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RESUMO 

 

A busca pela compreensão dos processos espaciais, originados a partir da dinâmica 
imobiliária, tem levado pesquisadores a buscar novas categorias de análise, que 
possam dar conta de esclarecer os aspectos menos evidentes destes processos. A 
discussão da produção do espaço tem sido o caminho mais perseguido nessa 
investigação. Por considerar que somente esse viés não dá conta de explicar a 
complexa realidade imobiliária urbana, buscou-se analisar, nesse trabalho, como o 
mercado imobiliário engendra, em Natal/RN, os meios materiais para a sua 
acumulação. A pesquisa teve por base metodológica a análise do discurso, visando 
compreender, a partir das posturas dos agentes institucionais entrevistados, as 
materialidades complexas configuradas no espaço urbano da cidade. Essa análise 
tem por base a busca por investigar a teoria da prática dos agentes envolvidos no 
processo, a partir de categorias como produção do espaço (Lefèbvre e Harvey); 
habitus (Bourdieu); ajuste espacial (Harvey); e territorialidade (Haesbaert). As 
apreciações iniciais indicam que os processos de ―naturalização‖ das práticas têm 
implicado na produção de um espaço segregado, marcado por complexas 
materialidades, que podem ser pensadas a partir da ideia de heterotopias (Foucault). 
Esses espaços são resultados da própria dinâmica inventiva do capital e da 
necessidade de realização social das populações de diferentes classes de renda na 
cidade. 

 

Palavras-chave: Produção do espaço, habitus, territorialidade 
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ABSTRACT 

 

Many have sought to understand the spatial processes, which originate from land 
development and real estate dynamics, seeking also to build new categories of 
analysis to put some light on the less evident aspects of this process. The discussion 
about production of space has been adopted in this study, but has proved insufficient 
to explain this complex urban reality. Here, it is analysed the ways that, in Natal, the 
market fosters the material basis for capital accumulation. The research had as 
methodological basis, the analysis of discourse, having full interviews with institutional 
agents as background. It aimed at understanding the complex, material configuration 
in urban space. It thus investigates the theory of practices of existing (private and 
public) agents towards the real estate market, using several concepts, like production 
of space (Lefèbvre and Harvey); habitus (Bourdieu); spatial fix (Harvey); and 
territoriality (Haesbaert). Evidence shows that there has been a process of 
‗naturalization‘ of certain practices in the market that has had implications for the 
production of an urban space that is both segmented and segregated, giving rise also 
to complex material configurations, including different forms of heterotopies 
(Foucault). These spaces result from capital‘s own creative dynamics and of the reach 
for social realization for different groups of people making a living under different 
economic conditions of income.  

 

Keywords: production of space; habitus, territoriality. 
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HABITUS E TERRITORIALIDADE NA COMPOSIÇÃO DA DINÂMICA 

IMOBILIÁRIA EM NATAL/RN 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tese intitulada ―Habitus e territorialidade na composição da dinâmica 

imobiliária em Natal/RN‖ versa sobre a relação do mercado imobiliário com as demais 

instâncias da sociedade, promovendo, assim, a acumulação capitalista, seja via 

novas formas de ―acumulação primitiva‖, seja via ajuste espacial. A busca por 

investigar a temática partiu da necessidade de compreender quais os mecanismos 

pelos quais os agentes do mercado imobiliário potencializam a acumulação capitalista 

na cidade de Natal. Essa questão central suscitou outras questões menores, porém 

bastante importantes como, por exemplo, qual é o papel da habitação popular nesse 

processo; como os agentes institucionais promovem esta dinâmica; quais as 

consequências para a estrutura urbana; e se é possível falar em geografia da 

acumulação capitalista singular em Natal, derivada do mercado imobiliário. 

O ponto de partida para este trabalho, e primeiro desafio, foi estabelecer uma 

literatura que pudesse aprofundar a compreensão do processo social que forja a 

dinâmica imobiliária, e que está por trás do processo espacial. O objetivo é evidenciar 

a sua essência para, assim, auxiliar no desvendamento dos ―mistérios do capital‖ 

imobiliário na cidade de Natal, RN. Uma leitura superficial do espaço geográfico 

natalense já permite vislumbrar a influência deste setor na formação das estruturas 

de base da acumulação capitalista, dotando a cidade de uma geografia peculiar, que 

só se configura de tal maneira a partir de mecanismos próprios de uma atividade 

econômica de forte rebatimento espacial. 

Pensou-se inicialmente que a literatura selecionada deveria ser capaz de 

contemplar aspectos gerais do desenvolvimento urbano, da economia urbana, dos 

processos espaciais, sem perder de vista que tudo isto deriva das práticas dos 

agentes sociais, na condição de sujeitos coletivos, que mediam suas ações estando 

estes pautados na necessidade de mobilidade socioespacial, dentro de um quadro de 

referência sócio-histórico específico. 

Pensando nisto, buscou-se apropriar-se da discussão proposta em David 

Harvey acerca de como a práxis social age sobre o desenvolvimento urbano, uma 
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vez que ele entende o capital não como uma coisa física, em si mesma, mas como 

uma relação social. Nesse intuito, enveredou-se pelo debate sobre o espaço 

(urbano), somando-se, nessa perspectiva, autores como Lefèbvre, Gottdienner, 

Bourdieu, Foucault, entre outros. Para a compreensão do modo pelo qual este 

conceito possa auxiliar no esclarecimento do processo em foco, buscou-se fazer 

associações de perspectivas conceituais diversificas, a partir de visões de mundo e 

de formação também distintas. Utilizou-se David Harvey, trabalhando na perspectiva 

de enunciar as implicações do modo de produção para a justiça social na cidade; 

Bourdieu, evidenciando a interrelação da teoria com a prática na construção de uma 

―teoria da prática‖; Gottdiener contribuiu com uma análise de justaposição ou da 

contradição envolvendo este conceito na literatura; e, por fim, Foucault, trazendo a 

dimensão política à tona. 

Pierre Bourdieu é um nome chave, um divisor de águas na presente pesquisa. 

Seus conceitos, habitus, campo, espaço social, capital simbólico, somados ao 

conceito de território, proposto por Rogério Haesbaert, serão fundamentais para a 

explicação das questões de pesquisa fomentadas. O conceito de território contempla 

uma dimensão política, engajada diretamente a uma matriz espacial. Isso é primordial 

nesse trabalho. Não simplesmente pela dimensão espacial per si, mas pela 

intermediação entre as duas dimensões elencadas, o que vai ao encontro da 

proposta de Bourdieu e desse trabalho. Aliado ao conceito de produção do espaço, o 

de território permitirá um maior escrutínio sobre as ações dos agentes, elencando os 

espaços de poder e de espoliação de certos grupos de classes de renda inferior. 

Para falar de classes, o trabalho aborda este conceito a partir da compreensão 

específica de Bourdieu, que faz um enquadramento situacional dos sujeitos, 

classificando-os segundo grupos de condições de existência. Essa perspectiva é 

bastante interessante, especialmente para a análise da distribuição das pessoas, dos 

recursos, bens e serviços no espaço urbano. Um estudo da topologia social, a partir 

do exame espacial dos bairros na área de pesquisa, é um caminho importante para a 

análise das potencialidades de acumulação capitalista, pelo setor imobiliário. 

Esta topologia deixará na cidade uma materialidade capaz de expressar o 

movimento dos diferentes grupos de renda, do capital e do Estado capitalista. 

Materialidades estas que não são constituídas aleatoriamente, mas em função de 

interesses específicos de agentes que dominam a apropriação do espaço social e/ou 
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agentes que, dominados, são sujeitos às determinações dos grupos de poder na 

cidade. 

Para melhor discutir as relações sociais que geram práticas materiais e 

imateriais aparentemente naturais, a ideia de naturalização do arbitrário em Bourdieu 

traz importantes elementos à discussão. Fica claro, nesse caso, que, por meio da 

ideologia e do habitus, a sociedade passa a ser orientada a considerar naturais certos 

papéis sociais e determinadas escolhas que venham a fazer em dadas circunstâncias 

como, por exemplo, aquelas relacionadas a legislações urbanísticas, que 

determinam, para certos grupos de pessoas, uma possibilidade de moradia 

―adequada às suas condições de existência‖, como as Áreas Especiais de Interesse 

Social. 

Ao se falar em habitação não se pode perder de vista que esta também é uma 

questão central. Como um dos principais elementos da dinâmica urbana, a moradia 

tem lugar capital nesse trabalho. Ela ajuda a compor o cenário, muitas vezes, 

multifacetado da cidade. Para interpretar estas multifaces é necessário recorrer às 

ideias pouco convencionais de autores como Foucault, por meio de conceitos, como 

o de heterotopia. Para os cenários contemporâneos, como os das cidades de 

urbanização predominantemente recente como Natal, este conceito agrega 

elementos interessantes. 

Ainda pensando na habitação, há de se destacar que, para entender estes 

espaços heterotópicos, é preciso não só considerar os aspectos da habitação que 

envolvem o seu caráter de mercadoria especial, mas a sua condição de ―objeto 

técnico‖, precioso para a sociedade sedentária moderna e que ajuda a significar a 

frágil existência do homem no mundo. Nesse sentido, Bachelard traz uma 

contribuição significativa. Seu olhar vai até as profundezas do subconsciente e 

mesmo do inconsciente humano para buscar as mais tênues relações do homem com 

a casa de sua infância. Esse olhar conduz a compreensão dos mecanismos sutis de 

cooptação do homem para esse modus vivendi que leva os sujeitos a pagarem além 

de suas possibilidades para terem acesso a esse objeto tão peculiar. 

Atrelada à habitação está também a possibilidade de inserção, maior ou 

menor, na cidade. Na discussão levantada por Bourdieu acerca dos ―efeitos do lugar‖, 

é possível retomar a relação entre o espaço social e o mercado. E aí, utiliza-se uma 

metáfora baseada em ―A casa e a Rua‖, de Roberto da Matta, para analisar a casa 

―por fora‖ e ―por dentro‖ em seus múltiplos aspectos. O plano é que investigando 
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esses caminhos de idas e vindas, de entradas e saídas no universo da casa, seja 

possível chegar a um entendimento mais aprofundado acerca da relação capital e 

sociedade, caminhando, quiçá, para um ambiente mais aproximado da justiça social 

na cidade. 

Quando se trata dessa questão é possível trazer à tona o papel de um agente 

decisivo para esta pretensão: o Estado. Cada vez mais instrumental à economia e às 

camadas dominantes da sociedade, o Estado capitalista, na perspectiva de Paul 

Singer, tem se utilizado de ações questionáveis, do ponto de vista do interesse da 

coletividade. Mesmo não sendo foco dessa pesquisa, analisa-se a figura do Estado 

como agente na produção do espaço. E, nesse sentido, a sua participação é decisiva. 

Atuando como agente regulador do mercado ou na figura do poder público, 

nas diferentes esferas, o Estado equilibra as forças entre sociedade e mercado, em 

um jogo de interesses contínuo. Por outro lado, determinados grupos sociais acabam 

por desequilibrar estas forças, na medida em que toma as rédeas da situação e cria 

seus próprios mecanismos para apropriação do espaço social, da maneira mais 

legítima que lhes seja possível. Exemplos de tal situação é a existência de pequenos 

nichos do mercado imobiliário informal em vários bairros da cidade, que conseguem 

ter uma dinâmica considerável. 

Para dar suporte a toda esta discussão foi selecionada na cidade de Natal um 

recorte espacial denominado aqui por ―Eixo de Investimento e Valorização Imobiliária‖ 

– EIVI. Esta área abrange parte considerável das zonas sul e leste da cidade, 

justamente onde se concentram os investimentos públicos e a maior dinâmica do 

setor imobiliário. Para orientar a análise, foi realizada uma caracterização dos bairros 

envolvidos no EIVI, a partir de dados secundários de documentos da Prefeitura 

Municipal de Natal (com base na PNAD 2007 e 2010) e dados primários de pesquisas 

realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob a coordenação do 

professor Márcio Moraes Valença. 

Os dados indicam a emergência de uma cidade com grandes possibilidades 

para a acumulação de capital, especialmente na área selecionada nesta pesquisa. 

Natal é uma cidade que vive em função do comércio e dos serviços, na qual o turismo 

tem um papel central. O capítulo de caracterização traz dados socioeconômicos, de 

domicílios, de atividades empresariais etc., para dar suporte à análise da dinâmica 

urbana e imobiliária do EIVI. 
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O capítulo final trata da análise da cidade de Natal, a partir de um recorte 

espacial e tem por base a análise de entrevistas feitas com agentes públicos e 

privados ligados, direta ou indiretamente, ao mercado imobiliário. É feita uma 

apreciação qualitativa das entrevistas, tendo por base a metodologia da análise do 

discurso, na perspectiva de Eni Orlandi. O discurso em questão é o dos agentes 

institucionais mais envolvidos no processo, verificado a partir de entrevistas 

semiestruturadas, realizadas nos anos de 2008 e 2009. 

A análise do discurso é a metodologia que melhor potencializa as explicações 

acerca do modus operandi dos agentes imobiliários que, muitas vezes, descolam 

seus discursos da prática que se encontra materializada, historicamente, nos 

diferentes espaços da cidade. Esta é uma metodologia que requer um cuidado 

especial, uma vez que não se deve confundir a análise do discurso com a análise do 

conteúdo em si, pois as respostas às questões formuladas estão, muitas vezes, para 

além da estrutura vernacular utilizada pelos entrevistados, que visam fazer os seus 

interlocutores acreditarem naquilo que julgam conveniente, dentro do quadro de 

referência no qual está circunscrita a sua atuação, como agente público ou privado, e 

aos seus interesses específicos. 

Constam deste documento quatro capítulos, nos quais buscou-se estabelecer 

uma conexão entre as discussões de autores importantes, acerca de conceitos 

pertinentes a esta pesquisa. A título de sistematização, faz-se por bem recapitular tal 

estrutura. O primeiro capítulo tratará de trazer a discussão sobre o conceito de 

espaço e da habitação, em uma abordagem que consiste em fragmentar, por meio de 

conceitos interligados, a lógica de funcionamento do mercado da moradia. Entre tais 

conceitos, serão considerados os de renda da terra, produção do espaço e 

mercadoria. 

O capítulo seguinte traz a preocupação com aspectos mais relacionados às 

questões subjetivas da casa e do processo social. Entretanto, não perde de vista o 

elo com a lógica do capital na cidade. Essa parte do trabalho pretende resgatar 

elementos para consolidar uma explicação dos meandros que a práxis social (re)cria 

constantemente, quando de sua efetivação pelos sujeitos sociais. 

A ponte entre teoria e prática é pensada e consolidada no capítulo quatro (e 

último). Esta análise é mediada pelo terceiro capítulo que descreve as áreas ―core‖ 

eventuais de Natal. Esse percurso não pretende ser algo meramente descritivo; deve 

servir para compor o cenário no qual a acumulação de capital, produto da influência 
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do imobiliário, acontece. É possível encontrar, nesse trabalho, diferentes momentos 

do desenvolvimento urbano de Natal. Isso porque, na análise das ações dos agentes 

produtores do espaço, contemplam-se os eventos que foram e são importantes não 

só para o crescimento da cidade, como para a acumulação de capital.  

