, conforme o mapa da CAERN, 1998. 

Da área total dos quatro loteamentos, encontrou-se algum tipo de anotação e 

identificação143 referente a apenas 14 desmembramentos ocorridos entre 1980 e 1995, o que 

corresponde a 17,3 ha. Os restantes dos desmembramentos das quadras originais são 

clandestinos, irregulares ou implantados por invasões e por parcelamentos ilegais, tendo como 

agente um loteador. Dos quase 6.000 lotes existentes, apenas 948 lotes puderam ser 

identificados como sendo “gerados” por desmembramento de lotes originais, ou 16,37% do 

total de lotes.  

Tais números constituem-se como indicadores do processo de produção ilegal no 

bairro, pois a inexistência de um cadastro municipal atualizado, assim como a falta de um 

maior controle e transparência nos processos de registro do parcelamento do solo, no caso dos 

cartórios de outros municípios, impossibilitam uma apreensão exata dessa ilegalidade, sendo 

necessário um trabalho de investigação lote a lote para avaliar a face real da ilegalidade e 

irregularidade, o que excede os limites empíricos deste trabalho.

143 No caso, nos arquivos da SEMURB. 
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FIGURA 18– LOTEAMENTOS ESTUDADOS E O DESENHO DAS QUADRAS (1985 E 1998)
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O loteamento Santarém Grande (Vale Dourado), por exemplo, ainda apresenta grandes 

lotes e quadras inteiras não parceladas e que, provavelmente, possuem os registros originais. 

Tais lotes localizam-se principalmente na parte norte do loteamento onde o processo de 

ocupação teve início, aproximadamente, em 1995-96; nota-se grandes “vazios urbanos”, com 

baixas densidades de ocupação e pouca área construída (Figura 18). Nas quadras próximas à 

avenida das Fronteiras, onde a ocupação teve início a partir de 1980, ocorre o inverso com 

quadras de alta densidade e diversidade de usos (com forte presença de atividades 

comerciais), embora nesta faixa, percebam-se grandes lotes sem ocupação. 

De modo geral estes “vazios” são propriedades remanescentes dos lotes originais e que 

foram mantidas à parte do processo de parcelamento, por decisão dos proprietários, 

interessados em manter um “patrimônio” futuro ou simplesmente por não considerar 

vantajoso economicamente a venda da propriedade. Este aspecto foi apontado pelos 

loteadores como um entrave à formação de novos negócios na área, o que obrigou a procura 

de novas áreas livres cada vez mais distantes da avenida das Fronteiras. 

Nos loteamentos Boa Sorte, Bom Jesus e Aliança ocorre um processo de ocupação 

mais homogêneo, com poucos “vazios”, com quadras e lotes apresentando padrões 

semelhantes: quadras retangulares com, em média, 6.500 m2 e lotes entre 150 e 170 m2. Isso 

se deve à morfologia e aos “históricos” de ocupação dos loteamentos originais. Ao contrário 

do Santarém Grande, estes loteamentos possuíam áreas menores que 60 ha, o que acabou por 

gerar quadras com menor área. Tanto o traçado viário quanto o tipo de lote são similares e 

tiveram a otimização do aproveitamento do solo como fator determinante. A necessidade de 

mais lotes na área e o fato da existência de limites como a avenida das Fronteiras (sul), linha 

férrea (leste) e loteamento Santarém Grande (oeste), resultou em um desenho de loteamento 

formado apenas por ruas paralelas a avenida das Fronteiras (sem cruzamentos), e as vias 

perpendiculares constituem o limite entre os loteamentos (com exceção do Aliança, que 

apresenta duas “fileiras” de quadras).  

As áreas verdes e áreas para equipamentos, existentes apenas nos projetos dos 

loteamentos, registrados ou irregulares, também seguem a mesma “lógica”, pois são 

localizados nas extremidades da gleba, sem uma preocupação urbanística ou de integração 

com as quadras de residência. Nesse sentido, tais projetos originais não tinham a preocupação 

com a utilização efetiva dessas áreas, sendo que estas se justificavam apenas pelo aspecto 

formal ou de aparência de legalidade para o comprador, isto é, para a prática da venda, o fato 

de “existir” essas áreas era um atrativo utilizado pelos loteadores. Ocorre que estes mesmos 

loteadores não tinham qualquer compromisso com a preservação destas áreas verdes, mesmo 
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por que alertar a fiscalização municipal sobre as invasões seria despertar uma “atenção” para 

a área, coisa esta evitada pelos loteadores irregulares144.

O fato é que nenhumas das áreas destinadas para equipamentos e área verde foram 

preservadas, estando hoje plenamente ocupadas por habitações. 

Mas o processo de construção ilegal do espaço urbano nestes loteamentos, pode ser 

melhor visualizado nas quadras que passaram por desmembramentos e nas novas vias 

surgidas desse fracionamento do solo. Como exemplo, o loteamento Santarém Grande possuía 

em seu projeto original 31 ruas, sendo 21 com 15 metros de largura e 10 com 20 metros de 

largura, esta última tendo por função escoar o trafego oriundo da avenida das Fronteiras e 

recambiá-lo para as vias secundárias. Mas a ocupação ocorrida nas duas últimas décadas 

modificou o traçado proposto, existindo hoje 121 ruas e apenas 7 das 10 ruas com funções de 

artéria (e mesmo estas sofreram invasões e redefinições de área); mesmo ainda sendo possível 

identificar o traçado original do parcelamento (preservado pelos limites da gleba), a 

fragmentação do solo, com formação de novas quadras, gerou um traçado desarticulado, com 

pouca integração com as maiores vias existentes.  Outro problema decorrente da fragmentação 

do espaço é a abertura de “ruas sem saída” em muitas quadras dos loteamentos. 

 O loteador clandestino, no sentido de otimizar a área comercializada, lançava lotes de 

8x12 m, por exemplo, por meio da posse de um lote original 20x50 m. Para solver o desenho 

desses lotes ele abriu ruas com 4 metros de largura, perpendicular a rua original; como estes 

lotes não possuem saída para a outra rua, na parte posterior do lote original, as águas servidas 

(pluvial e esgoto) são canalizadas pela via aberta. Tal fato gera um permanente esgoto a céu 

aberto, além de impedir a entrada dos moradores em época de chuva. As pequenas dimensões 

dos lotes também impedem a existência de recuos laterais, prejudicando a ventilação e 

iluminação das residências. 

 Para uma análise mais particularizada desta ocupação, ampliando ainda mais as 

observações feitas sobre os Setores Censitários, fez-se necessário observar as características 

de algumas quadras “tipo” destes loteamentos no sentido de averiguar aspectos como: 

abertura de vias, número de edificações e densidade habitacional e área média dos lotes. O 

objetivo de tal amostragem é revelar como o processo de parcelamento criou áreas mais 

densificadas que a média para o bairro, a existência de áreas ainda sem ocupação, o tipo de 

lote e construção existentes. 

144 Como visto no capítulo 4, no caso do loteamento Algimar, o loteador denunciou a invasão ocorrida em seu 
loteamento por temer uma depreciação do empreendimento e também por estar legalizado, o que perpassa a idéia 
dos “direitos e deveres”, ou uma relação formal entre o loteador e a Prefeitura.  
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 Foram escolhidas, então, 18 quadras originais (isto é, quadras que estavam nos 

projetos originais dos quatro loteamentos estudados e que possuiam, em média, 1,5 e 2,00 ha), 

cujas características de forma e quantidade de habitações permitem defini-las como tipo, ou 

melhor, que podem ser identificadas nos loteamentos. A escolha destas quadras seguiu eixos 

imaginários  paralelos a avenida das Fronteiras, conforme a hipótese de que as quadras são 

menos densas à medida que aumenta a distância dos conjuntos habitacionais e da avenida das 

Fronteiras. Nesse sentido, a análise das 18 quadras pode revelar o aspecto morfológico desse 

parcelamento irregular e clandestino, evidenciando que a segregação social relaciona-se com 

uma deficiência também habitacional. As características observadas em cada exemplo 

(conforme Figura do Anexo 7) são: quantidade de quadras (isto é, número de quadras criadas 

por reparecelamento das quadras originais), quantidade de vias abertas, área total das quadras, 

número de vias, número de edificações, área média dos lotes e densidade bruta e liquida da 

área (no caso, 1,5 e 2,00 ha). Além desses indicadores, fez-se uma análise da tipologia das 

edificações encontradas, envolvendo o padrão construtivo (relacionado com tipo de materiais, 

aberturas frontais na fachada e altura da edificação) e o “desenho” resultante da relação 

habitação/lote145.