Embora esse trabalho não esgote a discussão ou a análise da dinâmica 

urbana e imobiliária de Natal (e não era isto que se almejava), pretendeu-se com ele 

trazer novos elementos para se discutir a temática, novas possibilidades de olhar, a 

partir de novas categorias de análise, para dar subsídio à compreensão dos 

fenômenos ali evidenciados, na busca de novos instrumentos para mitigar os 

impactos das contradições evocadas pelo desenvolvimento de um sistema 

econômico de caráter tão expropriador e desigual como o capitalismo, que na cidade 

encontra amplas possibilidades de se reproduzir em todas as suas formas. 
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2. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A QUESTÃO DA MORADIA NA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

 

Produção do espaço significa, antes de qualquer coisa, coexistência e 

sobreposição de relações sociais. Significa materialidade de processos sociais, 

aparentemente naturais, que são estruturados com base em interesses e práticas 

individuais e coletivas, sendo guiados por um ―conjunto de disposições duradouras‖ 

subjacente a tais práticas e processos. Para entender estes processos é preciso 

compreender os mecanismos que consubstanciam as práticas sociais que, 

materializadas, balizam o espaço urbano. Este espaço é formado por uma práxis 

social que tem como pano de fundo um sistema econômico (e político) complexo e 

criativo, que se renova constantemente, se reinventando, inclusive, em suas próprias 

crises, naquilo que ficou conhecido como ―destruição criativa‖ (HARVEY, 2005). 

Na compreensão do fenômeno urbano na literatura marxista é interessante 

avaliar as duas fontes de riqueza do capitalismo de livre mercado que são o 

trabalhador e o solo, uma vez que ―O capital não é uma coisa física, mas uma relação 

social. Funda-se na ‗aniquilação da propriedade privada adquirida com esforços 

pessoais, em outras palavras, a expropriação do trabalhador‘‖ (Harvey, 2004, p. 46). 

A importância dessa análise reside no papel que tem a separação, pelo capital, do 

homem daquilo que este produz. Esse processo ajuda a explicar a produção de 

necessidades materiais e sociais para atender à demanda do capital – o lucro-, 

realizada por meio do consumo. Isso porque, vale salientar, 

 

―O capital – Marx nunca cansa de enfatizar – não é uma coisa ou um 

conjunto de instituições; o capital é um processo de circulação entre 

produção e realização. Esse processo deve se expandir, acumular, 

reformar constantemente o processo de trabalho e os 

relacionamentos sociais na produção, assim como mudar 

constantemente as dimensões e as formas da circulação‖ (HARVEY, 

2001, p. 73). 

 

Para que o capital se realize na circulação e no consumo é importante que se 

(re)crie constantemente um mercado consumidor variado. Expropriado, o trabalhador 

ajuda a construir uma dialética espacial que o tornará refém de um sistema que ele 

mesmo ajuda a fortalecer. É forjada, então, no tecido urbano uma trama de 

complexas articulações que envolvem trabalho e capital, em diferentes níveis, 
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edificando um desenvolvimento urbano cuja base reside no desenvolvimento desigual 

e combinado do capital. 

Na análise do desenvolvimento urbano são marcantes as materialidades das 

relações sociais, entre estas, aquelas que envolvem o solo urbano. A terra, condição 

fundamental para a reprodução do capital, por meio de benfeitorias e mudança no 

uso (passando então a solo urbano), se transforma em uma mercadoria especial. Ao 

solo passa a ser atribuída uma condição utilitarista (mascarando o trabalho), de meio 

e condição para reprodução do capital. O espaço – ―conjunto indissociável de sistema 

de objetos e de sistema de ações‖ (SANTOS, 1996) –, também passou a incorporar 

esse utilitarismo, sendo, por vezes, condição indispensável para a economia urbana. 

A compreensão dessa questão passa pela discussão de espaço na visão 

adotada por autores David Harvey. Também a idéia de espaço relacional, trazida de 

Henry Lefèbvre (produto da relação entre sujeito e objeto), auxiliará no entendimento 

da inter-relação entre a mercadoria habitação e os demais elementos componentes 

do sistema urbano. Esse espaço é constituído pelo mesmo caráter dialético do 

urbano que lhe dá concretude, materialidade.  

Harvey discute a importância de alguns elementos do sistema urbano, com 

destaque para a renda e os efeitos de exteriorização de certas atividades urbanas e 

sua relação com a redistribuição das habitações da classe trabalhadora na cidade. As 

exteriorizações são importantes resultados da conjunção entre processos sociais e 

espaciais que influenciam profundamente na reprodução da vida social, bem como 

nos circuitos do capital. Ele inicia essa explicação tratando dessa influência na 

redistribuição da renda – do ponto de vista monetário, a renda real do indivíduo – 

(HARVEY, 1980) e aprofunda com a discussão da acumulação capitalista, que se 

apropria privativamente desses efeitos em sua trajetória de acumulação (HARVEY, 

2001). 

Como a redistribuição de renda pode ser orientada por processos exteriores à 

própria atividade econômica e ao trabalho que a gera ou, como essa redistribuição 

pode afetar a localização da moradia da classe trabalhadora é uma discussão 

bastante peculiar e pouco explorada nos estudos urbanos. Esses pontos serão 

discutidos nesse trabalho na seqüência dos capítulos. 

Esse mosaico de formas e processos tem um papel decisivo tanto para o 

capital como para a classe trabalhadora. O capital a ser analisado nesse trabalho é 

aquele representado pelos setores ligados ao mercado imobiliário. A proposta aqui é 
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analisar como a estruturação do sistema urbano, possibilita a reprodução dos 

diferentes setores do mercado imobiliário, inclusive nas esferas informais, por 

mecanismos diferenciados e com implicações diversas, para os diferentes grupos. 

Para tanto, será empreendido um esforço de fragmentação do processo, 

escrutinando a dinâmica relativa aos processos mais exteriores, ligados diretamente 

à cidade, ao mercado, e aqueles que se desenrolam envolvendo a moradia e que 

estão, também, relacionados à cidade e ao mercado. 

Tais processos exteriores estão imbricados na composição do próprio espaço 

urbano. Em função disso, torna-se pertinente investigar também, o próprio espaço 

urbano, esse elemento tão importante que, por vezes, parece autônomo, 

independente, com vida própria. 

 

2.1 A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO  

 

O debate acerca do conceito de espaço passou por períodos bastante 

turbulentos, em face de apropriações cristalizadas ou de enquadramentos 

demasiadamente rígidos. Lefebvre (2006) destaca o caráter compartimentalizado do 

conceito a partir das ciências que o adotavam fazendo associações em função de 

interesses próprios, redundando em simplificações. 

Nas últimas décadas, contudo, um conceito de espaço mais orientado com os 

acontecimentos das diferentes dimensões da vida humana vem tomando fôlego, 

especialmente nas ciências humanas. Trata-se da idéia de espaço como produto 

social. Não um produto estático qualquer (trabalho morto, na linguagem marxiana), 

mas produto e produtor, meio de e condição para uma materialização dinâmica da 

dialética social. Desta feita, um espaço social e relacional. 

Para Lefebvre (2006), o espaço vai além das estruturas que lastreiam o 

desenvolvimento capitalista, como é sugerido, segundo ele, pela literatura marxista. 

Não obstante, não deixa de considerar o papel do modo de produção na composição 

de um dado espaço, não de maneira linear, mas dialética. 

David Harvey também é tributário desse conceito e realiza em suas obras um 

passeio no qual observa como o espaço é visto por vários autores e dá uma preciosa 

contribuição. Em Foucault, destaca a sua relação com o poder atribuindo-lhe a idéia 

de espaço como ―[...] uma metáfora para um local ou continente de poder‖ (HARVEY, 
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2002, p. 197), atido ao controle social. Essa idéia de espaço em Foucault se 

aproxima muito mais à idéia de território discutida por Rogério Haesbaert, na qual ele 

destaca uma dimensão jurídico-política, segundo a qual o território é associado a um 

espaço delimitado e controlado, sobre o qual se exerce um poder de controle, que 

pode ser, inclusive, de Estado. O espaço, certamente, não prescinde do poder ou do 

controle, mas estes dois aspectos não são condição sine qua non de sua 

composição. 

Harvey recupera também o espaço em De Certeau. A este, Harvey chama de 

―espaço de enunciação‖. Este viés se aproxima mais ao pensamento lefebvreano, 

uma vez que a variável da vida social é mais presente em sua composição. 

Confrontando Foucault e De Certeau, Harvey (2002) estabelece que aquele espaço 

rígido e pouco generalizável no primeiro autor, celebra no segundo, possibilidades de 

ampliação de entendimento, dado que, segundo Harvey, este seria uma instância da 

vida social, embora não explique como isso ocorre. 

Essa ampliação conceitual é uma contemporização que se coaduna também 

ao pensamento de Lefebvre e, posteriormente, ao de Gottdienner (em sua discussão 

da organização social como mecanismo capaz de forjar padrões espaciais) e pode 

ser considerada um recurso para entender a produção do espaço contemporânea. 

Nela estão contempladas as dimensões econômica (do modo de produção em 

Lefebvre), social (Lefebvre, Gottdiener, De Certeau, Harvey) e política (Foucault e 

Harvey). Esse espaço explica as materialidades, ou a espacialização de certas 

ordens espaço-temporais, como pensado por Harvey, tangenciado pelas idéias de 

Bourdieu. 

Harvey argumenta que ―As ordenações simbólicas do espaço e do tempo 

fornecem uma estrutura para a experiência mediante a qual aprendemos quem ou o 

que somos na sociedade‖ (2002, p. 198). Isso nos remete à idéia de espaço produto 

de e para uma práxis social. Remete, ainda, à idéia de espaço em Bourdieu, quando 

ele estabelece que ―[...] as normas temporais ou estruturas espaciais [estruturam] não 

somente a representação do mundo do grupo, mas o próprio grupo, que organiza a si 

mesmo de acordo com essa representação‖ (BOURDIEU apud HARVEY, 2002, p. 

198). Para Bourdieu (2001, p. 164)  

―[...] o espaço social é definido pela exclusão mútua, ou pela 

distinção, das posições que o constituem, isto é, como estrutura de 

justaposição de posições sociais (definidas, adiante, como posições 

na estrutura de distribuição das diferentes espécies de capital)‖. 
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Esse fragmento representa, de certa maneira, aquilo que Bourdieu chama de 

topologia social, que está relacionada à posição social dos agentes na sociedade, a 

partir de um conjunto possibilidades de mobilidade, acessibilidade e inserção. 

Entretanto, embora Bourdieu faça uma leitura interessante do espaço, ressaltando a 

sua dimensão social, muitas vezes trata o espaço como palco das realizações sociais 

e não como produto, como se ele existisse per si. Isso fica sinalizado quando ele 

estabelece que ―O espaço social tende a se retraduzir, de maneira mais ou menos 

deformada, no espaço físico, sob a forma de um certo arranjo de agentes e 

propriedades‖ (BOURDIEU, 2001, p. 164). Isso pode ser utilizado como recurso para 

enxergar em profundidade a dimensão social do espaço, em uma visão 

circunstancial, mas não deve servir de base para a compreensão do espaço como 

totalidade. 

O que é produto e condição para os arranjos socioespaciais em Bourdieu é o 

habitus, conjunto de disposições duradouras, princípio gerador de práticas que, ao 

mesmo tempo, ―exterioriza a interioridade e interioriza a exterioridade‖, como se para 

resolver um impasse entre subjetividade e objetividade (BOURDIEU, 2001; 2002). O 

espaço social seria então resultante da produção e incorporação do habitus. 

A relação entre o espaço e o conjunto dos conteúdos sociais que o 

produziram, não é algo tão simples e nem tão direta. Ela é mediada pelas 

representações da sociedade, guiadas pelo modo de produção, em um dado tempo. 

O capitalismo é repleto de contradições e ideologias. Justamente por isso orienta a 

criação de representações bastante complexas. O espaço como produto das relações 

sociais está eivado dessas representações, criando um lapso entre a realidade 

concreta e a sua representação. 

No presente trabalho não se pretende fazer ―o estado da arte‖ do espaço, isso 

já foi ensejado por Harvey (2002). Pretende-se entender como o espaço é produzido 

e, assim sendo, reflete certa ordem espaço-temporal. Em ―A produção do espaço‖, de 

Henri Lefebvre, conforme citado, claro está essa orientação conceitual do espaço, 

que estabelece um elo com a materialidade das representações da sociedade, logo, 

representações do espaço, que envolve um conjunto de signos e códigos de um dado 

grupo social. Na perspectiva de Bourdieu, pode se dizer que essas representações, 

embora, muitas vezes, arbitrárias, encontram eco na vida social e orienta as ações 

dos grupos. 
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Outra perspectiva do espaço em Lefebvre está relacionada à leitura e ao uso 

que a sociedade faz de um dado espaço, criando o que ele chama de ―espaços de 

representação‖. Harvey destaca, nesse sentido, em sua análise de Lefebvre, que ―Os 

espaços de representação, portanto têm o potencial não somente de afetar a 

representação do espaço como também de agir como força produtiva material com 

respeito às práticas sociais‖ (p. 201). É possível fazer um link com as idéias de 

Harvey (2004) acerca das utopias espaciais e utopias do processo social.  

As utopias espaciais são resultantes da consolidação de certas ordens morais 

sobre o espaço, produto de práticas institucionais ou sociais idealizadas, tentativas de 

enquadrar o espaço para se imprimir uma dada funcionalidade. As utopias do 

processo social podem ser pensadas como movimentos dirigidos à produção de 

significados aos processos sociais; são mecanismos, meios de ação de grupos para 

consolidar uma dada práxis social. Tanto as utopias harveyanas como as diferentes 

dimensões de abordagem lefebvreana do espaço auxiliarão na discussão da 

problemática da produção do espaço, nesse trabalho.  

A cidade é, em última instância, o resultado de todos esses processos. Isso 

porque ela representa, em grande medida, a materialidade do espaço urbano e é nela 

que o modo de produção encontra um lastro para realizar sua reprodução. Olhando 

para ela será possível compreender a dinâmica dos processos sociais. Nessa 

Perspectiva, Valença (2006), discute a necessidade que o capital tem de utilizar a 

cidade e, mais especificamente o espaço urbano, em seu processo de acumulação. 

 

―[...] no processo de produção da cidade, o espaço construído é uma 

expressão de ‗fluxos de capital‘ e se constitui em permanente fonte 

de lucros para os capitalistas. Além disso, a urbanização promove a 

circulação do capital através do uso do espaço construído, 

favorecendo a produção, o consumo, a reprodução da força de 

trabalho e – não menos importante – o necessário comando do 

capital sobre o espaço [...]‖ (p. 4). 

 

A preocupação, ainda, de Valença (2006), como um estudioso da obra de 

Harvey é com os caminhos e descaminhos do capital na composição de uma cidade 

desigual, do ponto de vista da justiça social. Preocupa-se, ainda, na resposta espacial 

que os ajustes à economia podem significar, enfatizando a produção do que Harvey 
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chamou de utopia dialética, referindo-se ao intercruzamento da utopia espacial e do 

processo social (VALENÇA, 2010).  