Densidade

A densidade média para todo o bairro é de 55 hab/ha, pouco acima do verificado para 

Natal (42,13 hab/ha) e abaixo de outros bairros da Zona Norte como Igapó e Potengi (125,30 

e 68,25 hab/ha, respectivamente). Mas esse número modifica-se quando observadas as 

quadras mais densas dos loteamentos. A média de densidade bruta (incluindo as ruas) nas 18 

quadras analisadas é de 153,51 hab/ha, embora haja quadras com 208 hab/ha e 52 hab/ha, 

demonstrando uma variedade de ocupações nos loteamentos, principalmente no Vale 

Dourado, onde a parte norte do loteamentos apresenta 27 grandes lotes com mais de 5.000m2,

sem ocupações de residências (no máximo uma casa, onde uma família “toma conta” do 

terreno contra invasões, ou são simplesmente granjas remanescentes do loteamento original). 

A diferença de densidade por quadra dá-se devido as dificuldades de acesso aos 

terrenos mais distantes da avenida das Fronteiras, pela não existência de uma linha de ônibus 

que atenda a todas essas quadras. Isso acaba por impossibilitar a abertura de outros 

loteamentos, o que também foi indicado pelos loteadores entrevistados; nesse sentido, as  

quadras mais densificadas, no loteamento Vale Dourado, localizam-se próximas à avenida das 

145 A base cartográfica utilizada foi a planta da CAERN de 1998, mapa mais atualizado existente em Natal; 
entretanto, a diferença de tempo obrigou a fazer-se visitas em cada quadra para atualizar o mapa, principalmente 
no que concerne ao número de habitações e preenchimento de vazios.  
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Fronteiras por onde trafegam os ônibus vindos dos conjuntos habitacionais. Nos outros três 

loteamentos este fator de diversidade é menos percebido, com a existência de poucos grandes 

lotes vazios, 14 ao todo, com mais de 5.000 m2.

A morfologia do loteamento também se relaciona com a disponibilidade de acesso por 

ônibus, pois como os loteamentos ocupam uma faixa perpendicular alongada na direção sul-

norte, e o perímetro das quadras corresponde aos limites dos loteamentos, formam-se 3 

grandes eixos viários (avenidas Boa Sorte, Rizomar Correia dos Santos e José Luiz da Silva) 

que distribuem o tráfego provindo da avenida das Fronteiras, além da avenida Boa Sorte que 

se constitui como um eixo importante para o trafego de  ônibus, que serve  todas as quadras 

do loteamento Boa Sorte e Bom Jesus, no sentido sul-norte.  

Estas características propiciaram a ocupação das quadras mais afastadas, distantes 

quase 2 km da avenida das Fronteiras, dos conjuntos habitacionais, o que corrobora para a  

melhor distribuição da densidade populacional e maior homogeneidade, do ponto de vista 

tipológico, das áreas de quadras e lotes, ao contrário do que ocorre no Vale Dourado, que 

possui a menor média de densidade populacional dos quatro loteamentos estudados. A Tabela 

27 demonstra as densidades médias das quadras analisadas, por loteamento, e que podem ser 

aplicadas para os loteamentos de forma isolada. Cabe notar, que as áreas com maior 

precariedade habitacional, inclusive com maior densidade populacional, é percebida nas 

quadras que eram originalmente destinadas para áreas verdes e que foram invadidas e 

parceladas.

TABELA 27 - DENSIDADE MÉDIA NAS 18 QUADRAS ANALISADAS, POR LOTEAMENTO.

Loteamento  Densidade Bruta (hab/ha) Densidade Líquida (hab/ha)1

Vale Dourado (Santarém Grande) 124,77 128,56 

Boa Sorte  151,61 158,61 

Bom Jesus 176,27 182 

Aliança 162,49 181,31 

FONTE: elaboração do autor 

(1) A densidade líquida foi calculada excetuando-se a área de ruas.
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Tamanho de quadras, lotes e vias 

O parcelamento irregular e ilegal das quadras originais, resultado dos 

desmembramentos ocorridos entre 1980-1995, originou uma variedade de quadras com áreas 

e formas, contrastando com as quadras definidas nos projetos de 1974,1982 e 1984. Os 

interesses imobiliários nestas áreas, as invasões ocorridas, a falta de fiscalização, enfim, todo 

o processo de privatização das áreas conformaram um espaço pouco articulado, com uma 

malha viária irracional (do ponto de vista do trafego para transporte coletivo) apontando para 

custos cada vez maiores de regularização e intervenção em infra-estrutura. De todas as 18 

quadras analisadas, e que podem ser estendíveis as demais, nenhuma apresentou uma área 

igual a quadra original, ou para menos ou para mais. A fragmentação resultante desconfigurou 

o desenho interno dos loteamentos, influenciando na abertura de vias que, por vezes, não 

permitem a entrada de um caminhão de coleta de lixo. Dos lotes originais com 1.000m2, o lote 

tipo hoje apresenta 184,58 m2, em média, ou lotes 10 x 18,5 m. O Quadro 5 especifica estes 

lotes tipos, nas 18 quadras estudadas, por loteamento146.

QUADRO 5- LOTE TIPO NAS 18 QUADRAS ESTUDADAS, POR LOTEAMENTO

Loteamento  Lote tipo (m2)

Vale Dourado 190

Boa Sorte 180

Bom Jesus 200

Aliança 150

FONTE: elaboração própria  
NOTA: ver Anexo 7. 

 É claro que, apesar das médias, encontram-se lotes com 500 m2 e lotes com 80 m2. Este 

último principalmente em áreas verdes invadidas e ocupadas. Outra tendência percebida é o 

coeficiente de aproveitamento dos lotes, com construções de 60, 80 ou 100 m2 de construção, 

na maioria dos casos ocupando toda a parte frontal do lote, reservando uma área para o 

quintal. Essa forma de ocupação acaba por corroborar para a inexistência de recuos laterais, 

146 Cabe aqui um esclarecimento: para não influenciar no cálculo da média das áreas de lotes, foram excluídos da 
contagem lotes que destoavam muito dos demais; por exemplo, em uma quadra formada por 62 lotes com média 
de 200m2 e apenas 02 lotes com 1.500m2, estes últimos não foram computados, para evitar uma diluição da área 
final, comprometendo o estudo das médias. 
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principalmente em lotes com 8 ou 10 metros de frente. O quintal, nestas casas, parece ser mais 

importante que a existência de um jardim frontal. 

 Os lotes estão agrupados em quadras (desmembradas) normalmente retangulares, mas 

irregulares em área. A quantidade de vias abertas nas quadras originais dependerá da 

quantidade de lotes criados a partir dos constantes desmembramentos. Outra característica 

resultante do tipo de parcelamento dos lotes refere-se à propriedade da quadra original. Há 

casos em que esta foi dividida entre três proprietários, que decidiram parcelar de maneira 

diferente, em épocas diferentes resultando em um desenho irregular e traçado descontínuo147.