A cidade emerge, então, como um elemento multifacetado, um valor de uso 

complexo, uma derivação dos interesses convergentes e divergentes de setores da 

sociedade. A convergência de interesses se dá quando se trata dos interesses 

políticos e econômicos comuns na produção do espaço das elites, resultando, muitas 

vezes, em áreas segregadas. Esse fenômeno, porém, não é novo. Ele vem 

atravessando os séculos acompanhando as transformações do modus operandi do 

sistema capitalista, naquilo que David Harvey, em referência a Schumpeter, chama 

de destruição criativa. Engels (apud VALENÇA, 2004, p. 168), em referência à cidade 

inglesa de meados do século XIX, já destacava que 

 

―A própria cidade está construída de uma maneira tão peculiar, 

que podemos habitá-la durante anos, sair e entrar nela 

cotidianamente sem nunca entrevermos um bairro operário 

nem sequer encontramos operários, se nos limitarmos a cuidar 

de nossos negócios ou a passear. [...] isto deve-se 

principalmente ao fato de os operários – quer por um acordo 

inconsciente e tácito, quer por intenção consciente e confessa 

– estarem separados com o maior rigor das partes da cidade 

reservadas à classe média [...]‖. 

 

Embora as diversas cidades existentes não sejam exatamente iguais a esta 

descrita por Engels, o processo de segregação, ao qual se refere o filósofo, 

permanece até hoje, com algumas alterações. As camadas de renda mais alta, assim 

como o capital, ocupam seletivamente os espaços na cidade, restando aos mais 

pobres ocupar áreas que não sejam foco do interesses dessas elites.  

Ao contrário do que ocorre em outras leituras sobre o espaço, aqui o conceito 

de produção é central. A produção, conceito eminentemente marxista que se refere 

ao processo que envolve a criação de mercadorias, a partir da exploração da força de 

trabalho, é também utilizado para explicar processos mais gerais do desenvolvimento 

urbano capitalista, como a própria estruturação do espaço. Segundo Lefebvre (2001, 

p. 37), 

 

 ―O termo ‗produção‘ é tomado [em Marx e Engels] numa acepção 

muito mais ampla que a encontrada nos economistas; ele recolhe o 
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sentido da filosofia inteira: produção de coisas (produtos) e de obras, 

de idéias e de ideologias, de consciência e de conhecimento, de 

ilusões e de verdades‖ 

 

A produção do espaço (urbano), nesses termos, refere-se ao processo pelo 

qual a cidade vai sendo transformada, a partir das ações de agentes econômicos, 

políticos e sociais. Não obstante, o espaço urbano, nesse caso, é mercadoria. É 

produto das relações sociais gerais vigentes na cidade capitalista. Se este é 

mercadoria, como pensar a questão da mais-valia? Fácil. Extraída na produção das 

mercadorias em geral, essa mais-valia pode ser constatada diluída nos diversos 

elementos que são produzidos na cidade. A produção dos meios de consumo coletivo 

é uma maneira de extração da mais-valia flutuante que está contida no processo de 

produção do espaço urbano (RIBEIRO, 1997; FERNANDES, 2008). Mais uma vez a 

recorrência à literatura marxista auxiliará nessa análise. Lefebvre (2001) esclarece 

 

―A mais-valia aparece em muitos níveis. Primeiro, no nível do 

trabalhador individual: ele produz durante o tempo de trabalho que 

entrega ao capitalista, a mais do que recebe sob a forma de dinheiro 

no salário, a diferença constitui precisamente a produtividade social 

do trabalho. Tal é a estrutura do capitalismo. Em segundo lugar, no 

nível da empresa ou ramo da indústria, os capitalistas recebem sua 

parte da mais-valia global, proporcionalmente ao capital investido, na 

medida em que funciona a tendência à formação de uma taxa de 

lucro médio. Em terceiro lugar, no nível da sociedade inteira, isto é, 

do Estado, este retém uma parte importante da mais-valia global (por 

diferentes meios: impostos, empresas estatais) e age poderosamente 

sobre sua distribuição entre as camadas e frações de classes da 

sociedade burguesa; em particular ele gera os grandes serviços 

públicos indispensáveis a uma sociedade, e que fazem a sociedade, 

no entanto sem coincidir com a relação econômica produção-

consumo, base da sociedade burguesa‖ (p. 136-137). 

 

Na medida em que o trabalhador ―constrói a cidade‖, torna-se possível para os 

investidores capitalistas a apropriação de uma parte do sobre-trabalho retido no 

ambiente urbano construído, representada pelos privilégios originados nas 

―externalidades‖ que lhes beneficiarão em seu investimento (RIBEIRO, 1997; 

CORRÊA, 1989). Ou seja, a produção da cidade em si – o espaço construído – é, ela 

própria, fonte de mais-valia (HARVEY, 1980). 
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Para a compreensão desse processo propõe-se analisar, mais detidamente, o 

processo de produção da habitação, elemento que tem papel fundamental na 

dinâmica urbana. No tangente a esse aspecto a habitação torna-se um tema central. 

Ela é o meio pelo qual o capital atinge o seu fim, o lucro, a sua reprodução ampliada. 

 

2.2 A CASA ―POR FORA‖: UM ―TICKET‖ DE ACESSO À CIDADE 

 

Diferentes e variadas são as perspectivas de abordagem da temática da 

habitação na atualidade. Há certa predominância nos estudos envolvendo a sua 

dimensão econômica (habitação como mercadoria), assim como são férteis os 

estudos sobre a importância da habitação como objeto de política pública. A casa em 

si, objeto de desejo e necessidade do homem em sociedade, não tem sido alvo de 

muitas considerações, a não ser pela arquitetura, embora sejam muitas as 

possibilidades de análise acerca de aspectos sociológicos envolvendo esse objeto 

técnico. Por objeto técnico, nesse sentido, pode-se entender aquele objeto que tem o 

papel de interferir ou modificar a vida em sociedade, sendo sujeito a determinações 

complexas, quanto ao seu formato, estrutura e condições de produção e consumo. 

A casa como objeto técnico envolve um universo de funcionalidades e de 

representações que vão desde as necessidades do cotidiano, da economia, da 

sociabilidade, da política, até ideais utópicos de realização social mais subjetiva. 

Envolve aquilo que se busca no mais íntimo de cada um e isso orienta o quanto se 

quer ou o quanto se deve pagar por uma casa, essa nobre mercadoria.  

Fazer uma discussão acerca da casa ―por fora‖ é um recurso para que se 

tenha um nível de detalhamento da dinâmica dos processos exteriores relacionados à 

casa, que envolvem o universo da moradia. Isso não significa que os aspectos 

inerentes à casa ―por dentro‖ não integrem a discussão da moradia, enquanto produto 

do mercado, uma vez que esses aspectos orientam a procura de uma casa com 

certas especificidades. Esses aspectos serão tratados separadamente para que não 

se perca o foco e as referidas especificidades que essa dimensão alude. 

O problema habitacional para as menores faixas está relacionado a um 

famigerado processo de ―desenvolvimento urbano‖, calcado em uma lógica seletiva 

de apropriação no espaço, uma vez que a habitação é, na sociedade capitalista, um 

meio de acesso ao ―consumo da cidade‖ (RIBEIRO, 1997). Em função disso a classe 
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trabalhadora tende a buscar, por meio da moradia, uma maneira de encontrar-se bem 

localizado na cidade, embora isso, contraditoriamente, signifique um prejuízo em 

qualidade de vida, em setores como segurança, lazer, padrão alimentar etc. 

Para acessar as condições habitacionais ideais à sua reprodução o 

trabalhador passa a ter que ocupar solo de alta renda, onerando o seu orçamento, 

volatilizando as possibilidades de ter uma vida mais confortável e com algum lazer. 

Nessa análise a palavra de ordem é inserção, a chave para compreender a dinâmica 

do setor imobiliário que orienta a apropriação do espaço pelas diferentes classes 

sociais. 

A cidade representa materialmente essa busca por inserção, na forma de 

paisagens peculiares (entre outras coisas, pela provisão de habitação dos diferentes 

segmentos sociais) que denotam a estruturação espacial das elites e da classe 

trabalhadora. Nesse contexto, a habitação é peça chave. Ela marca no espaço 

identidades sociais, simbolizadas por padrões urbanísticos, econômicos e estéticos. 

Entretanto, a luta por apropriação do espaço, via habitação, não é das mais 

tranqüilas, dado que se trata de um elemento bastante complexo dentro desse 

sistema. 

Como objeto técnico a habitação serve ao trabalhador como referência 

pessoal e profissional, por isso deve atender a requisitos de localização, 

funcionalidade e referência. Mediada pelos imperativos do sistema econômico pode 

resultar em processos como estigmas, segregação (e auto-segregação) e 

gentrificação. Pode ser alvo de política pública e, com isso, legitimar ideologias e 

consensos que não representam necessariamente as reais necessidades da maioria 

da sociedade. 

Para entender, então, como a habitação foi inserida no foco das preocupações 

do desenvolvimento urbano importa analisar com maior escrutínio o modo de ação 

dos agentes e os processos que dão forma ao chamado urbano contemporâneo, 

tendo a habitação como ponto nevrálgico. Nos estudos urbanos a discussão da 

habitação merece um esforço maior de análise, em face de sua importância dentro de 

um sistema urbano e de seu papel para os indivíduos em sociedade. Isso porque, 

nessa perspectiva a habitação passa a funcionar como estrutura urbana e o mercado 

imobiliário como movimento, veículo da acumulação de capital. 

O sistema urbano é compreendido, a partir da discussão de Harvey (1980), 

como um conjunto de equipamentos e funções urbanas, somados a processos 
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sociais que, articulados às determinações do sistema econômico vigente, serve de 

lastro para acumulação de capital. Os processos sociais resultam, assim, em uma 

geografia peculiar, na qual a acumulação tem um papel central. 

O espaço urbano funciona também como uma condição – mesmo um suporte 

– para a realização de diversas mercadorias. Com a mercadoria habitação não é 

diferente. O preço de uma habitação é influenciado pelo sistema urbano do qual faz 

parte. Se uma determinada área da cidade possui uma boa infra-estrutura e permite 

um acesso rápido a serviços especializados, por exemplo, o preço da habitação irá 

agregar todos esses benefícios. Além disso, o preço da habitação se dará também, e 

de modo determinante, em função de uma demanda solvável de pessoas dispostas a 

pagar um determinado preço. São esses benefícios, em certa medida, que ajudarão a 

formar a demanda efetiva por habitação na cidade. 

É importante ratificar que, nessa relação entre espaço urbano e economia, os 

vários tipos de investimentos feitos na cidade, por empresas ou atividades 

econômicas de modo geral, contribuem para a valorização da habitação, já que 

acabam por valorizar o solo urbano, constituindo as externalidades vantajosas para o 

capital e para a população em geral, mesmo que os grupos de maior renda sejam 

aqueles que têm mais possibilidade de acessar os benefícios desta urbanização. 

A habitação – isoladamente – é, segundo Harvey destaca em vários de seus 

trabalhos, apenas um elemento dentro de um sistema urbano complexo. Embora ela 

seja um elemento chave, não pode ser entendida fora do contexto desse sistema. 

Pode se considerar que há, de certa maneira, um equívoco em se falar no ―problema 

habitacional‖, uma vez que a habitação não é nem problema nem solução, ela é sim 

parte de um conjunto de problemas ou de um conjunto de soluções, que passa pela 

geração de emprego, redistribuição mais igualitária de renda e políticas sociais mais 

robustas. 

A renda (monetária) individual do trabalhador por si só não vai determinar o 

poder de compra da classe trabalhadora, ou as condições de acesso à habitação e 

ao consumo da cidade. Há um conjunto de condicionantes que passa pelas leis 

gerais do mercado, políticas regulatórias e de bem-estar social, e mesmo questões 

culturais. Entretanto, ela pode ampliar ou reduzir as chances de acessar uma 

habitação que desempenhe efetivamente a função de objeto técnico e não somente 

de abrigo. Contudo, as condições objetivas de produção, circulação e consumo dessa 

mercadoria, que se realizam para qualquer instância, via mercado, são bastante 
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complexas. E seja qual for a classe de renda ela deverá acessá-la por esse mesmo 

meio: o mercado. 

 

2.2.1 Habitação via mercado 

 

No que se refere à produção capitalista da habitação especificamente, trata-se 

de um processo bastante complexo, uma vez que essa mercadoria é bastante cara e 

depende de uma série de questões, detalhadas a seguir, para a sua realização. A 

exemplo do que faz Ribeiro (1997, p. 80), destaca-se aqui a natureza dessa 

mercadoria tão peculiar que é a habitação. Ao contrário de muitas outras 

mercadorias, a produção, circulação e consumo da habitação se dá no mesmo lugar, 

descontinuamente no tempo e no espaço. Uma vez construída, é necessária outra 

área para a construção de um novo prédio.   

Outro fator decisivo na questão habitacional é o alto custo financeiro e o tempo 

gasto na produção por unidade habitacional, o que eleva o preço final do produto. A 

propriedade privada é, ainda, um fator limitante à produção capitalista da habitação, 

na medida em que a disponibilidade de terrenos no mercado vai depender da 

disposição dos proprietários em vender ou alugar os terrenos. Além disso, a já 

referida disputa capitalista pelo uso do solo urbano torna a produção da habitação 

ainda mais crítica. A produção dessa mercadoria se dará dentro de uma lógica de 

mercado. Quando a economia estiver favorável a essa produção, ou desfavorável a 

outros tipos, diferentes capitais migrarão para o setor. Além disso, como destaca 

Valença (2003), sua produção é complexa porque 

―ela atrai e requer a reunião de grande número de 

interessados/agentes, como: construtoras, produtores de materiais e 

componentes, cartórios, bancos, financeiras, seguradoras, 

investidores, agências governamentais reguladoras, financiadoras e 

prestadoras de serviços, profissionais liberais (como arquitetos, 

engenheiros, advogados, contadores, despachantes etc.), corretores, 

proprietários de terra, trabalhadores, consumidores (adquirentes e 

inquilinos) [...]‖ (p. 167). 

 

Parte significativa desses agentes tem um importante papel, mesmo que 

indireto, na produção de espaço residencial. Em suas ações, eles ajudam a compor o 

valor do espaço urbano. Essa discussão nos remete à questão dos valores de uso e 
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de troca das mercadorias. A habitação tem uma função bem mais abrangente do que 

simplesmente o de abrigo, na sociedade capitalista. Ela é um meio de acesso ao 

―consumo da cidade‖. No dizer de Ribeiro (1997), ela é um ―ticket‖ de acesso à cidade 

enquanto ―valor de uso complexo‖, e isso reforça a dupla racionalidade de seu valor. 

Em função disso, habitações construídas com os mesmos materiais e recursos 

poderão ter preços diferenciados no mercado, devido à fatores de localização, 

associado a outros de mobilidade e acessibilidade. Em alguns casos, construções 

com padrões inferiores alcançam preços superiores em face desses elementos. 

Nesse caso, trata-se de estratégias de mercado para que o setor imobiliário possa 

auferir rendas diferenciadas. 

Topalov (1979) argumenta que sendo a casa uma mercadoria especial, e aí se 

destaca o papel do valor e da mais-valia urbanística, o setor imobiliário tem uma série 

de possibilidades de extração de lucro, a partir da renda imobiliária, que para o autor 

está relacionada ao aumento do preço líquido do aluguel. Se comparadas as 

vantagens da renda imobiliária passível de ser extraída, frente aos benefícios da 

cidade e o valor de uso da casa, com as despesas de manutenção do imóvel por 

parte de quem mantém imóveis de aluguel, as vantagens são significativas. 