 Como dito anteriormente, apenas 7 ruas dos loteamentos são pavimentadas, ou 

aproximadamente 3 % do total de ruas. A existência de irregularidades topográficas na área 

dos loteamentos traz graves problemas principalmente em época de chuvas, quando a falta de 

drenagem faz ocorrer vários pontos de alagamento, impossibilitando o tráfego nas ruas além 

de invadir casas. Fator preocupante, também, diz respeito as bacias naturais e lagoas 

existentes nesta área e que foram ocupadas por residências.  

Em relação ao tipo de ruas, os loteamentos apresentam: (a) ruas largas com 15 e 20 

metros de largura (ruas do parcelamento original) e (b) ruas com 4 ou 7 metros (abertas nas 

quadras desmembradas). Esta disposição dos tipos de ruas corresponde a uma maior 

fragmentação do espaço que traz prejuízo à acessibilidade dos moradores, assim como para o 

escoamento de águas pluviais, entrada de ambulâncias, carros de lixo, entre outros. 

147 Ver quadra 1 do Aliança, no Anexo 7. 

FIGURA 19 – Rua sem pavimentação entre o 
loteamento Vale Dourado e Jardim Progresso. 
Notar a irregularidade da via e o 
avanço das construções. 
Fonte: foto do autor. 

FIGURA 20 – Esgoto residencial jogado em 
rua do loteamento Aliança; fato comum 
também em outros loteamentos do bairro. 
Fonte: foto do autor.
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Uso do solo e equipamentos não residenciais 

 Para o presente estudo, optou-se pela não construção de um mapa de uso do solo para as 

quadras estudadas, pois o número de ocupações não-residenciais seria pouco expressivo, visto 

que de modo geral a habitação é o uso primordial nas 18 quadras estudadas, existindo alguns 

poucos estabelecimentos comerciais (na maioria “mercearias” adaptadas à sala de visitas das 

residências). As áreas mais comerciais dos loteamentos estão concentradas em dois eixos 

principais que são as avenidas das Fronteiras e avenida Boa Sorte. O intenso fluxo de carros e 

transporte coletivo, além de serem as primeiras vias pavimentadas, corroborou para a 

formação destes eixos comerciais nos loteamentos. De modo geral, as Tabelas 28 e 29 

demonstram os principais usos não-residenciais no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, 

conforme pesquisa realizada pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena 

Empresa). 

TABELA 28- BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO: TIPO DE USO NÃO- 

                  RESIDENCIAL 

Atividade Unidades 

Mercadinhos  291 

Bares 110 

Salão de beleza 92 

Cigarreiras 61 

Distribuidora de bebidas 57 

Material de construção 52 

Oficinas 38 

Padarias 29 

Serrarias 23 

Supermercados 11 

Sorveteria 15 

Total 779 

FONTE: Natal (2002, p.12) 
NOTA: Elaboração do autor
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TABELA 29- BAIRRO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO: ATIVIDADE 

                        EMPRESARIAL, POR SETOR ECONÔMICO 

Atividade Proporção (%) 

Industrial 6,94 

Comércio 56,76 

Serviço 36,30 

Total 100% 

FONTE: Natal (2002, p.12) 
NOTA: Elaboração do autor

 Ao considerar o número total de residências do bairro de Nossa Senhora da Apresentação 

de 13.948 (Censo IBGE, 2000), pode-se ver que apenas 9,42% dos usos no bairro corresponde 

ao não-residencial148, sendo portanto pouco expressivo se relacionado ao número total de 

residências149. De modo geral, o uso não-residencial está concentrado no setor de comércio 

(mercadinho, bar, material de construção, etc.), com 56,73% do total, e serviços (salão de 

beleza, oficinas, etc.) com 36,30%. Conforme a Tabela 28, o maior peso dos usos não-

residencial refere-se aos mercadinhos e bares (401 no total), o que se explica pela 

possibilidade de compatibilizar estes usos com a moradia (uso misto), sendo uma fonte de 

renda para a família. Ainda sobre os usos não-residenciais, destaca-se a existência cada vez 

mais freqüente de comércios relacionados com a venda de matérias de construção (conhecidos 

como depósitos); de fato, este tipo de comércio é uma espécie de pioneiro nos loteamentos, 

pois dá suporte a autoconstrução das moradias. 

Habitação

Em relação à ocupação do domicilio e o peso da propriedade privada no bairro, 

constata-se que 64,44% destes estão quitados, 13,39% está em processo de quitação e 13,16% 

são alugados, números similares dos encontrados para Natal e demais bairros da Zona Norte 

(IBGE, 2000). O tamanho médio dos lotes acaba por determinar o tipo de implantação da 

edificação no terreno, com inexistência, em média, dos recuos frontal e lateral. O resultado é 

por vezes uma frente de quadra contínua, com casas geminadas umas nas outras 

148 Mesmo este número tende a ser menor, se tivermos em conta que muitos destes comércios (não é possível 
pela fonte utilizada determinar quanto) é misto, ou seja, habitação e comércio; além de que parte do Distrito 
Industrial localiza-se no limite norte do bairro. 
149 Embora o SEBRAE não aponte quantos comércios são de uso misto (comércio e residência) e o IBGE só 
considere os domicílios, tais dados apontam uma tendência preponderante de uso residencial para todo o bairro. 
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(principalmente em áreas mais densificadas). Percebe-se um tipo de fachada comum com 

porta e janela ou portão e janela, dependendo da existência ou não do automóvel. Este padrão 

porta-janela repete-se exaustivamente nas residências, conferindo uma certa homogeneidade 

tipológica às fachadas.  

O contraste, ou melhor, as diferenças ocorrem em relação a inclinação do telhado e 

materiais de revestimento (as fachadas tendem a ocupar toda a frente do lote, sem sacadas ou 

volumes) das edificações. Os telhados tendem a ser de duas ou três águas, com cumeeira 

central ou lateral e caimento para os lados da casa ou frontal-posterior; raramente alguma casa 

foge a este esquema do tipo porta-janela e telhado duas águas. Nos acabamentos das 

edificações podem ser percebidas diferenciações em termos de qualidade construtiva; aqueles 

que tem maior condição financeira, investem no revestimento cerâmico e gradis de ferro na 

fachada, além de apresentarem uma fatura construtiva mais “permanente”, com piso de 

cerâmica e paredes rebocadas e pintadas. Tais casas são encontradas tanto nas quadras mais 

densas quanto nas menos densas, agrupadas ou isoladas. 

 As casas mais precárias mantêm o padrão tipológico, mas diferenciam-se em tamanho 

(menores) e materiais de acabamento: alvenaria simples, sem reboco ou pintura e janelas em 

madeira. Também se percebe ainda algumas casas de taipa, principalmente nas áreas menos 

densas.

Nesse sentido, pode-se tecer algumas considerações quanto a morfologia dos 

loteamentos e a tipologia das edificações encontradas; (a) as quadras mais desmembradas 

tendem a apresentar uma maior quantidade de lotes com menores dimensões (com relação as 

quadras menos desmembradas), e um número maior de vias com larguras entre 7 e 4 metros 

(conforme a origem da propriedade e o tipo de desmembramento); (b) a implantação da casa 

no lote tende a ocupar a parte frontal do terreno (com a existência de um quintal na parte 

posterior); (c) os lotes possuem, em média, dimensões similares em torno de 200m2

(excetuando do cálculo os grandes lotes);(d) nas quadras mais densas encontra-se uma maior 

variedade no tipo de lote, variando de 140 a 200m2; (e) o padrão tipológico das residências, 

segue um esquema porta-janela (isto é, duas aberturas) sem volumes ou sacadas, com 

presença de uma “varanda” ou “garagem”, como uma espécie de ante-sala, que, se for o caso, 

funciona como garagem; (f)  o telhado tende a ser de duas ou três águas, sem recortes ou 

saliências (o que encareceria a construção, sendo que prefere-se a existência de uma única 

“linha” ou cumeeira); (g) nas residências de melhor padrão construtivo é comum a existência 

do revestimento cerâmico na fachada com gradil, em oposição as casas sem reboco ou de 

taipa.
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No geral, é uma tipologia e morfologia pobre no sentido de variedade de opções, 

sendo uma “paisagem” constituída pelos mesmos elementos, direcionados pelas escolhas mais 

financeiras do que primordialmente estéticas ou culturais, ou melhor, a estética tipológica 

resultante é fruto dos espaços de pobreza relacionadas com a forma de ocupação e padrões de 

parcelamento construídos enquanto prática dos loteadores e “invasores”, nas quadras 

originais. Tal paisagem, entretanto, é comum a todas as periferias tanto no Brasil como nos 

demais países subdesenvolvidos o que faz gerar a necessidade de pensar a periferia não 

apenas do ponto de vista de fornecer um pacote básico de serviços públicos (água, energia e 

coleta de lixo) mas também discutir o papel de determinados setores profissionais, como os de 

arquitetura, por exemplo, nesta periferia.  