Reforçando o argumento, além da forma tradicional de extração da renda 

imobiliária, forma pela qual o processo de produção dessa mercadoria se aproxima 

das demais –, onde há um investimento de recursos para a provisão de novas 

habitações e para a sua devida manutenção – Topalov (1979) ainda destaca como é 

possível extrair renda imobiliária a partir de situações não exatamente convencionais, 

do ponto de vista dos investimentos capitalistas. Os imóveis que já estão no mercado 

são englobados na mesma lógica de determinação de preços dos imóveis novos que 

são produzidos com as condições e preços atualizados.  

As maneiras de agregar valor aos imóveis são variadas e estão relacionadas 

não só a mercadoria em si, mas também a processos urbanos aos quais a moradia 

está relacionada. Quanto à extração da renda extraordinária, não se deve falar em 

uma causalidade natural, simplista, e sim em uma bem orquestrada estratégia de 

acumulação de capital a partir da reprodução da sociedade em diferentes setores.  

É fundamental, então, entender como isso ocorre e quem são os articuladores 

de todo esse processo. Estado, capital e sociedade são três faces de uma mesma 

estrutura que, direta ou indiretamente, promovem a base necessária à reprodução de 
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um modo de produção dialético, contraditório e rico de mecanismos não só para a 

sua sobrevivência, mas para a sua manutenção em grande estilo. 

 

2.3 OS AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO, A RENDA DA TERRA E O USO 

DO SOLO URBANO 

 

Se o espaço urbano é esse produto, parte de um processo, logo, produzido 

por agentes, importa, então, entender como esses agentes produzem esses espaços. 

A produção do espaço urbano é algo arbitrário, dado que é socialmente determinado. 

Ou seja, ela existe pela interação dos processos sociais. Estes podem ter um ou 

outro resultado e significado dependendo de condicionantes diversos, como os 

agentes envolvidos ou o momento histórico. No afã de racionalizar o espaço segundo 

suas intencionalidades, ou simplesmente em sua reprodução social, diferentes 

segmentos da sociedade transformam, mantém e recriam as condições e os 

condicionantes espaciais. 

Muitos autores têm buscado entender como se realiza esse tão propalado 

processo de produção do espaço. David Harvey, por exemplo, procura entender esse 

processo a partir de elementos como a estruturação do sistema urbano, a distribuição 

do emprego e a (re)distribuição de renda. Nesse caminho, procurar-se-á analisar a 

produção dos espaços urbanos a partir da ação dos agentes imobiliários 

(representando o capital), do estado (pelo poder público) e da sociedade (via 

ocupação residencial das elites).  

O Estado atua no sentido de prover as cidades de condições para atender aos 

interesses da sociedade. Entretanto, há uma convergência entre ―os interesses da 

sociedade‖, pelo menos de uma parte específica da sociedade, a elite, e a 

valorização do espaço urbano, uma vez que ―um braço‖ forte desse segmento social 

controla o Estado e direciona a provisão de infra-estrutura e serviços fundamentais. 

Com isso acaba influenciando no direcionamento da valorização espacial 

(CASTELLS, 1983; RIBEIRO, 1997; HARVEY, 1980). Assim também avalia Singer 

(1982), quando discute a participação e influência do Estado no uso do solo urbano. 

 

―O Estado, como responsável pelo provimento de boa parte dos 

serviços urbanos essenciais, tanto às empresas como aos 

moradores, desempenha importante papel na determinação das 
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demandas pelo uso de cada área específica do solo urbano e, 

portanto, do seu preço. Sempre que o poder público dota uma zona 

qualquer da cidade, de um serviço público, água encanada, escola 

pública ou linha de ônibus, por exemplo, ele desvia para esta zona 

demandas de empresas e moradores que anteriormente, devido à 

falta do serviço em questão, davam preferência a outras localizações‖ 

(SINGER, 1982, p. 34). 

 

Entenda-se também que, via de regra, há uma tendência, como em um círculo 

virtuoso, de que quando uma área da cidade recebe investimentos logo se torna de 

interesse do mercado imobiliário que, investindo na área, acaba por valorizar terrenos 

e imóveis e por majorar o custo de vida no local. Isso ajuda a entender por que o 

capitalismo gera desigualdades que irão se refletir no espaço urbano, criando 

espaços fragmentados com diferentes funções e usos. Os valores que esses 

fragmentos irão incorporar dependerão das ações implementadas pelos atores 

sociais envolvidos. 

A terra, como um importante elemento do sistema urbano, por sua vez, ao ―se 

transformar‖ em solo urbano, através da incorporação de benfeitorias, por exemplo, 

passa a auferir renda àquele que detém a sua propriedade. Assim, é ―[...] a utilização 

capitalista do espaço urbano que confere à propriedade privada da terra um valor‖ 

(RIBEIRO, 1997, p. 49). Esse valor mudará de acordo com os benefícios que ela 

tenha percebido em termos de infra-estrutura urbana, localização (proximidade e 

acesso a infra-estruturas e outros recursos) possibilidades de usos. Cria-se assim um 

mercado de terras que irá influenciar, em certa medida, na forma de ocupação desse 

solo urbano: 

 

―A relação entre mercado de terras e o processo de estruturação das 

cidades é vista como decorrente, de um lado, das imperfeições de 

funcionamento deste mercado, que permitem a especulação com os 

preços fundiários, e, de outro, da estreita ligação entre valorização 

fundiária e investimentos públicos em infra-estrutura e equipamentos 

urbanos‖. (RIBEIRO, 1997, p. 37). 

 

Com isso, as pessoas que possuem maior poder aquisitivo podem ficar com 

as melhores áreas da cidade, já que ―A localização absoluta confere privilégios de 

monopólio à pessoa que tem os direitos de determinar o uso nessa localização‖ 

(HARVEY, 1980, p. 135), e, ao mesmo tempo, uma grande parcela da população não 
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consegue ter acesso a um espaço adequado para morar. Corroborando com o 

pensamento de Ribeiro e o de Harvey, está o pensamento de Bollaffi (1982), que 

coloca explicitamente, a questão da valorização do solo no contexto da economia 

política urbana. 

 

―[...] o processo de valorização do solo urbano não resulta apenas da 

demanda especulativa nem se desenvolve ao sabor dos movimentos 

reais da economia. Seu impulso inicial é a criação real da riqueza, do 

crescimento da indústria e dos serviços e a conseqüente elevação da 

arrecadação tributária pelos impostos indiretos. Mas, como este 

movimento do real valoriza o solo urbano por meio dos investimentos 

públicos, que criam condições para o aumento das economias 

externas, isto não faz mais do que acentuar o caráter anti-social do 

processo‖ (BOLLAFFI, 1982, p. 60). 

 

O resultado disso são metáforas de desenvolvimento urbano. Não há um 

desenvolvimento sólido, há um desenvolvimento por e para a produção e circulação 

do capital. Essa valorização do espaço urbano reflete a dinâmica da desigualdade 

gerada pela apropriação do espaço e de suas benfeitorias. Ela é resultados de 

mecanismos espoliantes derivados das próprias ações dos agentes produtores do 

espaço. 

Valença (2004) analisa o olhar de Engels sobre a situação da classe 

trabalhadora na Inglaterra, para detalhar as condições gerais de acesso à moradia, 

para a classe trabalhadora, nos menores níveis de renda, e a cruel segregação 

imposta a essas pessoas, pela condição que as elites têm de escolher as melhores 

áreas da cidade para morar, no modelo econômico em que vivemos. Em sua própria 

análise, Valença (2004) destaca 

 

―[...] os ricos, com razão, não pensam em construir suas habitações 

elegantes, por isso sobram esses terrenos [de condições gerais 

inadequadas à moradia] para que os especuladores edifiquem casas 

operárias, para aluguel, com um mínimo de recursos e o máximo de 

economia, daí resultando a má qualidade das construções‖ (p. 168). 

 

Isso significa que para o capitalista se interessar em investir em habitação 

para as menores faixas de renda, isso será feito, geralmente, através do mercado 

informal, e com a constante busca de redução dos custos, mesmo que isso implique 
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em se produzir habitações precárias que serão alugadas ou vendidas pelo maior 

preço possível, já que a procura desse tipo de investidor também é o lucro, com o 

mínimo gasto possível. Sendo o preço da produção de habitação bastante alto, é 

necessário que existam compensações para que sejam direcionados pequenos 

volumes de capital para o setor formal de produção de moradias, como destaca 

Corrêa (1989, p. 210), 

 

―Na sociedade capitalista não há interesse das diferentes frações do 

capital envolvidas na produção de imóveis em produzir habitações 

populares. Isto se deve, basicamente, aos baixos níveis de salário 

das camadas populares, face ao custo da habitação produzida 

capitalisticamente‖. 

 

Aí, entra em cena o jogo de interesses entre o capital imobiliário e o Estado: o 

capital imobiliário produz a mercadoria habitação tendo em vista uma demanda 

solvável, ou seja, para uma parcela da sociedade que possui poder efetivo de 

comprar um produto de certo padrão de qualidade, mas isso tem um limite. No 

entanto, existe uma grande parcela de pessoas que não se enquadra nessa 

categoria, como discute ainda o autor supracitado: 

 

A existência de uma demanda solvável saturada e de uma não-

solvável insatisfeita explica o interesse do capital imobiliário em 

obter ajuda do Estado, de modo a permitir tornar viável a construção 

de residências para as camadas populares: créditos para 

promotores imobiliários, facilidades para desapropriação de terras, e 

créditos para os futuros moradores (CORRÊA, 1989, p. 22) 

 

É preciso lembrar ainda que existe uma larga faixa de população cuja renda, 

ou inexistência da mesma, não permite a inclusão em programas habitacionais que 

tenham por base a casa própria através de sua inserção no mercado, e é esse 

segmento social que se utilizará de formas habitacionais não necessariamente 

adequadas, mas que tem de fazê-lo, pois todas as pessoas necessitam de uma 

moradia, como bem coloca Harvey (1980, p. 134), ao discutir a questão do valor de 

uso e valor de troca do solo: ―Não posso existir sem ocupar espaço; não posso 

trabalhar sem ocupar um lugar e fazer uso de objetos aí localizados; e não posso 

viver sem moradia de qualquer espécie‖.  
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Cria-se, assim, uma hierarquização espacial que aprofunda as diferenças, 

gerando espaços excluídos da atenção do capital e do poder público, no que tange à 

infra-estrutura urbana. Assim, os bairros que podem oferecer as condições ideais aos 

trabalhadores são também aqueles que os pequenos capitalistas podem operar, com 

menor custo e boa lucratividade, na produção habitacional e, assim, construirão para 

aqueles que não podem pagar o preço das ―melhores‖ áreas da cidade, mas que 

precisam de uma boa localização e por isso pagam, em áreas intermediárias ou 

terrenos exíguos em áreas nobres, por habitações com déficit de qualidade de infra-

estrutura. 

Esse fato ocorre em função da necessidade que o trabalhador tem de estar 

próximo às áreas de maior dinamismo na cidade. Embora existam outros bairros 

onde o preço do solo e, conseqüentemente, da habitação é muito inferior ao de 

outros mais centrais, isso implicaria em aumento nos custos de deslocamento e 

dificuldade de acesso aos equipamentos urbanos elementares (meios de consumo 

coletivo). Não raro, encontram-se nas periferias mais distantes, limites municipais, por 

exemplo, terrenos loteados com placas de venda, em ―suaves prestações‖, com 

preços mais aproximados à realidade salarial das classes de baixos rendimentos.  

A explicação para muitos processos de segregação e espoliação pode ser 

compreendida pela discussão da renda da terra. Ela dará suporte para entender a 

colcha de retalhos em que se transformam muitas cidades, nas quais a classe 

trabalhadora ―se espreme‖ por entre as nesgas de terrenos, em lotes mínimos para 

garantir as condições adequadas de acesso e mobilidade. 

 

2.4 A RENDA DA TERRA E SUA INFLUÊNCIA NO MERCADO DA HABITAÇÃO 

 

A explicação para o fato acima referido está tanto nas ações de agentes que 

atendem a interesses específicos, como já foi discutido anteriormente, como na 

discussão da renda terra, que é feita por muitos autores, baseados em Marx. Nessa 

perspectiva é válido lembrar que toda terra tem seu preço. A propriedade da terra em 

si gera uma renda, conhecida na literatura marxista como renda absoluta, o que 

garante que, por pior que seja uma terra, ela tem um preço. Porém, quando se fala 

em solo urbano, esse preço irá mudar de acordo com fatores externos. Esses fatores 

compõem as rendas de monopólio e diferencial.  
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No primeiro caso, o privilégio de ser dono de um solo que apresente privilégios 

especiais, como uma bela paisagem ou uma excelente localização, faz com que o 

preço daquela terra se dê de acordo com as determinações de quem detém a 

propriedade desta terra, independente das condições gerais de mercado. No caso da 

renda diferencial, esta se dará em função da capacidade de majoração dos lucros, 

por parte de seu proprietário, seja através de investimentos em infra-estruturas e 

outros benefícios, seja em função de externalidades positivas, como a implantação de 

um sistema de transportes públicos ou rede de shopping center. Esses elementos 

farão com haja uma diferenciação na determinação do preço de algumas 

mercadorias, especialmente, na habitação (HARVEY, 1980; RIBEIRO, 1997). 

O consumo da habitação não ocorre isoladamente, está relacionado ao 

consumo da cidade. Desse modo, os elementos incorporados ao solo urbano 

comporão o preço da habitação, dado que o investidor imobiliário sabe que o 

consumidor da habitação não prescindirá desses elementos, e que estes têm um 

custo social e monetário, isso por que estão distribuídos desigualmente pela cidade, 

sendo apropriado privilegiadamente pelas camadas de maior poder aquisitivo. 

Essa distinção é parte da dinâmica urbana capitalista, pois, apesar das 

diferenças espaciais, toda terra tem um preço, contudo, o que irá fazer a diferença na 

questão do valor do solo urbano será não só o valor de troca que este solo 

apresentará, mas, especialmente, o seu valor de uso, ou seja, os benefícios que este 

poderá gerar para aqueles que o utiliza, o que contribuirá para que o solo urbano se 

torne duplamente mercadoria, pelo monopólio da propriedade e pelas possibilidades 

de acesso diferenciadas. 

 

―O uso do solo na economia capitalista é regulado pelo mecanismo 

de mercado, no qual se forma o preço dessa mercadoria sui-generis 

que é o acesso à utilização do espaço. Este acesso pode ser ganho 

mediante a compra de um direito de propriedade ou mediante o 

pagamento de um aluguel periódico‖ (SINGER, 1982, p. 23).  

 

O mercado se utiliza da natureza complexa de certos elementos e transforma-

os em mercadorias especiais. Por trás de tudo isso está o capital, que tem por 

propriedade se revolucionar e buscar constantemente maneiras de se recriar e de 

reproduzir meios de garantir o seu objetivo central, o lucro. Assim, as rendas são uma 

fonte especial para o capital, pelo fato de que embora elas são apenas a base 
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primeira de capitalização dos investimentos urbanos, potencializam a extração de 

lucros, em setores variados da economia urbana. 

Pensar a renda da terra isoladamente não permitirá entender a produção do 

espaço urbano, no entanto, auxiliará na compreensão de parte dos motivos pelos 

quais os agentes sociais mobilizam esforços para a produção desse espaço. Ela é 

em alguns casos o fim e em outros casos o meio para alcançar objetivos variados, 

que vão desde a subsistência até a reprodução do capital. 