Esta discussão sobre como projetar e ajustar os espaços periféricos relaciona-se com a 

necessidade de mudança nas práticas de intervenção nestas áreas; se os centros urbanos 

enquanto espaço de projetação, idéias e amplos debates, monopolizaram as pesquisas e 

propostas em arquitetura e urbanismo na última década, pouco se tem aludido sobre a 

construção e reconstrução das periferias. Estabeleceu-se uma idéia de que estes espaços, 

talvez por estarem sempre “em construção”, não se constituem como objeto do olhar técnico.

Nesse sentido, Horacio Capel (2001) chama a atenção (dos arquitetos) para este fato, além de 

comentar que, 

Nadie negará que se puede proyectar mucho más libremente en un espacio 
periférico que en el interior de la ciudad. No parecen existir limitaciones a 
la imaginación de formas nuevas y de nuevas tramas urbanas. Sin embargo, 
tal vez sería bueno que el arqitecto apriendera a aproximarse a sus 
intervenciones con una clara apreciación de las determinaciones 
ambientales que existen [...] (CAPEL, 2001, 103) 

FIGURA 21 – Auto-construção de moradia no 
loteamento Vale Dourado. A cada dia uma nova 
casa surge no loteamento. 
Fonte: Foto do autor 

FIGURA 22-Os Espaços mais críticos em termos 
de qualidade habitacional situam-se em áreas de 
ocupação mais recente. Aqui, casas de alvenaria 
construídas “aos poucos” pelos moradores. 
Fonte: Foto do autor 
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Por outro lado, Carlos Nelson Ferreira dos Santos (1984), em meados da década de 

1980, já discutia o poder inspirador da periferia (principalmente da favela carioca) no 

trabalho projetual do arquiteto. Além desse fato, relacionado com as formas e elementos 

populares, destaca-se uma observação de Santos (1984) sobre o por quê de a periferia ter esta 

forma precarizada, embora seja um ambiente rico em possibilidades: 

Porque, como metáfora, permite certo grau de compatibilidade coincidente 
para todos os seus habitantes. O mecanismo de compreensibilidade é uma 
expectativa que atravessam todos os que repartem  este mesmo espaço. É o 
que chamo de inversão de custos. Representantes do governo, 
representantes do capital e moradores em geral [...] tem a mesma fé. Acham 
que é lógico que os pontos urbanos de alto valor econômico, cujo custo 
pode ser visto tendendo ao infinito, exijam um desgaste social muito mais 
baixo, portanto tendendo a zero. [...] Em contrapartida, quem é muito pobre 
deve ir morar em terras que não valem nada. A diferença é paga com a vida, 
pois não há água, esgoto, transportes, escolas, hospitais, segurança e outros 
elementos que possam significar algo para o mercado. (SANTOS, 
1984,p.107).

Como tal “inversão de custos” constrói o desenho ou a forma da periferia pobre? 

Estabelece-se uma lógica partilhada, como ressalta Santos (1984), por diversos atores da 

cidade, ao considerar natural os espaços de pobreza serem necessariamente precarizados, com 

graves dificuldades sociais. Essa lógica, muito útil ao mercado de terras, credita a periferia 

como uma fase do crescimento da cidade, no sentido de que paulatinamente os investimentos 

públicos alcançarão tais áreas, cedo ou tarde: 

O incremento será causado pela acumulação paulatina de investimentos 
feitos pelo poder público: hoje uma rua asfaltada, amanhã uma escola, 
depois uma linha de ônibus e uma rede de água potável...Como numa 
balança, à medida em que isso se dê, os custos sociais partiriam do infinito 
em direção ao zero. Isso acontece? Sim, e só aumenta os problemas. 
(SANTOS, 1984, p.107) 

Quando uma área da periferia começa a apresentar melhoras qualitativas e 

quantitativas, é sinal que a linha periférica foi ampliada através da abertura de novos 

loteamentos e construção de novas casas.  A lógica do mercado estabelece um ritmo próprio 

de construção da cidade, embora o diferencial seja o tipo de população moradora. A 

segregação é estabelecida. 

Os equipamentos que ocupam este espaço, refletem o próprio espaço, no sentido de 

uma menor diversidade tipológica ou até mesmo relacionada a falta de opções do ponto de 

vista técnico, na medida em que a “mão” do arquiteto nestes espaços é nula. A autoconstrução 
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seja pelo próprio morador ou sub-contratada, limita as opções dessas escolhas tipológicas, 

gerando imensos espaços social e espacialmente homogêneos150, mesmo que existam algumas 

diferenciações em termos de renda em algumas áreas. 

A recente e rápida ocupação, sem o acompanhamento de fiscalizações ou controles, 

também se relacionam com estes aspectos da construção dos espaços de pobreza na periferia 

norte de Natal, primordialmente nos loteamentos estudados. 

6.6 A face (des)humana da segregação: moradores, histórias de vida e habitação 

Como complemento deste capítulo, que trata dos processos ilegais de parcelamento do 

solo nos quatro loteamentos estudados, faz-se necessário observar, além da forma e tipologia 

do espaço construído, a vivência desse espaço através não apenas da produção mas também 

na esfera do consumo, isto é, observar a construção desse espaço pela ótica dos moradores. 

Para tanto, são apresentadas entrevistas com quatro moradores distribuídos pelos loteamentos 

que, além de um largo período de vivência na comunidade, possuem um conhecimento sobre 

a “história” dessa ocupação. As entrevistas revelaram os dramas e conflitos que escapam aos 

gráficos e tabelas; também foram importantes para perscrutar sobre assuntos como 

participação comunitária, política local e sobre as perspectivas para a Zona Norte como um 

todo. A seguir, descreve-se parte destes depoimentos151, estendíveis para a prática e história 

dos demais moradores destes loteamentos.  

Dona Raimunda e a rua da Palha152

A Sra. Carmem Lúcia, ou Dona Raimunda para os mais amigos, nasceu em Ceará 

Mirim a caminho do município de São Paulo do Potengi. A idéia da família era tentar melhor 

sorte próximas da capital, estabelecendo moradia em Extremoz, hoje integrante da Região 

Metropolitana. Após se casar (em 1982), D. Raimunda, aos 25 anos, decidiu se mudar para 

Natal, onde trabalhava como empregada doméstica em uma residência em Igapó. A distância 

150 Santos (1984) afirma serem tais espaços de pobreza ricos em soluções construtivas populares que os 
arquitetos deveriam aprender e absorver. No entanto, o autor refere-se mais especificamente às favelas que não 
possuíram, como no caso dos loteamentos estudados, um parcelamento induzido por um loteador clandestino, 
com tipologia e morfologia semelhantes.   
151 As entrevistas não seguiram um roteiro rígido, pré-definido, pois o que se queria ressaltar era a diversidade de 
informações relacionadas com as dificuldades dos moradores com histórias diferentes mas com a mesma relação 
com o espaço construído. Para facilitar o comentário sobre os depoimentos, os trechos da “fala” dos moradores 
ou estão entre aspas ou estão destacados com fonte menor. 
152 Depoimento realizado no dia 06/04/2002, na rua Irmã Vitória, 23, Nossa Senhora da Apresentação (na casa da 
entrevistada). 
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de casa era um incômodo devido, basicamente, ao custo de transporte. Mas a falta de renda 

fixa (era diarista) impedia a Dona Raimunda de comprar ou mesmo se habilitar a uma casa 

popular nos conjuntos da COHAB. “Minha patroa então me fez uma proposta; ela disse que 

tinha um quartinho de taipa, com piso batido e coberto de palha, que ficava na rua Irmã 

Vitória, antiga rua da Palha”; o citado quartinho era um abrigo de um único vão, porta e 

janela, sem banheiro ou instalação de água corrente. Como este existiam outros iguais, casas e 

cômodos construídos em áreas verdes invadidas do loteamento Santarém Grande, a partir de 

1978.  Ela comenta que: “Quando eu cheguei já havia um bom número de pessoas morando, 

em casas de taipa também; dava para contar em 10 o número de casas em tijolo”.  

Sua patroa havia comprado essa casa de um primeiro proprietário que havia vindo do 

interior do estado para trabalhar nas obras de limpeza do terreno para os conjuntos 

habitacionais da COHAB, a partir de 1978, fato comum referentes a essas primeiras 

ocupações informais: sem ter onde morar, alguns trabalhadores da construção civil acabavam 

invadindo terrenos e erguendo suas casas ao lado dos canteiros de obras. “Meu pai mesmo, 

arranjou trabalho na limpeza do mato para a construção do conjunto Panatis e Nova Natal; era 

o emprego possível nessa região” diz. A chegada de mais pessoas na área expandiu a rua da 

Palha pressionou os donos de lotes privados próximos, obrigando-os a parcelar em fatias 

menores a gleba original e vendê-las antes que fossem invadidas, evitando assim a perda do 

investimento feito. 

Algum tempo depois de instalada, sob uma forte chuva, a “parede” da frente caiu: 

“cheguei do trabalho e ela estava no chão; sem ter para onde ir, recebi ajuda de alguns 

vizinhos que, pobres como eu, foram solidários”; a partir daí, D. Raimunda começou uma 

“peregrinação” pelos órgãos da prefeitura em busca de auxílio para erguer sua casa: “eu ia e 

eles diziam ‘volte na terça-feira’; fui 13 vezes até conseguir alguns tijolos e cimento e poder 

começar a construção e após 14 anos, ainda não consegui terminar, quer dizer, deixar como eu 

quero”. O desejo maior é equipar o banheiro com peças mais novas.  

A energia para essas casas da antiga rua da Palha foi trazida pelo Programa Pau 

Amarelo do governo José Agripino, destinado a eletrificar as residências mais pobres e cobrar 

uma taxa simbólica; o banheiro foi construído por um programa social da prefeitura, assim 

como na maioria das casas da rua.  

Como católica praticante, D. Raimunda passou a freqüentar a igreja do bairro, recém 

construída pelo padre Thiago153 participando de atividades sociais de bairro, como a ajuda 

153 Padre Thiago é referência para a história de muitos bairros na Zona Norte, pois foi um “pioneiro” na 
assistência social aos moradores da região, desde o início da década de 1980. 
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comunitária às famílias mais carentes. Sobre a qualidade de vida do bairro, D.Raimunda diz 

que “é boa; no início tinha um pessoal mais briguento e era preciso chamar a polícia todo o 

dia, mas hoje é mais tranqüilo. É claro que existe o problema das drogas e bebida que cada 

vez mais atacam os jovens”; lembrando sua própria experiência, D. Raimunda diz que seu 

marido era alcoólatra e um dos seus filhos foi assassinado em uma confusão no bairro. “Falta 

praças e opções de lazer para os jovens, que ficam pelas ruas, nos bares, sem ter o que fazer”, 

diz.

Perguntada sobre a diferença existente entre os bairros da cidade, ou a necessidade de 

uma emancipação da Zona Norte em relação à Natal154, D. Raimunda diz que “isso é 

bobagem...será que o pessoal de Mãe Luiza é mais aceito que a gente? Que diferença faz o 

norte, ou o sul, ou leste e oeste, se em todo canto tem gente ganhando pouco ou muito? A 

emancipação é bobagem, porque separar o que Deus uniu?”. 

Há dois anos a rua Irmã Vitória foi pavimentada, muitos moradores antigos já 

venderam suas casas, sendo D. Raimunda uma das mais antigas moradoras: “ eu gosto daqui, 

mesmo com as dificuldades, foi aqui que construí minha casa. Saio todo dia de 5:00 h, 

ninguém mexe comigo”, mas para garantir, “rezo um terço toda a noite”. 

Dona Ciça e o “amigo Galego”155

A sra. Maria Lopes da Silva, D. Ciça, decidiu comprar um lote de 8 x12 metros no 

loteamento Vale Dourado, então Santarém Grande, em 1989 quando um irmão seu havia 

passado a trabalhar para um loteador, o Galego (capítulo 4) como uma espécie de “corretor de 

imóveis” embora na época sua profissão fosse carpinteiro, e ele pouco soubesse ler; antes ela 

morava nas Quintas, de aluguel, o que acabava por tomar parte do seu salário de operária das 

Confecções Guararapes. Seu irmão, que morava em Igapó, um dia (meados dos anos de 1980) 

ao passar um dia em frente a um loteamento e visto algumas faixas que anunciavam venda de 

lotes à prestação: 

Ele não sabia ler e sua esposa, então, disse que era um anúncio de venda de 
lotes; ele achou que era a chance da casa própria e de fazer negócios; 
comprou um lote, abriu um posto para vender areia e tijolos, para os 
moradores que chegavam no loteamento, e aos poucos foi entrando na 
venda de lotes, sob a organização de Galego. 

154 Como visto acima, a idéia de transformar a Zona Norte em um município autônomo surgiu no início da 
década de 1990 motivada por reivindicações dos moradores dos conjuntos habitacionais, que se sentiam 
“discriminados” em relação aos outros bairros da cidade. Recentemente um político local, Luiz Almir, utilizou 
esta idéia como “bandeira política” nas últimas campanhas. 
155 Depoimento realizado no dia 14/10/2002, na rua São Jorge do loteamento Vale Dourado. 
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O irmão de D. Ciça156, já estabelecido, ajudou-a a comprar um lote no loteamento e 

também a comprar o material de construção da futura casa. “No início eu não podia pagar as 

prestações do lote e construir a casa ao mesmo tempo; então passei 1 ano na casa desse meu 

irmão, até conseguir construir”. O primeiro desafio foi limpar o terreno, tomado pelo mato, e 

mantê-lo livre de invasões, freqüentes na época: 

 A família toda ajudava...a gente vinha no fim de semana para acabar com o 
mato e as formigas... cada morador limpava seu próprio lote e no domingo, 
isso era cheio de gente; fazia-se comida no local, levava-se cachaça e tudo 
no final era festa...o sonho da casa própria estava cada vez mais perto; eu 
olhava e não acreditava: eu via o futuro, minha casa. Na vila onde eu 
morava, eu via todo mundo indo para sua própria casa, e eu me perguntava 
se um dia eu também iria sair. 