A renda da terra é alvo constante dos agentes imobiliários. Sua realização 

significa lucro para aqueles que detém o monopólio sobre a propriedade de uma dada 

gleba, urbana ou rural. Se nas glebas urbanizadas a terra permite ao seu proprietário 

uma renda da terra extraordinária, logo a habitação ali produzida também será 

valorizada. Vale ressaltar que para que haja a valorização do solo urbano, viu-se, é 

necessário que exista um conjunto de condições postas pelos agentes envolvidos em 

uma dada estruturação espacial. 

Uma vez determinadas as condições ideais para a extração da renda da terra, 

entra em cena a busca pela obtenção da renda imobiliária, que é explorada tendo em 

vista a demanda efetiva por diversos padrões de investimentos imobiliários. Quando 

não há uma demanda efetiva para uma moradia de boa qualidade, ou de médio 

padrão de renda, os terrenos serão utilizados de modo especulativo, até que se 

chegue a um patamar ideal para a extração da renda desejada. Esse tipo de 

mecanismo está muito presente nas cidades e faz destas, espaços de segmentação 

social.  

A habitação, como produto final desse processo todo, passará a ter seu valor 

de troca efetivado em função da demanda das classes que não só necessitam de 

moradia, mas que podem pagar por ela. Isso porque o valor de uso potencial dessa 

mercadoria tende a crescer, tanto de acordo com as condições externas em geral 

(habitacionais, locacionais etc.), como pelo fato de que a moradia abriga uma série de 

prerrogativas especiais para o homem (relacionadas a status social, referência 

pessoal, abrigo etc.). 

Assim, pensar categorias tradicionais como valor de uso e de troca exige um 

exercício de reflexão maior, pelo fato de que na sociedade contemporânea o modo de 

produção cria necessidades de consumo exteriores aos indivíduos. Para começar 

essa reflexão, importa retomar primícias conceituais que até hoje servem de base 

para o entendimento das relações envolvendo valor de uso e de troca. 
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Adam Smith, em sua obra ―A riqueza das nações‖, faz uma discussão rigorosa 

acerca do valor, que ele distinguiu, a priori, em valor de uso (ligado à utilidade das 

coisas) e valor de troca (ligado ao poder de certas coisas frente às demais). Para 

Smith (1996), o trabalho é o elemento fundamental em sua teoria do valor. Foi por 

meio do trabalho que, para o autor, se gerou toda a riqueza existente no mundo. ―[...] 

o trabalho é a medida real do valor de troca de todas as mercadorias‖ (p. 63). Não 

entanto, ainda para o autor, há dificuldade de se medir o trabalho em suas diversas 

ocorrências, para, assim, determinar o valor de certas coisas. O ajustamento se dá, 

então, no mercado, de acordo com as condições gerais existentes em um dado 

momento, envolvendo o próprio trabalho, competitividade, produtividade e a relação 

entre oferta e demanda. 

Em Marx (1987) o valor aparece mais ligado à mercadoria e, desse modo, ao 

valor de troca, uma vez que as mercadorias só se realizam como tal por meio do 

consumo. Desse modo o valor de uso é ―produzido‖ para justificar o valor de troca de 

uma dada mercadoria. Há uma relação complexa nesse sentido, pois, certas coisas 

com alto valor de uso têm pouco ou nenhum valor de troca. Em Marx entende-se que 

―Como valores de uso, as mercadorias são, antes de mais nada, de qualidade 

diferente; como valores de troca, só podem diferir na quantidade, não contendo 

nenhum átomo de valor de uso‖ (MARX, 1987, p.). Para esse a autor a riqueza reside 

em uma ―imensa acumulação de mercadorias‖.  

Harvey desenvolve um interessante argumento acerca do valor, esclarecendo 

que 

―[..] a criação do valor depende da capacidade de realizá-la através 

da circulação. O insucesso da realização de valor significa, 

simplesmente, a negação do valor criado potencialmente na 

produção. Portanto, se a esfera da circulação não se expande, a 

acumulação pára‖ (HARVEY, 2001, p.72-73). 

 

Em parte, é em função disso que são criados mecanismos para garantir a 

circulação (permanência no mercado a partir da criação da demanda) e, 

conseqüente, consumo da habitação. Assim, pelas leis do mercado, justifica-se a 

busca pela maximização do valor atribuído à mercadoria habitação segundo a 

incorporação de benesses ou amenidades urbanas. 

Os aspectos que são negligenciados na discussão do valor de uso, e que não 

vem à tona em função da reificação experimentada pela aparente supremacia do 
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valor de troca da mercadoria habitação, devem ser investigados. Embora qualquer 

habitação apresente um valor de uso potencial, não será qualquer mercadoria que 

encontrará, da mesma forma, realização no mercado. Isso porque, conforme citado, 

são criadas e disseminadas pelo mercado demandas para a sociedade, relacionadas 

à habitação, que incluem um ―pacote‖ de utilidades envolvendo o universo da 

moradia.  

Há uma naturalização dessas demandas de tal maneira que torna-se normal 

que uma mesma mercadoria, a habitação, com valores de uso semelhantes (abrigo, 

referência social, espacial etc.) possibilite uma renda imobiliária diferenciada. Ou 

seja, é como se fosse normal pagar 50% a mais por uma residência em função de 

sua localização, se está próximo a serviços ―essenciais‖.  

Não se questionam, por exemplo, as condições de mobilidade espacial, 

simplesmente se leva em conta se há proximidade imediata a tais serviços. Não se 

distingui que o foco da discussão reside na inexistência de um sistema de transporte 

público eficiente e acessível a todas as camadas sociais, ou que as condições de 

(re)distribuição de renda estão longe de serem adequadas à reprodução social das 

classes menos favorecidas de renda. 

Os valores de uso e de troca da habitação estão, assim, subvertidos à lógica 

de mercado e à ausência de uma política de bem estar social adequada, que garanta 

justiça social, possibilitando a apropriação mais igualitária dos espaços dotados 

desses serviços urbanos. Essa discussão pode parecer retórica e descolada das 

categorias conceituais focalizadas, mas de fato não está. Há um imbricamento dos 

processos de tal maneira que as questões envolvendo a habitação no mercado 

passam a ter um caráter aparentemente autônomo e não o é de fato. 

Se a renda possível em um dado momento é insuficiente para garantir ao 

possuidor do solo ou da habitação um lucro baixo, passam então a ser forjadas no 

mercado e/ou no espaço, situações que tragam possibilidades de lucro adicional. 

Existem, é fato, mecanismos que pretensamente visam controlar a especulação em 

seu modo tradicional (No Brasil, o IPTU progressivo no tempo e no espaço, com o 

advento do Estatuto da Cidade). Entretanto, em contrapartida, há meios de promover 

uma especulação disfarçada, especialmente quando os agentes especuladores estão 

bem relacionados com as diferentes esferas dos poderes constituídos. Um desses 

meios é a construção de grandes galpões que são alugados por determinados 

segmentos de comércio e serviços, como locadora de carros ou estacionamentos 
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privativos, nesses casos não entra em questão o mérito da função social da 

propriedade, uma vez que não há agentes fiscalizadores em número suficiente para 

se fazer cumprir tal função ou, ainda, como estabelecer critérios para justificar que 

um determinado serviço é ou não de interesse coletivo da sociedade. 

Em função disso, a discussão da renda da terra e do uso do solo urbano é 

desenvolvida aqui na perspectiva de compreender a ação dos diferentes agentes na 

estruturação do espaço urbano de modo geral, para posteriormente apropriar a 

discussão na compreensão do processo em relação à cidade de Natal. Pensando 

nisto, avalia-se que no Brasil o crescimento urbano, após a segunda metade do 

século XX, traz profundas modificações no espaço das cidades, em linha com as 

alterações de ordem econômica – com mudança crescente da base econômica para 

as atividades urbanas –, social e territorial de modo geral. Em Natal não é diferente. 

Essas modificações, grosso modo, se processam para permitir a reprodução do 

modelo econômico vigente e também da sociedade. O sistema capitalista, em sua 

atual fase de acumulação, necessita de uma série de aportes urbanos para a sua 

reprodução e a cidade acaba por constituir-se no ambiente ideal para essa 

realização, em diferentes esferas. 

Contudo, há outros aspectos, mais subjetivos que permeiam a produção e 

apropriação do espaço urbano. Por considerar a existência destes aspectos e pela 

sua importância, propõe-se que seja destinado um momento especial para investigar 

as relações que eventualmente apresentem com os aspectos, ditos clássicos, da 

economia urbana. O intercruzamento dos conceitos de habitus e de território parece 

orientar boas explicações nesse sentido. 

 



41 

 

3. O HABITUS E A PRODUÇÃO DE TERRITORIALIDADES 

 

3.1 DISCUTINDO O HABITUS E O TERRITÓRIO 

 

Preocupado em investigar como a produção do espaço urbano promove uma 

geografia da acumulação capitalista na cidade de Natal, a partir das ações 

relacionadas ao mercado imobiliário, esse trabalho vem buscando conexões que 

possam dar conta de tal proposição. Uma das possibilidades está associada às ideias 

de Pierre Bourdieu, em sua busca por uma teoria da prática. 

Na construção dessa teoria Bourdieu (2006) usa conceitos que são fruto de 

muitos anos de investigação, a partir de teóricos clássicos como Durkheim, 

Saussurre, Husserl, Merleau-Ponty, Marx, Bachelard e outros. Do diálogo com esses 

autores nasce um de seus conceitos-chave mais importantes, o de habitus. Esse 

conceito tem origem a partir de noções como hexis e ethos que estão relacionadas ao 

modo de agir de uma dada sociedade, ao comportamento humano entre o individual 

e o coletivo. Ele emerge em uma crítica ao homem no estruturalismo que, segundo 

Bourdieu (2006) seria um agente inerte (de consciência), apenas suporte das 

estruturas. 

O habitus é um conjunto de disposições duradouras, mas que conserva, 

entretanto, capacidades criadoras, ativas, inventivas e está relacionado à postura do 

homem a partir de um conhecimento adquirido e inculcado. ―O habitus, mediação 

entre o agente social e a sociedade, se exprime, dessa forma, necessariamente no 

interior de um ciclo de reprodução [...] se encarcerando em um ciclo vicioso 

(BOURDIEU, 1983, p. 26). Ou ainda, o habitus é: ―[...] aquilo que se adquiriu, mas 

que se encarnou no corpo de forma durável [mas não imutável] sob a forma de 

disposições permanentes [...]‖ (BOURDIEU, 1983, p. 105). 

A incorporação de um habitus ajuda a promover ou disseminar certa ordem 

moral sobre o espaço. Tendo em vista a presente afirmação é importante analisar 

quais são os mecanismos de inculcação do habitus? A compreensão desse processo 

auxiliará na investigação da estrutura espacial que se materializa na cidade, uma vez 

que o espaço é necessariamente, social e se apresenta como resultado das práticas 

da sociedade, contraditórias, complexas e, algumas vezes, sinérgicas. 
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A investigação mais aprofundada do espaço mostra que a própria disposição 

dos elementos de sua constituição pode ser compreendida como mecanismo de 

inculcação do habitus. A ideia de naturalização do arbitrário, desenvolvida por 

Bourdieu, ao tratar da discussão do arbitrário cultural masculino, em sua obra ―A 

dominação masculina‖, induz a essa reflexão. Aquilo que está posto espacialmente 

torna-se, pela apropriação da sociedade, uma verdade inconteste por sua disposição 

aparentemente natural. 

Nessa mesma linha, Souza Filho (2007), mudando o foco para o papel da 

ideologia, argumenta como a sociedade, por meio do discurso, engendra uma práxis 

que, a priori, parece determinada para ser daquela maneira exata e que não haveria 

meios de ser de outra forma, dado que já está posto no seio da sociedade, ao que ele 

vai radicalmente contrário, sustentando a ideia do que ele chama de construcionismo 

social. 

 

―Por meio da ideologia, a realidade engendra um discurso de 

naturalização, universalização e eternização de suas formas, de 

modo que sanciona, consagra, a dominação cultural-social-moral na 

qual ela própria se constitui enquanto experiência do viver social e 

coletivo. A ideologia oferece uma imagem da realidade que não 

corresponde aquilo que ela é: arbitrária, convencional, contingente‖ 

(SOUZA FILHO, 2007, p. 25).  

 

Embora o argumento seja coerente, considera-se que a ideologia per si não 

engendraria tal naturalização. Mais do que isso, é necessário um conjunto de 

disposições duradouras. É justamente na tentativa de combater a visão equivocada 

desse naturalismo que Bourdieu propõe o aprofundamento da noção de habitus para 

construir uma teoria da prática social, uma vez que em sua compreensão os agentes 

não atuam de maneira livre. Para Bourdieu (2001, p. 169), ―[...] os agentes sociais 

são dotados de habitus, inscritos nos corpos pelas experiências passadas‖ e, por isso 

mesmo, ―[..] o agente nunca é por inteiro o sujeito de suas práticas‖. Isso significa que 

o conjunto dessas ações coordenadas direcionam as ações individuais e coletivas, 

historicamente. 

Então, entende-se que o habitus, mais do que um hábito puro e simples, serve 

para nomear além de uma prática, um estado de coisas, fruto de relações, materiais e 
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imateriais, as quais os grupos sociais constituem a partir das estruturas já existentes, 

mas que os permite criarem outras novas. 

O conceito de habitus em Bourdieu foi construído juntamente com outras 

noções-chave; a de campo é uma delas. O conceito de campo em Bourdieu se 

aproxima ao uso do conceito de espaço na Geografia, uma vez que o campo seria o 

ambiente material e imaterial no qual se dão relações sociais e são travadas as 

disputas pelo acesso aos diferentes objetos de desejo humano, poder, conhecimento, 

dinheiro, status etc. Ao mesmo tempo, esse conceito se aproxima da noção de 

território na Geografia, dado que este se refere ao espaço apropriado e marcado por 

relações de poder. 

A noção de campo engloba as duas proposições conceituais acima referidas, 

não obstante, tem como elemento sui generes a atribuição de particularidades, na 

medida em que nele variam os agentes e o próprio campo (pois existem tipos 

diversos de campo em diferentes sociedades e dentro de uma mesma sociedade 

muda natureza/essência do campo – cultural, político, intelectual etc.). Ou seja, no 

campo político um dado agente pode deter grande poder, influência e ascendência, 

embora o mesmo possa não ocorrer no campo cultural ou em outro campo de 

natureza semelhante, mas com outros agentes. Esse conceito, para Bourdieu, está 

profundamente ligado ao de habitus, dado que todo habitus se realiza ou se 

materializa em um dado campo.  

Como produto de certo momento da história esse campo (assim como seus 

limites materiais e imateriais) pode variar com o tempo e o habitus (que deve ser 

comum) dos agentes que promovem ali seus interesses, isso por que ―O campo 

estrutura o habitus e o habitus constitui o campo‖ (Bourdieu, 1992, p. 102). Assim, 

desenvolve-se no campo uma doxa que fortalece as ações dos agentes no campo, 

enquanto grupo.  

Há no conceito de campo uma aparente contradição contida justamente na 

compreensão de instituição de uma doxa, um nexo comum de coisas, uma crença 

compartilhada pelos agentes do campo, que acaba atribuindo a estes agentes, que 

compartilham o habitus, um alheamento, que contradiz uma das propriedades do 

habitus, que é a sua condição de ser infraconsciente. Embora o conceito de campo 

seja importante para entender o habitus existem outros conceitos que somados a 

este último poderão dar outras contribuições à compreensão da produção do espaço 

urbano. 
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O conceito de campo é importante para analisar processos políticos, 

ideológicos, culturais de várias naturezas, cujo foco não seja necessariamente as 

implicações espaciais. Para isto, os conceitos de espaço, abordado no primeiro 

capítulo, e o de território, a ser desenvolvido logo mais, mostram maior utilidade na 

explicação dos processos que desenrolam na cidade de Natal, com particular 

participação dos agentes ligados ao mercado imobiliário. 