D. Ciça chora ao se recordar desse sonho, agora realizado. Mas após a construção da 

casa, os problemas surgem, relacionados principalmente com a habitabilidade e conforto:  

Quando eu cheguei [em 1990] não havia luz ou água; essa tinha de ser 
tirada de um poço, do vizinho”; “eu para chegar no trabalho, tinha que 
andar até o conjunto, na avenida das Fronteiras [ uns 15 a 20 minutos de 
caminhada] ...eu saia às 7:00 h, mas eu ia feliz pegar o ônibus porque eu 
saia de dentro da minha casa...no primeiro dia que cheguei aqui, com 
caranguejeira e cobra mesmo, eu chorei de felicidade.

O lote foi comprado a Galego, que ainda ajudou na construção da casa: “Galego foi 

maravilhoso” diz D.Ciça que considera Galego “um benfeitor” da comunidade por propiciar 

lote baratos a população de baixa renda.157 As “melhorias” como água encanada e energia 

elétrica apareceram aos poucos, com forte luta dos moradores que dividiram os custos para 

compra de postes para a eletrificação da rua. “Minha cabeça chega doía de tanto levar lata 

d´água na cabeça...mas foi uma festa quando [em 1993] a rede de água chegou nesses lotes” 

diz.

D. Ciça diz gostar de morar na comunidade, porque antes de tudo sua casa é a prova 

de longos anos de luta e sacrifícios: antes de ser um imóvel, seu lote e residência 

representamuma espécie de ticket para participar da vida integrada, com aqueles que possuem 

uma propriedade. Em nenhum momento D. Ciça parece creditar as dificuldades encontradas 

nos primeiros anos moradia no loteamento, aos loteadores ficando esta responsabilidade para 

156 Essa prática de recrutar moradores locais para ajudarem nas vendas de lotes, como visto acima, é típica do 
loteador irregular que, assim, mantém um maior controle sobre a área, com baixo custo de operação.
157 Essa relação de amizade irá permanecer, com D. Raimunda se engajando, há alguns anos, na campanha 
eleitoral que Galego empreende em São Gonçalo do Amarante para vereador, sem sucesso. 
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a Prefeitura: “falta agora praça, área de lazer, ônibus e pavimentação das ruas”, diz. Há alguns 

anos, D. Ciça percebe o interesse de certos políticos locais que ensejam em abrir 

“fundações”158. Ela até hoje não possui uma escritura pública do imóvel.

D. Francisca das Chagas e o sonho da casa própria 

Nossa terceira “personagem” comprou um lote no loteamento Aliança em 1990, à 

prestação, também da imobiliária do Galego que na época era extremamente ativa no bairro; a 

construção da casa só começaria dois anos depois, aos poucos, e em partes. Na época, só 

havia uma casa já construída, embora os lotes já estivessem vendidos. A falta de ônibus era o 

principal empecilho para a ocupação: 

Esses meus vizinhos compraram seus lotes nos piquetes que existiam na 
entrada do loteamento... eles viam faixas com alguém tomando conta 
oferecendo os lotes; depois de acertado nós íamos ao escritório da 
imobiliária para fechar negócio. Meu lote foi comprado à vista, mas muitos 
vizinhos foram à prestação. Minha mãe também comprou a prazo, aliás ela 
comprou dois lotes. O meu lote mede 6x15, e eu só comprei nessa travessa 
porque era onde ainda tinha disponível, o resto estava tudo já vendido. 

No ato da venda, diz D. Francisca, havia sempre a planta do loteamento aberta, com 

o número dos lotes em oferta; alguns já estavam riscados, indicando a venda. Após tudo 

acertado, era entregue um recibo de compra e venda provisório, pois o definitivo seria 

passado em cartório “para maior segurança”. No caso, trata-se uma escritura particular de 

compra e venda do imóvel, sem qualquer garantia de posse ou registro imobiliário: 

Eu perguntei sobre a escritura pública, mas ele [o loteador] me informou 
que isso era muito caro, ia subir o preço das prestações...que isso ele não ia 
fazer; ele disse que eu não me preocupasse, pois com o passar o tempo 
vinha o IPTU e a prefeitura considerava tudo regular. 

O citado IPTU ainda não chegou, mas pelo menos desde o ano 2000 a rua onde D. 

Francisca mora (há quase 13 anos) recebeu um nome e ela agora pode receber 

correspondências. E quanto a dificuldade de se instalar no loteamento? 

158 As Fundações Assistenciais são cada vez mais freqüentes na região; administradas por vereadores que 
oferecem de graça à população do bairro serviços como oculista, dentistas , ambulância,etc. “em troca” de um 
reconhecimento do trabalho feito, principalmente em épocas de eleições. 
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Tinha água e energia quando a gente chegou...quer dizer tinha a rede que 
passava na outra rua. Os moradores, então, se reuniram, dividiram as 
despesas e compraram os canos para “puxar” a água da rede geral; a energia 
era fraca, mas já tinha alguma posteação. O ônibus era mais difícil... nós 
tínhamos de andar até o Panatis [conjunto habitacional] para pegar 
ônibus...à noite, no escuro, era um perigo chegar em casa. 

Tais sacrifícios, entretanto, ficam “diminuídos” quando o que está em “jogo” é a 

obtenção de uma propriedade (mesmo que irregular), ou o sonho da casa própria: “eu pagava 

R$ 200 de aluguel no Alecrim, antes de vir para cá. Saiu mais barato vir morar com minha 

mãe e aos poucos ir subindo a casa...na sede de ter a casa própria, meus vizinhos faziam a 

mesma coisa e os lotes à venda foram sumindo rapidinho...”. O lote e a casa de D. Francisca 

ficam em um recorte do lote original 20x50: o loteador abriu uma rua de 6 metros (incluindo a 

calçada das casas) perpendicular a rua original do loteamento; de um lado e do outro dispôs 

lotes 6x15. A principal reivindicação de D. Francisca são as praças, a pavimentação das ruas e 

mais linhas de ônibus. 

D. Isaura e o “conforto e desconforto de viver aqui”. 

  Por fim, como exemplo da vivência dos moradores, temos D. Isaura Santos, que comprou 

seu lote no bairro de Nossa Senhora da Apresentação em 1994. Ela morava, logo após ter se 

casado, no conjunto Panatis em um cômodo no quintal da casa de sua mãe. Já estava nesta 

situação desde 1992 e a angustia de “não ter um canto só meu”, era o que mais a afligia. O 

pouco dinheiro seu e do marido não possibilitava a compra de uma casa de conjunto, muito 

menos fora da Zona Norte: “podíamos ir para Felipe Camarão ou morar de aluguel nas 

Quintas, mas isso era a mesma coisa de permanecer na situação de dependência”, diz. Quando 

passou pela avenida das Fronteiras, viu faixas de propaganda no loteamento Vale Dourado, 

FIGURA 23 e 24 –  Faixa e Placa de venda de loteamento. É 
comum existir faixas e placas com propaganda de loteamentos 
em toda a Zona Norte, principalmente nas principais avenidas. 
Fonte: foto do autor 
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oferecendo lotes com baixas prestações em até 12 vezes. O preço tentador fez com que ela 

voltasse com o marido no sábado seguinte para tomar informações: “ele [o corretor] apontou 

o nosso lote com o dedo na planta e depois mostrou onde ficava no loteamento...era bem 

longe; logo depois da compra, fomos procurar e quando o achamos levamos o maior susto: o 

mato era alto e cobria tudo”.  

 A limpeza do terreno foi encomendada a um servente de pedreiro, pago por fim de semana 

trabalhado. A construção da casa só seria possível após o pagamento do lote: “ficamos com 

medo de invasão e tratamos logo de cercar e plantar coqueiros dentro do terreno... então 

começamos a levar o material: tijolos, areia, essas coisas... mas na primeira noite no terreno, 

já roubaram parte disso”. Com o tempo, foi possível contratar um pedreiro que vinha na casa 

três vezes por semana, o que arrastou a obra por cinco meses. A água e a energia já estavam 

disponíveis na rua, existindo apenas o trabalho de fazer a ligação com a casa (quatro 

cômodos, mais banheiro).  

Quando engravidei, e depois quando nasceu nosso filho, ficou mais difícil ir 
trabalhar...o bairro não tinha creche e eu tinha que todo dia deixar o menino em 
minha mãe...com o tempo isso não era mais possível, e eu larguei o emprego; 
esse fato diminuiu a renda da família que hoje gira em toro de 02 salários 
mínimos. Foi um período difícil, mas agora as coisas estão bem melhores...só 
falta um posto de saúde e escola para as crianças; a chuva também é um 
problema, alagando a rua...o conforto e o desconforto de viver aqui, acaba 
sendo, bom pois não se paga aluguel nem prestação de casa.  

Novamente o tema da liberdade, coadunado com a irregularidade da posse; satisfeita 

com seu recibo de compra e venda D. Isaura nunca reclamou da falta de uma escritura 

pública.

FIGURA 25  - Loteamento Boa Sorte. O parcelamento 
em áreas propícias a alagamento e a descarga de 
esgoto residencial causam pontos constantes de 
alagamento em ruas. 
Fonte: foto do autor 

Figura 26 – “Rua” na comunidade Jardim Progresso. 
Sem coleta regular de lixo,  moradores queimam ou 
enterram o lixo produzido. 
Fonte: foto do autor. 
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6.7  Conclusões parciais do capítulo 6: As espoliações urbanas e a “liberdade” da casa 

própria

O que estes depoimentos acima transcritos (e outros tomados em várias visitas ao 

bairro) querem dizer em comum? Histórias de vida diferentes, mas que mantêm entre si um 

fio condutor que une estas quatro mulheres. Tal fio é o que Lúcio Kowarick chamou de 

“espoliações urbanas”, relacionado aos desgastes sociais que uma vasta população pobre 

acaba enfrentando em sua necessidade de morar. Entre o “sonho da liberdade”, da fuga do 

aluguel e da afirmação enquanto “integrado” entre outros, existe a figura do loteador que ao 

implantar suas práticas de comercialização acaba por influenciar e determinar o “preço” que 

essa população terá que pagar por este ticket que é a propriedade do solo, tomado em todos os 

casos como uma segurança, mesmo que informal, contra as “incertezas” do futuro.  

Esse preço não é necessariamente em dinheiro, mas em desgastes de tempo, conforto, 

salubridade, segurança pessoal e, primordialmente, desigualdades em opções. Pode-se medir o 

desgaste dessa enorme população que desbravou terras que não possuíam nenhuma infra-

estrutura urbana? Como avaliar o tempo e esforços pessoais colocados em cada lote, na 

construção de cada casa, no desmatamento de cada terreno, nas inúmeras viagens feitas para 

conseguir água potável, há menos de 10 minutos de um conjunto habitacional de inspiração 

modernista? Certamente o preço baixo dos lotes, evidenciada nas propagandas e faixas dos 

loteadores, esconde este outro “preço” social. Esses moradores que “desbravaram” a periferia 

norte, na figura do lote individual, guardam marcas de vitórias acompanhadas por momentos 

de completo abandono e não são, ao contrário do que possam aparecer, “heróis” de alguma 

batalha. 

A habitação não é apenas, nesses casos, uma questão de valor de troca, ou imóvel para 

valorização. É antes de tudo a vida em pedra e madeira. Cada morador entrevistado possui 

uma relação que ultrapassa a simples “escolha” de onde morar, ficando patente que a 

habitação enquanto símbolo de segurança é um bem que deve ser conseguido a qualquer 

preço, mesmo que este não seja essencialmente monetário.  

Entretanto não se pode deixar de avaliar que nos casos analisados, foi a falta de opções 

de compra de moradia em outros bairros que obrigou a estas pessoas a adquirirem lotes onde 

seu poder solvável tivesse validade. A proximidade com conjuntos habitacionais, servidos de 

ônibus e hospitais, foi um ponto decisivo dessa escolha, em detrimento da Zona oeste, área 

similiar em termos de mercado de terras. A renda e o espaço adjacente aos loteamentos foram, 

então, determinantes na escolha do local de moradia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Das análises ecológicas existentes no início do Século XX, passando pelas 

interpretações sobre marginalização e desenvolvimento, até encontrar uma base mais sólida 

nas teorias marxistas, a conceituação sobre a segregação habitacional nas cidades capitalistas 

revela um padrão de diferenciação social, engendrado por mecanismos com direta relação na 

obtenção da renda e valorização do solo nas cidades. Tais mecanismos relacionam-se com a 

importância da localização das áreas habitacionais dentro do sistema urbano, onde a elite 

acaba habitando as melhores áreas, ao contrário da classe trabalhadora, relegada ou em 

periferia distante ou em “ilhas” de pobreza nas áreas centrais. 

Tal “padrão” de urbanização (centro-periferia) é uma marca das cidades brasileiras, 

principalmente com o início da industrialização nas décadas de 1930 e 1940, sendo reforçada 

pelos programas habitacionais do Estado em meados da década de 1960. Nesse período, os 

loteamentos privados, legais ou não, surgiram como uma opção à classe trabalhadora em ter 

acesso a propriedade privada.  

A expansão periférica que Natal apresentou nos últimos 30 anos, pode ser entendida 

como um processo de construção não apenas física, mas também social. Os diversos contextos 

históricos por qual o município passou no século XX são, mais do que um reflexo de tal 

processo, uma condição necessária para o entendimento sobre a fragmentação da propriedade 

privada, concretizada na maior oferta de lotes aos moradores de Natal, independente da classe 

social. Tal propriedade privada passa a ser o objetivo da classe trabalhadora, cada vez mais 

urbana, que para obtê-la se submeterá aos mecanismos de segregação e exclusão urbanísticas 

engendradas a partir da modernização da cidade. 

A cada momento de transformação econômica, política e social, muitas vezes 

implantadas pelo Estado, por outras guiadas por ele, os novos espaços urbanos surgiram sob a 

marca de um padrão de distribuição baseada no acirramento da desigualdade social comum 

em todas as cidades brasileiras. O urbano, como estratégia de desenvolvimento, foi 

incentivado através de insumos, de políticas de industrialização e de emprego que acabaram 

por atrair, a partir da década de 1950, cada vez mais migrantes do interior pauperizado do 

estado em busca não apenas de trabalho mas também da habitação própria.  

O mercado de terras, consolidado a partir de 1946, foi partícipe ativo e quase 

exclusivo desse processo de crescimento urbano até o início das políticas do BNH em Natal.  
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Tal mercado de terras localizou-se inicialmente em áreas próximas aos bairros de elite, 

no sentido centro-sul; porém, rapidamente diversificou sua oferta de lotes para áreas mais 

periféricas no sentido centro-oeste, com a definição de um padrão mais popular que 

caracterizou a divisão social em Natal no decorrer do século XX. Terras mais valorizadas no 

sentido sul e formação de bairros populares mais à oeste dos limites do município. É para 

estes bairros que seguirá a classe trabalhadora de baixa renda, para onde sua renda solvável 

permite o ticket especial da propriedade privada.

O ritmo dessa urbanização será constante nas décadas de 1960 e 1970, quando o 

“capítulo” especial da trajetória do BNH na cidade antes de reverter essa divisão social irá 

reforçá-la. A construção de mais de 50 mil unidades habitacionais em todas as regiões da 

cidade, foi calcada em uma postura baseada na “lógica” do mercado de terras: aquisição de 

um estoque de terras (para futuras construções), compra destas terras baseados no tipo de 

conjunto a ser construído (COOHAB ou INOOCOP), expansão da cidade para áreas 

periféricas (onde havia terras mais baratas), incremento do setor da construção civil, enfim, ao 

“pensar” a habitação como um simples problema de oferta e demanda, tais Programas do 

Estado reforçaram o padrão de segregação espacial iniciado com a construção do bairro de 

Cidade Nova, no início do século XX. 