Como o conceito de habitus pode auxiliar na explicação das matrizes 

espaciais verificadas em Natal, resultantes da ação direta ou indireta do mercado 

imobiliário? Isso é possível porque o habitus é composto por um conjunto de 

estruturas que foram consolidadas a partir da prática de outros agentes e 

incorporadas a partir de um processo de inculcação de novos agentes que passaram, 

a partir desse conjunto de códigos que é o habitus incorporado, a produzir uma nova 

práxis.  

Se combinado à discussão de espaço, abordada anteriormente, é possível 

entender que cada porção do espaço geográfico contém um pouco do habitus de 

certo conjunto de agentes sociais, uma vez que ele é produto das relações sociais. 

Esse argumento está assentado na discussão de Bourdieu (apud WACQUANT, 

2008), acerca de como funciona o habitus. 

 

―Bourdieu propõe que a prática não é nem o precipitado mecânico de 

ditames estruturais nem o resultado da perseguição intencional de 

objetivos pelos indivíduos, mas antes ‗o produto de uma relação 

dialética entre a situação e o habitus, entendido como um sistema de 

disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as 

experiências passadas, funciona em cada momento como uma matriz 

de percepções, apreciações e ações e torna possível cumprir tarefas 

infinitamente diferenciadas, graças à transferência analógica de 

esquemas‘ adquiridos numa prática anterior‖ (Bourdieu 1972; 1977, 

p. 261). 

 

E destaca ainda que 

―[...] o habitus é aquilo que confere às práticas a sua relativa 

autonomia no que diz respeito às determinações externas do 

presente imediato. Esta autonomia é a do passado, ordenado e 

atuante, que, funcionando como capital acumulado produz história na 

base da história e assim assegura que a permanência no interior da 

mudança faça do agente individual um mundo no interior do mundo‖ 

(Bourdieu, 1997, p. 56). 



45 

 

 

Esse fragmento remete ao poder estruturante do habitus. Embora pareça 

contraditório, na verdade é dialético. Esses argumentos apresentam elementos 

suficientes para fazer desse conceito um importante elo para o entendimento das 

relações conflituosas permeadas na sociedade capitalista, especialmente no que se 

refere às formas de apropriação dos espaços pelo capital. Não há na ação do sujeito 

social na sociedade capitalista, por exemplo, uma intencionalidade própria voltada 

para a expropriação espacial de certa parcela da sociedade. O que ocorre deriva do 

fato de que na lógica do próprio sistema, que é desigual e combinado, é necessário 

para haver a ascensão de uns que haja o descenso de tantos outros. Isso só ocorre 

por que há um grupo de agentes que compartilham de um mesmo habitus 

incorporado que conduz as suas práticas. 

Se o espaço é produzido por diferentes agentes, muitas vezes, com diferentes 

interesses, como saber se compartilham o mesmo habitus? Entende-se que a partir 

do resultado prático das ações desses agentes será possível determinar a coesão ou 

convergência de seus habitus. Isso por que o habitus está relacionado aos códigos 

de percepção, pensamento e ação, constituídos historicamente e que caracterizam o 

comportamento do indivíduo na sociedade. Pode-se então falar em habitus de classe, 

nesse sentido? 

Há que se fazer algumas considerações. Para Bourdieu (2007), o conceito de 

classe não deve ser algo utilitário, usado para agrupar a sociedade por categorias 

específicas, como profissões, por exemplo. Mais do que compartilhar uma dada 

variável, para se determinar uma classe social é necessário estabelecer o conjunto 

de condições de existência de um dado grupo social que partilham de um mesmo 

habitus. Isso porque ele entende o habitus de classe como 

 

―[...] forma incorporada da condição de classe e dos 

condicionamentos que ela impõe; portanto, construir a classe 

objetiva, como conjunto de agentes situados em condições 

homogêneas de existência, impondo condicionamentos homogêneos 

e produzindo sistemas de disposições homogêneas, próprias a 

engendrar práticas semelhantes, além de possuírem um conjunto de 

propriedades comuns, propriedades objetivadas [...]‖ (p. 97). 
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A proposição de discutir a ideia de classe objetiva pretende muito mais dar 

conta de fazer entender as formas de apropriação do espaço social pelos agentes. 

Nesse sentido, a classe nada mais é do que um veículo para o estabelecimento de 

uma topologia social para os diferentes agentes. Para tanto, importa retornar ao 

conceito de espaço, mormente, nesse caso, na forma de espaço social. É este quem 

vai determinar a mobilidade dos agentes e o nível de incorporação do habitus 

inculcado. 

 

―A estrutura do espaço social se manifesta, assim, nos contextos 

mais diversos, sob a forma de oposições espaciais, o espaço 

habitado (ou apropriado) funcionando como uma espécie de 

simbolização espontânea do espaço social. Não há espaço, em uma 

sociedade hierarquizada, que não seja hierarquizado e que não 

exprima suas hierarquias e as distâncias sociais, sob uma forma 

(mais ou menos) e, sobretudo, dissimulada pelo efeito de 

naturalização que a inscrição durável das realidades sociais no 

mundo natural acarreta‖ (BOURDIEU, 2007, p. 160). 

 

É a busca por inserção no espaço social que rege a ação dos agentes. 

Embora seja uma visão limitada do espaço, dado que, muitas vezes, para Bourdieu o 

espaço se confunda com outros conceitos mais amplamente discutidos na Geografia, 

como o lugar ou o território, há uma dimensão do espaço social em Bourdieu (2007) 

que é relevante para entender a hierarquização do espaço na cidade e, assim, 

entender a práxis dos agentes imobiliários na cidade. 

 

―O espaço social reificado (isto é, fisicamente realizado ou objetivado) 

se apresenta, assim, como a distribuição no espaço físico de 

diferentes espécies de bens ou de serviços e também de agentes 

individuais e de grupos fisicamente localizados (enquanto corpos 

ligados a um lugar permanente) e dotados de oportunidades de 

apropriação desses bens e desses serviços mais ou menos 

importantes (em função de seu capital e também das distâncias 

físicas desses bens, que depende também de seu capital). É na 

relação entre a distribuição dos agentes e a distribuição dos bens no 

espaço que se define o valor das diferentes regiões do espaço social 

reificado‖. 

 

Esse valor é construído socialmente, embora apropriado individualmente, por 

diferentes agentes. Para construir a teoria da prática há o reconhecimento da 
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importância do espaço para a realização social na obra de Bourdieu. Em função disso 

entende-se a sua explicação de como a sociedade se movimenta em busca de 

diferentes aspectos ao espaço (que ele chama de social) relacionados. Isso explica a 

valorização espacial diferenciada, que na literatura marxista é discutida a partir das 

teorias do valor e da renda da terra (que serão discutidas em outro momento), que 

permite ganhos diversificados aos produtores/consumidores do espaço. 

 

―Os ganhos do espaço podem tomar a forma de ganhos de 

localização, eles mesmos susceptíveis de ser analisados em duas 

classes: as rendas (ditas de situação) que são associadas ao fato de 

estarem situadas perto de agentes e de bens raros e cobiçados 

(como os equipamentos educacionais, culturais ou de saúde); os 

ganhos de posição ou de classe (como os que são assegurados por 

um endereço prestigioso), caso particular dos ganhos simbólicos de 

distinção que estão ligados à posse monopolística de uma 

propriedade distintiva [...]. Eles podem também tomar a forma de 

ganhos de ocupação (ou de acumulação), [...] podendo ser uma 

forma de manter à distância ou de excluir toda espécie de intrusão 

indesejável [...] (BOURDIEU, 1997, p. 163). 

 

O espaço social funciona como o ambiente de realização do habitus 

incorporado. Entretanto, não é só espaço social que a incorporação do habitus gera. 

Ela gera estruturas sociais de poder, de base material, calcadas no interesse de 

grupos específicos (da elite) e na vontade política de segmentos representativos da 

sociedade (poder público). Nesse sentido, somando-se ao conceito de habitus o de 

território – e complementarmente o de territorialidade –, será investigado como parte 

da reflexão teórica em torno das práticas sociais na cidade. 

O conceito de território considerado nesse trabalho é aquele discutido por 

Haesbaert (1997; 2006), cujo sentido é multifacetado, mesmo polissêmico, associado, 

em geral, a três dimensões. A primeira refere-se à natureza jurídico-política, mais 

ligada ao controle estatal; a segunda é a dimensão cultural, na qual predominam o 

simbolismo e a subjetividade, e na qual estão subordinadas, em parte, as análises 

desse trabalho; e, por fim, a dimensão econômica, que se materializa, muitas vezes, 

no fenômeno da territorialização e desterritorialização, por meio de embates entre 

classes ou fruto da relação capital-trabalho, ou ainda, pela condição de seletividade 

espacial inerente ao capitalismo, dimensão que será de grande valia para entender o 

papel do setor imobiliário na produção do espaço urbano em Natal. 
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A noção complementar de territorialidade em Haesbaert (2004) caminha no 

sentido de afirmar a existência de uma aparente autonomia disseminada na 

sociedade, que vai de encontro a certas determinações, que estão na ordem do 

arbitrário e que são exteriores aos indivíduos.  

 

―Territorializar-se, desta forma, significa criar mediações espaciais 

que nos proporcionem efetivo ‗poder‘ sobre nossa reprodução 

enquanto grupos sociais (para alguns também enquanto indivíduos), 

poder este que é sempre multiescalar e multidimensional, material e 

imaterial, de ‗dominação‘ e ‗apropriação‘ ao mesmo tempo 

(HAESBART, 2004, p. 97) 

 

A territorialidade pode ser então pensada como um dos produtos do habitus 

incorporado (pois ela é o resultado dos interesses e dos jogos de poder, de forças 

conflitantes em disputa; e o habitus é a disposição que faz a sociedade agir de 

determinadas maneiras), uma vez que é entendida como um processo gerador de 

―mediações espaciais‖; e o habitus pode ser entendido como gerador de (e por) 

―mediações sociais". Então será pelo processo de identificação das territorialidades 

que se chegará ao habitus de classe dos agentes imobiliários em Natal, porque a 

reificação do habitus resulta em materialidades que, necessariamente, apresentarão 

certo grau de homogeneidade e denunciará a conjugação de um mesmo habitus. 

Rosendahl (2005) dá uma boa contribuição à discussão do território, 

convergindo com a perspectiva de Haesbaert. Em sua discussão aponta elementos 

de ordem imaterial, simbólica que são importantes para compreender as 

representações da sociedade. 

 

―Nos tempos atuais o território, impregnado de significados, símbolos 

e imagens, constitui-se em um dado segmento do espaço, via de 

regra delimitado, que resulta da apropriação e controle por parte de 

um determinado agente social, um grupo humano, uma empresa ou 

uma instituição. O território é, em realidade, um importante 

instrumento da existência e reprodução do agente social que o criou 

e o controla‖ (ROSENDAHL, 2005). 

 

O território como uma dimensão do espaço produzido carrega as 

representações daquilo que determinados grupos sociais consideram ser adequado 

para o desenvolvimento urbano, quando na verdade buscam legitimar interesses 
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particulares ou de grupos específicos, a partir da lógica segregadora e espoliadora de 

um dado sistema econômico. 

Esse espaço produzido, permeado por territorialidades específicas é fruto da 

estruturação de um habitus de classe, que engendra processos espaciais que 

passam a orientar a vida da coletividade social. Isso não significa que ele represente, 

de fato, os interesses dessa coletividade como um todo, mas daqueles cuja topologia 

social os coloca em sintonia com os interesses dos grupos dominantes, em geral, as 

elites políticas e econômicas. 

Quando se trata de analisar como a ação dos agentes imobiliários promove 

uma geografia da acumulação capitalista na cidade de Natal, as dimensões do 

habitus (pela capacidade de promover a formação de estruturas estruturantes) e do 

território (por mobilizar as ações na organização de tipos específicos de espaço) 

emergem como uma tentativa de escrutinar a produção do espaço urbano, uma vez 

que a discussão da produção do espaço, por vezes, é generalista demais para 

desmistificar a nebulosidade que há entre a aparência (a matriz espacial, por 

exemplo) e a essência (os jogos de poder e a natureza expropriadora do capital) dos 

processos em questão.  

 

3.2 O HABITUS E A ESTRUTURAÇÃO DA MORADIA POPULAR EM NATAL: 

CONJUGAÇÃO DE FATORES EXTERNOS E INTERNOS 

 

Na tentativa de desfazer essa ocultação investigar-se-ão as minúcias do 

espaço produzido, a partir das ações de seus agentes. Essas ações podem ser 

materializadas por meio de políticas públicas, territoriais, processos econômicos ou 

pela realização da sociedade. Para o objetivo em foco nessa tese há um elemento 

fundamental a ser analisado: as relações que envolvem o universo da habitação. Ela 

é um dos elementos mais significativos na investigação do modus operandi dos 

agentes imobiliários.  

Isso ocorre porque, nesse caso, além do valor de troca fundamental no 

mercado, se expressa uma maximização do valor de uso que tem a mercadoria 

habitação, acima das demais. Esse bem, com características tão peculiares, é 

imprescindível ao homem civilizado. Ele tem significados múltiplos, em várias 

dimensões da vida social (HARVEY, 1980; VALENÇA, 2003). É uma das formas de 



50 

 

materialização do ser social. É, ainda, um espaço no qual a sociedade realiza trocas 

simbólicas, além de ser parte importante na composição de seu status quo. 

Deve-se considerar, ainda, nessa discussão que a habitação representa um 

espaço no qual se estabelecem sociabilidades específicas, preestabelecidas, como 

na análise de Roberto da Matta – em muitos aspectos, datada –, na qual a casa tem 

o poder de preservar o modo de vida de um grupo (DA MATTA, 1997). Vale salientar, 

um grupo que é instituído como tal pelo habitus em uma dada sociedade, mas que é 

apropriado criativamente de maneira singular por uma dada família. 

Importa fazer um adendo acerca do papel da casa para a sociedade civilizada. 

A casa tem um valor simbólico muito forte para o homem. Entre os autores que 

analisam a temática sob esse foco Gaston Bachelard é uma das maiores 

contribuições, estabelecendo-se, evidentemente, as devidas ressalvas. Isso porque, 

sua análise se dá no contexto europeu do final da década de 1980. Uma das 

questões centrais da análise de Bachelard (1993), em torno de subjetividades 

envolvendo a casa, está ligada a aspectos oníricos, evidenciando a peculiaridade que 

a casa tem de abrigar o devaneio, os sonhos do homem. Ele analisa as imagens 

construídas a partir das relações que se tem com a casa. 

 

―A casa nos fornecerá simultaneamente imagens dispersas e um 

corpo de imagens. Em ambos os casos, provaremos que a 

imaginação aumenta os valores da realidade. Uma espécie de 

atração de imagens concentra as imagens em torno da casa. Através 

das lembranças de todas as casas em que encontramos abrigo, além 

de todas as casas que sonhamos habitar, é possível isolar uma 

essência íntima e concreta que seja uma justificação do valor singular 

de todas as nossas imagens de intimidade protegida? (BACHELARD, 

1993, p. 23). 