O que foi visto neste trabalho é que antes de solver o problema habitacional da classe 

trabalhadora, através da construção de conjuntos habitacionais pela COHAB, tais programas 

de moradia padronizada permitiram ao mercado de terras uma valorização e reaquecimento 

dos loteamentos e reloteamentos, a partir da década de 1980 na Zona Norte de Natal, 

expandindo a malha urbana de Natal até seus limites físicos. A medida em que o Estado 

trouxe a infra-estrutura e serviços mínimos com os conjuntos habitacionais, mais lotes eram 

ofertados de forma legal (minoria) e/ou ilegal (maioria) a uma população à parte das regras e 

listas da COHAB.

A construção na Zona Norte foi efetivada pela informalidade na comercialização e 

implementação de loteamentos por diferentes tipos de loteadores mas com a mesma 

inadequação à legislação existente, sem oferta de praças, ruas pavimentadas, ou ligação viária 

com as outras áreas. A população moradora, acreditando estar realizando o “sonho da casa 

própria”, enfrentou as dificuldades inerentes a autoconstrução e manutenção da habitação 

nestes loteamentos, além do elevado custo tido com transportes e tempo de trabalho perdido. 

Diferenciações de renda e implantação de infra-estrutura (sobre pressão dos moradores) 

acabam gerando melhoras relativas nessas áreas, valorizando-as, perpetuando o processo de 
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expansão informal da malha urbana.  Uma segregação interna, então, surge na Zona Norte 

com áreas de transição se opondo aos novos e velhos espaços de pobreza. 

No bairro de Nossa Senhora da Apresentação, analisado no capítulo 5 e 6, tal forma de 

ocupação seguiu nos últimos 20 anos esta tendência de melhoria relativa, baseada na 

perpetuação e formação (construção/destruição) de novos espaços com carência habitacional e 

ilegalidade do solo, como se apresenta no Jardim Progresso, caracterizada como a periferia da 

periferia, cujos moradores sofrem com a total ou parcial inexistência de serviços e 

equipamentos públicos.  

Nesse sentido, a suposta homogeneidade da Zona Norte não parece se sustentar a um 

“olhar” mais aproximado: se em alguns trechos desta região, percebe-se uma  efetiva melhora 

nos índices sociais e serviços públicos oferecidos (incluindo a criação de “espaços de 

comércio”), em outros bairros e conjuntos podem-se encontrar várias ocupações com 

diferenciados níveis de precariedade e pobreza relacionados a esta expansão das áreas 

habitacionais, baseada na localização do solo urbano. De fato, a avenida das Fronteiras é um 

limite do habitar que divide tais áreas: conjuntos habitacionais de um lado e loteamentos 

irregulares do outro. Antes de ser apenas uma avenida, ela é uma linha invisível que demarca 

os diferentes espaços de pobreza nessa região de Natal. 

Por outro lado, tais espaços heterogêneos possuem lutas comuns. As necessidades de 

serviços e equipamentos reclamadas pelos Conselhos Comunitários dos conjuntos da COHAB 

na Zona Norte, na década de 1980, em parte foram atendidas na medida em que esta 

população ocupante passou a representar uma parcela significativa na cidade e cuja renda 

média também apresentou melhoras (se comparada com o início da década de 1980). Isso é 

mais verdadeiro em relação aos conjuntos mais antigos, sendo que também podem ser 

encontrados conjuntos da COHAB, como Nova Natal, onde os espaços de pobreza ainda 

persistem. Tais lutas, por energia e água, por exemplo, foram “repassadas” para os moradores 

dos loteamentos que também não possuem acesso às escolas, posto de saúde ou praças, 

principalmente devido ao tipo de parcelamento ilegal efetuado. É dessa forma que o padrão de 

segregação e diferenciação interna age na Zona Norte, expandindo as dificuldades, “jogando” 

para mais distante as carências habitacionais e levando nessa expansão o crescimento da 

cidade.

Antes de ser um processo exclusivo dessa região, a segregação e diferenciação social 

por classe de renda e moradia pode ser encontrada nas outras Zonas da cidade, embora de 

modo geral as Zonas Sul e Leste possam ser consideradas como áreas “integradas”; tal idéia, 
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porém, é outro mito que esconde sobre uma média das altas rendas do bairro, a existência de 

espaços de pobreza internos (como as favelas e vilas) a estes bairros “de elite”.  

As legislações, entretanto, aparecem como contraponto desta estrutural informalidade 

urbana, como no caso do Plano Diretor de 1994 e do Estatuto da Cidade. Embora 

considerados inovadores, seus artigos precisam ser efetivados, caso seja interesse das políticas 

públicas locais a modificação desse quadro de expansão irregular dos espaços. Aqui merece 

uma ressalva: a aplicação direta de tais artigos (como da Regularização Fundiária, por 

exemplo) sem a devida identificação da informalidade existente é um risco que deve ser 

evitado, assim como o populismo e o clientelismo inerentes a uma anistia ampla a estes 

loteadores informais.  

Em muitos casos, por exemplo, na Zona Norte tais loteamentos necessitam de 

regularizações que venham acompanhadas de um “pacote” básico, formado não apenas pelo 

título de propriedade, mas também pela infra-estrutura e serviços requeridos para esta 

população; pensar que a concessão simples da titulação fará uma grande diferença nestes 

espaços de pobreza é um erro, pois os mesmos não mantêm uma população “marginal”, alheia 

a sociedade de consumo, mas sim uma classe trabalhadora (informal ou assalariada) que, 

como evidenciado nas entrevistas, colocam tal “regularidade jurídica” como necessidade 

última de suas listas de reivindicações.  

A abordagem nestas periferias deve ser outra: (a) primeiro da identificação da 

realidade: sem um mapeamento dos processos de construção informal dessas áreas, não se 

poderá compreendê-las ou combatê-las de forma apropriada; (b) tal mapeamento deverá 

eleger categorias e definir os casos mais graves para intervenção, instalando para isso a 

participação popular nessa prática; (c) para atender a estas necessidades, o poder público 

deverá redirecionar os seus investimentos das áreas mais progressistas da cidade do Natal 

(como as orlas marítimas ou eixos turísticos) ou então implementar uma nova política de 

arrecadação que alcance não apenas os bairros da elite, mas também bairros de classe média e 

baixa (com taxas variadas, é claro). Um aumento na arrecadação, baseada na renda dos bairros 

e no padrão construtivo, poderia ser um canal para a redistribuição de renda. É claro que só 

estas metas não podem ser implementadas por um político ou uma vontade apenas. 

 Tal redirecionamento no rumo da construção da cidade deve envolver todos os 

espaços, ricos e pobres, em um esforço democrático de união e participação, de convivência 

em vez de separação.  

Utopia? Talvez, mas antes de ser um Projeto ou Programa (como gostam as 

secretarias e órgãos oficiais) é uma tentativa, nestas considerações finais, inspirado na Utopia



199

de Thomas More (2002), em por a descoberto o oposto do que ocorre na “realidade”, isto é, 

ao propor a integração e o contato presume-se evitar a segregação e a distância. Hannah 

Arendt (1995, p.122), nesse sentido, diz que não é a apropriação individual, embora pareça ser 

(como mito), que guiou a idéia da Era Moderna, sendo que esta “travou suas batalhas pela 

vida em sociedade”, pelo contato e liberdade. Nesse sentido, as “batalhas” devem entender a 

cidade como um espaço dividido e que, portanto, necessitam de abordagens diferenciadas 

embora guiadas por um sentido comum. 

As “Fronteiras” estão apenas esboçadas, mas conhecer é também iluminar aquilo que 

estava obscuro, evidenciar o que parecia homogêneo sob a superfície diferenciada da 

substância.
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