 

Compreende-se que, para esse autor, a casa é um lugar dos mais importantes 

para o homem, que busca, a partir desta, uma estabilidade, uma marca, uma 

referência social – individual e coletiva – além de um abrigo, um refúgio. 

 

―[...] se perguntassem qual o benefício mais precioso da casa, 

diríamos: a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a 

casa permite sonhar em paz. Só os pensamentos e as experiências 

sancionam os valores humanos. Ao devaneio pertencem valores que 

marcam o homem em sua profundidade. O devaneio tem mesmo um 

privilégio de autovalorização. Ele usufrui diretamente de seu ser. 
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Então, os lugares onde se viveu o devaneio reconstituem-se por si 

mesmos num novo devaneio. É exatamente porque as lembranças 

das antigas moradas são revividas como devaneios que as moradas 

do passado são imperecíveis dentro de nós‖ (BACHELARD, 1993, p. 

26). 

 

Esse fragmento retrata bem o sentido da casa para o homem, na visão do 

autor. Entende-se, assim, que essa relação íntima é um dos elementos que dotam a 

casa de um amplo valor de uso. Para além da dureza da lida diária, das negações e 

das buscas por afirmação: 

 

―A casa é referência e origem de relações familiares, de vizinhança e 

comunitárias. É lugar de trocas, de estabilidade e de um auto-

reconhecimento que possibilita a construção de um referencial que 

posiciona o sujeito no tempo e no espaço, conjurando o vazio 

vertiginoso que se lhe coloca ao descobrir-se distante dos locais 

familiares que lhe proporcionam consolo e segurança‖ (PENZIM, 

2010) 

 

Essa ideia se fortalece no pensamente Bachelariano. 

 

―Na vida do homem, a casa afasta contingências, multiplica seus 

conselhos de continuidade. Sem ela, o homem seria um ser disperso. 

[...] é preciso dizer como habitamos o nosso espaço vital de acordo 

com todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, 

num ‗canto do mundo‘‖ (BACHELARD, 1993, p. 24). 

 

A validade dessa discussão reside no fato de que a casa, como produto 

material da sociedade, vem passando por transformações, em termos de padrão e 

modos de uso, mediadas pela dinâmica do mercado imobiliário, assim como, em 

função das demandas da sociedade. A lógica de apropriação do espaço passa a ser 

diferenciada. Há, muitas vezes, uma superposição funcional dos espaços. E isso está 

legitimado no mercado, pelas novas ordens sociais do morar, que geram reprodução 

de certos modelos incontestes, desproporcionais à realidade sócio-histórica. 

 

3.3 A CASA E SEU VALOR DE USO: ASPECTOS SUBJETIVOS DA CASA ―POR 

DENTRO‖ 
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A discussão sobre a casa e a rua (DA MATTA, 1997) aponta para o fato de 

que a casa tem por propriedade a condição de poder ter determinados espaços 

específicos para o desempenho de (pre)determinadas funções sociais e/ou familiares. 

Ou como em uma apropriação da discussão de Bourdieu, a casa apresenta um 

sistema de códigos inculcados que funcionam como ―estruturas estruturadas‖ que 

servem de lastro para a reprodução social.  

Nesse mesmo sentido caminha, a discussão de Jorge (2005) que afirma que 

―Uma casa não é uma tenda‖. Pensando nessa perspectiva avalia-se que, de fato, a 

habitação em condições ―ótimas‖ de consumo – uma curva coerente da demanda e 

oferta, associado a boas condições de emprego e renda –, potencializa a construção 

de sociabilidades específicas, culturalmente determinadas, uma vez que apresenta 

condições tipológicas adequadas (tamanho, forma, número de cômodos etc.). Como 

essas condições não são exatamente adequadas para o conjunto da sociedade, os 

agentes no mercado passam a induzir a sociedade a ter necessidades que são do 

próprio mercado. Criam-se, então, por meio de um habitus coletivo dos agentes 

imobiliários, novas condições materiais e imateriais de morar. 

Apesar de toda essa argumentação acerca do valor de uso, existe um fato 

inquietante, que só pode ser explicado na análise da casa ―por fora‖. Este fato está 

relacionado a fatores de localização e a escolha do local de moradia na cidade. Toda 

casa, por todos os aspectos já discutidos, tem valor de uso e encontra um 

consumidor no mercado, formal ou informal, o que deriva em um valor de troca. É, 

pois, preciso entender por que não se escolhe arbitrariamente uma casa qualquer.  

O conceito de habitus, que responde pela relação entre sociedade e sujeito, 

pode ajudar a entender isso, uma vez que introduz a ideia de se pensar as ações do 

indivíduo de acordo com certas determinações da sociedade. Pode-se ler por 

determinações, nesse caso, as imposições das elites e do mercado imobiliário na 

estruturação do espaço urbano, que influencia diretamente sobre a relação trabalho x 

moradia para a classe trabalhadora. A classe menos favorecida, na tentativa de 

conciliar suas demandas, na condição de ser social com as suas demandas de 

indivíduo, passa a buscar uma moradia que possa agregar aspectos constitutivos das 

duas dimensões. 

O mercado da habitação é bastante dinâmico porque, conforme citado, nessa 

mercadoria o valor de uso é bastante significativo e dá a esta sentidos diversos. Para 
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que a casa possa ser, efetivamente, o lócus da realização pessoal (individual e 

familiar), as pessoas passam a produzir um ambiente de moradia que atenda não só 

às necessidades externas (de localização, acessibilidade, mobilidade) como as 

internas (conforto, intimidade, abrigo, segurança, sociabilidade). Criam-se, então, 

territorialidades que se superpõem. No afã de ter uma moradia as pessoas passam a 

aceitar tudo o que é posto no mercado. Isso significa que para habitação de qualquer 

natureza haverá demanda. 

O funcionamento da dinâmica habitacional de mercado é mesmo capcioso. 

Por que uma casa produzida sob as mesmas condições gerais tem preço diverso, 

dependendo da localização na cidade? Para compreender a lógica espacial de 

distribuição e consumo da moradia na cidade é preciso investigar a dinâmica do 

mercado imobiliário como parte do processo de produção da casa e da cidade, e 

como parte de uma práxis social. 

A compreensão da dinâmica habitacional inserida no contexto da urbanização 

capitalista pode ser ampliada com a retomada da discussão de Bourdieu (2007) sobre 

a questão dos ―efeitos de lugar‖. Embora o conceito de lugar apareça em Bourdieu 

simplesmente como ―[...] o ponto do espaço físico onde um agente ou uma coisa se 

encontra situado, tem lugar, existe‖ (2007, p. 156), o autor faz uma apropriação 

meticulosa de aspectos preciosos de percursos, materiais e imateriais, do cotidiano 

de grupos da sociedade em suas práticas de apropriação do espaço. 

Para introduzir a compreensão do que seriam os ―efeitos de lugar‖ para 

entender a dinâmica urbana capitalista é imprescindível fazer-se um adendo a noção 

de espaço nesse autor, uma vez que esse conceito está diretamente relacionado 

àquele. Na sua leitura do espaço Bourdieu faz uma distinção, de cunho abstrato, um 

recorte metodológico, separando o espaço físico, do espaço social. É no espaço 

social, ―[...] lugar de coexistência de posições sociais, de pontos de vista mutuamente 

exclusivos, os quais, para seus ocupantes, constituem o princípio de pontos de vista‖ 

(BOURDIEU, 2001, p. 159), que são travadas as lutas entre aqueles que detêm 

diferentes níveis de capital.  

Essa compreensão acerca do espaço social, embora limitada, está 

contemplada na discussão (iniciada anteriormente) de espaço posta na geografia e 

na sociologia há certo tempo. Retoma-se aqui esse aspecto para entender a sua 

relação com o capital social apropriado pelos agentes que incidirá decisivamente na 

produção do espaço. Gottdiener (1997), em sua análise do espaço em Lefèbvre, 
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argumenta que ―O espaço não pode ser reduzido apenas a uma localização ou às 

relações sociais da posse de propriedade – ele representa uma multiplicidade de 

preocupações sociomateriais‖ (p. 127). Seguindo essa mesma discussão Gottdiener 

(1997) sentencia  

 

―O espaço é uma localização física, uma peça de bem móvel, e ao 

mesmo tempo uma liberdade existencial e uma expressão mental [...] 

é ao mesmo tempo o local geográfico da ação e a possibilidade 

social de engajar-se na ação. Isto é, num plano individual, por 

exemplo, ele não só representa o local onde ocorrem os eventos (a 

função de receptáculo), mas também significa a permissão social de 

engajar-se nesses eventos (a função da ordem social)‖. 

 

Com esse fragmento Gottdiener (2005) enfatiza que o espaço é 

necessariamente social. É preciso, então, refletir: a ideia dos ―efeitos de lugar‖ 

determina que a apropriação maior ou menor do espaço ou de um elemento material 

importante para a sua constituição dota o seu apropriador de uma condição 

diferenciada frente aos demais, que Bourdieu chama de capital social. O capital social 

é, antes de mais nada, 

 

―O conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à 

posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de inter-conhecimentos e inter-reconhecimentos 

ou, em outros termos, à vinculação à um grupo como conjunto de 

agentes que não somente são dotados de propriedades comuns 

(passíveis de serem percebidas pelo observador, pelos outros ou por 

ele mesmos), mas também são unidos por ligações permanentes e 

úteis‖ (2005, p. 67). 

 

É esse capital social que, associado às condições gerais de renda, dá 

mobilidade aos agentes sociais. E as questões que cercam o universo da habitação 

são parte expressiva na composição desse capital social, uma vez que a habitação e 

tudo a ela relacionado pode contribuir para a criação/manutenção do status quo, 

como já referido, ou para compor um quadro decisivo de estigmatização social. 

É em parte por esses aspectos que a habitação passa a ter um papel decisivo 

na estruturação espacial da cidade e nos mecanismos de operação dos agentes no 

espaço social. O assentamento residencial tem a propriedade de compor a 



55 

 

valorização de um dado espaço, pelo fato de a habitação ter toda a série de 

prerrogativas enunciadas acima, não só nos aspectos que podemos chamar da casa 

―por dentro‖ como no que se refere aos processos econômicos e sociais gerais que 

envolvem a casa ―por fora‖. 

Não se pode perder de vista o papel das elites (econômicas, intelectuais, 

políticas) na conformação do espaço social a partir do elemento habitação. Villaça 

(1998) destaca o caráter seletivo do capital que é personificado a partir do poder de 

escolha das elites, que se distribuem ao longo das melhores áreas da cidade, 

hierarquizando o espaço urbano. Harvey (2005) também abraça essa discussão em 

sua análise do poder micro-celular do capital sobre o espaço. Não o capital como 

coisa, mas como relação social. 

A questão da hierarquização socioespacial é um debate importante para 

entender a geografia da acumulação do capital, tendo em vista que os agentes 

sociais não se estabelecem anacronicamente no espaço. Nessa perspectiva, 

Bourdieu (2007) desenvolve uma discussão interessante. 

 

―A posição do indivíduo ou de um grupo na estrutura social não pode 

jamais ser definida apenas de um ponto de vista estritamente 

estático, isto é, como posição relativa (‗superior‘, ‗média‘ ou ‗inferior‘) 

numa dada estrutura e num dado momento. O ponto da trajetória que 

um corte sincrônico apreende, contém sempre o sentido do trajeto 

social‖ (BOURDIEU, 2007e, p. 7). 

 

É preciso haver o reconhecimento entre os agentes dentro de uma dada 

estrutura. Isso sucede mediante o compartilhamento de um mesmo habitus, que pode 

ser materializado no espaço social a partir da dinâmica habitacional, por exemplo. 

Como é que isso acontece? A hierarquização espacial é uma dessas formas. 

Homologamente, ela ocorre devido ao fato de que certo grupo de agentes considera 

pertinente que as pessoas passem a residir em função de um conjunto de condições 

de existência. 

E se assim o consideram é por uma série de fatores estruturais e conjunturais, 

do próprio sistema econômico e da cultura dominante. Essas ações determinam, 

então, o uso do espaço, o padrão de morar, os deslocamentos, os acessos e as 

localizações que são historicamente construídas. Elas têm poder sobre as vidas 



56 

 

sociais e criam territorialidades que orientam o modo de apropriação do espaço 

social, que engendra a já citada topologia social. 

Não por acaso, os agentes que mantêm o domínio sobre a produção das 

territorialidades são, curiosamente, aqueles que estão ligados mais diretamente às 

estruturas de desenvolvimento do capital. E sua práxis orienta os caminhos para a 

acumulação de tal capital. No imobiliário isso vem ligado a práticas territoriais 

diversas: na política pública, pelo ordenamento territorial, plano diretor etc., na 

sociedade em geral, por um lado, as elites a partir da especulação imobiliária ou da 

criação de externalidades positivas (RIBEIRO, 1997; HARVEY, 1980) e, não menos 

importante, as classes menos favorecidas de renda, pela criação de heterotopias. 

Estas são o resultado, quase irreal, das desditas estratégias de sobrevivência urbana 

dessas classes em áreas valorizadas, resultados de percursos inglórios por caminhos 

tortuosos. Acerca do conceito formal de heterotopia, Foucault (2000) esclarece: 

 

―As heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam 

secretamente a linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, 

porque fracionam os nomes comuns ou os emaranham, porque 

arruínam de antemão a ‗sintaxe‘, e não somente aquela que constrói 

as frases — aquela, menos manifesta, que autoriza ‗manter juntos‘ 

‗(ao lado e em frente umas das outras) as palavras e as coisas‘‖ 

(FOUCAULT, 2000, p. 9). 

 

Numa apropriação do conceito para a explicação dos processos espaciais do 

desenvolvimento geográfico desigual (e combinado), esse trabalho busca em tal 

conceito a perspectiva do devir que a palavra heterotopia – hetero (alter, outro) topia 

(lugar) – traz. Além disso, esse conceito remete a um sentido de contra-ação à 

naturalização que as estruturas dominantes de poder determinam para o conjunto da 

sociedade, mas que nem sempre funciona como pretendido para as classes menos 

favorecidas de renda. O arbitrário das ações e estratégias de quem domina vai, 

muitas vezes, de encontro às utopias de uma sociedade subjugada, mas não inerte, 

gerando conflitos que se materializam espacialmente, em alguns casos, na forma de 

má distribuição de equipamentos bens e serviços. 

As heterotopias são o resultado prático do que é possível dentro do idealizado. 

Nascem exatamente da noção de utopia que, nesse caso, prefere-se validar a 

discussão de Harvey (2004) em torno das utopias dialéticas (parte de um projeto de 

desenvolvimento urbano), discutidas no capítulo anterior. Para Foucault, 
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―Primeiro, há as utopias. As utopias são espaços sem lugar real [as 

heterotopias, não]. São espaços que mantêm com o espaço real da 

sociedade uma relação geral de analogia direta ou oposta. É a 

própria sociedade aperfeiçoada, ou é o contrário da sociedade, mas, 

de qualquer forma, essas utopias formam espaços que são 

fundamental e essencialmente irreais. Também há, e isso 

provavelmente existe em todas as culturas, em todas as civilizações, 

lugares reais, lugares efetivos, lugares que estão inscritos 

exatamente na instituição da sociedade, e que são um tipo de contra-

espaços, um tipo de utopias efetivamente realizadas nos quais os 

espaços reais, todos os outros espaços reais que podemos encontrar 

no seio da cultura, são ao mesmo tempo representados, contestados 

e invertidos, tipos de lugares que estão fora de todos os lugares, 

ainda que sejam lugares efetivamente localizáveis. Esses lugares, 

porque são absolutamente diversos de todos os espaços que 

refletem e sobre os quais falam, eu os chamarei, por oposição às 

utopias, de heterotopias‖ (FOUCAULT, apud CHIAPPARA, 2007, p. 

5-6). 

 

E esses lugares de fato existem. A análise da micro-física do espaço social, na 

perspectiva de Bourdieu (2001), dá suporte a esse entendimento. A expectativa de 

inserção socioespacial dos diferentes agentes sociais cria um mosaico geográfico, 

produzido como um palimpsesto, em cima das tentativas de acesso aos bens e 

serviços na cidade, e ser e estar no mundo, de se reconhecer e ser reconhecido. 

Com isso emergem bairros diferenciados na hierarquia intraurbana. Contudo, 

esses bairros não são espaços homogêneos. Possuem interstícios que abrigam a 

diferença. Produzidos pelas utopias urbanas de uma sociedade de classes, criam 

espaços heterotópicos difíceis de impingir uma ordem legal/formal arbitrária, mas 

socialmente determinada pelos grupos de poder dominantes. 

Não obstante, mesmo a heterotopia acaba por ser incorporada ou apropriada 

pelas instâncias maiores do poder político e econômico. Um exemplo empírico disso 

é a instituição de Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS, em cidades como 

Natal/RN. Essa é uma tentativa de engajamento das práticas sociais encontradas em 

certas áreas, ao projeto político de certos grupos de poder. É uma tentativa de 

controle social das estratégias inesperadas de sobrevivência de grupos socialmente 

fragilizados.  

Segundo o Plano Diretor de Natal, as AEIS ―[...] se configuram a partir da 

dimensão socioeconômica e cultural da população, com renda familiar predominante 
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de até 3 (três) salários mínimos, definida pela Mancha de Interesse Social (MIS), e 

pelos atributos morfológicos dos assentamentos‖ (NATAL, 2007, p. 3). 

Essas áreas são resultados de tentativas de enquadramento de certos 

espaços ao que os planejadores chamam de política de habitação de interesse social. 

Essas frases que compõem o caput de leis municipais são deveras questionáveis. 

Será que as AEIS são o sonho de consumo das classes que as ocupam? Será que 

não estão sendo destinados esforços equivocadamente para a preservação de uma 

situação que tem sido historicamente combatida (de guetificação, segregação etc.)? 

Simplesmente criar leis de imobilização urbanística não resultará, necessariamente, 

na garantia de vida digna a quem quer que seja. 

Mas a questão não é tão simples, ao contrário, é até mesmo bastante 

contraditória. As AEIS estão localizadas em área de grande valorização imobiliária na 

cidade de Natal e por isso tem sofrido assédio constante do mercado imobiliário 

formal. Embora sejam áreas de fragilidade socioespacial, elas têm uma dinâmica 

própria de mercado imobiliário informal e, com isso, anima uma série de outras 

atividades. Entram em choque os interesses dos diferentes grupos
1
.  

Retomando a discussão dos espaços de heterotopia, constata-se que eles são 

um reflexo da própria dinâmica capitalista. A ilusão quimérica da justiça social, da 

igualdade para todos, produz espacialidades complexas. De um lado, ações de 

controle social e ordenamento territorial, de outro, iniciativas de particulares na busca 

pela sobrevivência, fomentada pela pressão e pelos condicionantes do mercado 

(especialmente imobiliário). 

Arrisca-se a dizer aqui que a heterotopia tem lugar quando o habitus não é 

inculcado ou compartilhado por um determinado grupo social em certos espaços. Ou 

seja, quando não há o compartilhamento deste por pessoas que partilham de um 

conjunto mais ou menos homogêneos de condições de existência, embora a utopia 

da cidade ideal, dos bairros bem dotadas de equipamentos, bens e serviços atinja a 

maioria. Essa maioria, entretanto, distopicamente, recria os espaços a partir de suas 

realizações ontológicas. 

Essas heterotopias não emergem do nada. Elas são produto de resistências. 

São o ponto de discórdia de certos modelos de desenvolvimento urbano. Mas aí 

encontra pela frente o território, dominado, apropriado. As territorialidades são 

                                                             
1
 Essas questões serão melhor discutidas no próximo capítulo. 
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consubstanciadas para respaldar uma dada ordem moral, política, institucional, 

cultural etc., mas nem toda ordem, seja de qual natureza for, é dinâmica o suficiente 

para prever o movimento dialético da práxis social. 

A massa não é ignara como se pode pensar. Pelo menos não como se pensa. 

Ela carrega um habitus que faz dela preparada e ao mesmo tempo resistente para se 

posicionar de certa maneira quando se trata de fazer escolhas para a sua realização 

social. E aí reside a riqueza da informalidade, ilegalidade e outras formas de 

representação da espoliação urbana que pode ser vista a partir da produção da 

cidade. Riqueza do ponto de vista da dinâmica própria que estas apresentam e da 

condição de autonomia relativa que acabam incorporando, dando ao espaço um 

sentido particular de seu modus vivendi. 

Isso porque o habitus é ao mesmo tempo estruturas estruturantes e estruturas 

estruturadas. E isso conduz a ação dos agentes no território. O conjunto das práticas 

é histórico, por isso mesmo estruturado. Não obstante, o habitus, essa disposição 

duradoura, carrega um componente criativo, estruturante que evoca o elemento 

inventivo, inovador e, até mesmo, surreal presente na heterotopia. 

Entretanto, as práticas não são de todo autônomas, são orientadas por 

intenções objetivas, de agentes que têm o poder de tornar determinante o que é 

arbitrário no processo de produção social do espaço. Contudo essas práticas não são 

facilmente subvertidas por um ou outro interesse qualquer, mas, via de regra, são 

cooptadas pelas subliminaridades das estratégias de agentes ligados ao mercado ou 

ao controle social, que imbui à coletiva de um espírito conformista. 

 

―A subordinação do conjunto das práticas a uma mesma intenção 

objetiva, espécie de orquestração sem maestro, só se realiza 

mediante a concordância que se instaura, como por fora e para além 

dos agentes, entre o que estes são e o que fazem, entre a sua 

vocação subjetiva (aquilo que deles se espera), entre o que a história 

fez deles e o que ela lhe pede para fazer, concordância essa que 

pode exprimi-se no sentimento de estar bem ‗no seu lugar‘, de fazer o 

que se tem, e de o fazer com gosto – no sentido objetivo e subjetivo – 

ou na convicção resignada de não poder fazer outra coisa, o que 

também é uma maneira, menos feliz certamente, de se sentir 

destinado para o que se faz‖ (BOURDIEU, 2002, p. 87). 

 

Quando isso acontece pode se dizer que a natureza estruturada do habitus, 

aquilo que é herdado historicamente, prevaleceu sobre a estruturante. Essa 
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subordinação das práticas é uma prerrogativa da dominação que se efetiva pelo 

reconhecimento do poder ou da relevância da ação de outrem. Por isso os processos 

de naturalização derivados dessas injunções acarretam o instituto da representação 

social (i)legítima(?) que cria poderes constituídos socialmente. Nessa perspectiva, as 

impressões de Bourdieu acerca do mundo social são significativas. 

 

―O mundo social está assim povoado de instituições que ninguém 

concebeu nem quis, cujos ‗responsáveis‘ aparentes não só não 

sabem dizer – nem mesmo mais tarde graças à ilusão retrospectiva –

, como se ‗inventou a fórmula‘, também se surpreendem que elas 

possam existir como existem, tão bem adaptadas a fins nunca 

formulados expressamente por seus fundadores‖ (BOURDIEU, 2002, 

p. 93). 

 

A complexidade dos eventos e dos mecanismos dos agentes sociais se deve à 

conjunção de fatores ligados ao reconhecimento social, que deriva do poder 

simbólico disseminado nas diferentes esferas da arquitetura social. Não é um poder 

que seja de fácil aquisição, uma vez que está ligado à questões de alteridade e de 

objetivação de diferentes capitais simbólicos. Para Bourdieu 

 

―O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, 

de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de 

mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo; poder quase mágico 

que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física 

ou econômica), graças ao efeito específico de mobilização, só se 

exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário‖ 

(BOURDIEUR, 2002, p. 14). 

 

Esse poder simbólico é muitas vezes transfigurado no capital simbólico 

objetivado que permite aos agentes no território mobilizar processos de ordem 

diversa. O capital simbólico para Bourdieu (2001) é o que dota de valor elementos 

materiais e imateriais, associados ou não a outros tipos de capital (econômico, 

cultural). No que se refere aos aspectos materiais a habitação tem um referente 

direto, afinal, ela pode significar status, bom gosto, refinamento, e garantir ao seu 

proprietário maior ou menor prestígio social. Nesse sentido talvez seja interessante 

falar nos ―efeitos simbólicos do capital‖, nesse caso, o econômico, representado pelo 

valor de troca da habitação. 
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Quando se trata de falar em capital simbólico objetivado, está se falando 

exatamente da incorporação dos efeitos simbólicos dos diferentes capitais pelos 

agentes. A disputa pela validação desses capitais no território gera territorialidades 

cujas características revelarão as disputas sociais travadas em um dado espaço, bem 

como a hegemonia de um poder sobre os demais. 

O poder simbólico dos agentes no território está relacionado ao 

reconhecimento destes diante de seu grupo. Dessa forma, seria pela via da negação 

desse poder que se amenizariam os efeitos nefastos da estratificação social, nos 

moldes da sociedade capitalista contemporânea? Isso porque esse poder é arbitrário 

e transferível, efêmero, diga-se, inclusive. Ou, pensando no reconhecimento, seria na 

legitimação das heterotopias e não no seu enquadramento a certas ordens, o 

caminho para a justiça social? 

Responder a esses questionamentos significaria instrumentalizar os agentes 

nos caminhos para um novo paradigma de desenvolvimento urbano dentro do 

sistema capitalista. O pensamento por trás dessas reflexões carrega um conteúdo 

revolucionário em função da natureza complexa (e revolucionária da destruição 

criativa
2
) do sistema econômico que move a sociedade. Analogamente, se na visão 

de Thomas Hobbes ―o homem é o lobo do homem‖ isso se aplica efetivamente ao 

sistema capitalista, que se alimenta de suas crises para ressurgir a partir de novos 

elementos. 

Há que se abrir parênteses com relação a esse aspecto específico do capital. 

Partindo dessa premissa (da destruição criativa) poderia se pensar que existe certa 

autonomização do sistema capitalista, como se este fosse algo de fora da sociedade. 

Entretanto, como abordado na obra Marxiana, o capital não é uma coisa em si 

mesmo e sim uma relação social. Não é como um ecossistema no qual as partes em 

contato realizam sinapses que complementam o funcionamento daqueles que se 

interligam para realizar as trocas. É o resultado de relações de produção, de trocas 

comerciais, financeiras, da apropriação do trabalho de alguns por terceiros, da 

generalização das relações de consumo. 

Partindo desse pressuposto considera-se, então, que pode ser de dentro da 

sociedade que devem surgir os mecanismos ou as estratégias de otimização social 

                                                             
2
 Joseph Schumpeter cunhou essa expressão em seu livro Capitalismo, socialismo e democracia, para designar o 

processo de substituição dos processos, produtos e agentes defasados, para a reprodução ampliada do capitalismo, 

por outros de tecnologia superior. Com um tempo houve uma apropriação do termo para explicar processos de 

renovação urbana e congêneres. 
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do sistema. Essa proposição tem um caráter ideal, utópico até, uma vez que 

abstratamente isso seria pouco provável ocorrer na base de um sistema desigual e 

combinado como o capitalismo. Mas essa pode ser a chave para o desnudamento do 

―mistério do capital‖. Não se pretende nesse trabalho criar a panacéia que irá resolver 

as contradições da sociedade, nem tampouco do capital. Busca-se fazer algumas 

reflexões acerca de como as práticas sociais produzem espaços heterogêneos, 

desiguais, heterotópicos, que acabam sempre atendendo às demandas de 

acumulação do capital, quer seja via expansão geográfica, quer seja pelo ajuste 

espacial, como visto no capítulo anterior. 

É preciso desvendar esses processos. Um dia o homem imagina que pode 

simplesmente escolher um lugar para morar e descobre que não é tão simples assim. 

Ele entrará em uma ampla disputa capitalista pelo uso do espaço, na qual a 

habitação é um elemento chave e isso repercutirá na sua condição de acesso a esse 

bem. Se ele não tiver condições de acessar essa habitação via mercado, ele 

descobrirá que os demais mecanismos de acesso, como as políticas públicas 

também necessitam entrar nessa mesma disputa. E aí ele descobre que não tem 

capital social para ter acesso também por esses mecanismos. A sua posição na 

topologia social não contempla essa via de ingresso. 

Se o capital é uma relação social e se o dever do Estado é cuidar do bem-

estar social, então o Estado, mais do que ninguém entende e media as relações 

capitalistas. Então por que, nesses casos, a justiça social parece algo tão inatingível? 

Isso é bastante complexo. As perguntas parecem construir um círculo virtuoso sem 

fim. Analisar pelo menos minimamente a participação do Estado na composição da 

realização social, assim como na colaboração da acumulação capitalista é uma tarefa 

pertinente nesse trabalho. 

Dizer simplesmente que o Estado promove a acumulação capitalista a partir 

do lastro material, da infraestrutura, da isenção fiscal etc. é importante mas não traz 

nenhum elemento novo à discussão. Assim como não se acrescenta muito falar que a 

adoção de políticas públicas contribui para a cidadania ou para a realização da 

sociedade. Até porque, ao implementar uma política pública o Estado acaba muito 

mais por fomentar a dinâmica capitalista em alguma esfera: produção, consumo, 

mercado financeiro. Então qual será o processo ou o elemento balizador desse 

entendimento? 
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O Estado atua também como agente econômico, ao mesmo tempo em que, 

em tese, busca promover o bem-estar da sociedade (LOJKINE, 1997). A figura do 

Estado contemporaneamente é complexa. Via de regra ela é confundida com a do 

poder público. Mas o Estado é algo mais abstrato, relacionado à representação dos 

interesses coletivos da sociedade sobre um dado território. Ele é também, na maioria 

dos casos, o regulador da economia e da vida social (da sociedade como instituição 

política). Estabelece limites e caminhos pelos quais deve ser conduzida a sociedade, 

sendo por isso tratado, por alguns autores (Michel Foucault, por exemplo), como um 

instrumento de repressão e controle. 

Na perspectiva marxista (Manifesto e Ideologia Alemã), o Estado é aquela 

instituição política que promove e legitima as ações da classe dominante. Isto porque 

há um imbricamento entre os agentes que representam o Estado e as classes 

dominantes. Nessa visão o Estado tem um papel instrumental para atender 

preferencialmente os interesses das elites em detrimento do conjunto das classes de 

menor renda.  

É, então, a coesão das forças e dos interesses que mantém o equilíbrio 

dinâmico da sociedade. É como se o Estado tivesse dois braços com os quais media 

as relações sociais, ―dando‖ com uma mão e ―tirando‖ com a outra. A aceitação desse 

modelo de Estado e de sociedade está atrelada ao conjunto de disposições 

incorporadas pela sociedade ao longo do tempo. E é pela naturalização das práticas 

arbitrárias (via de regra, pela força da ideologia) que esse instituto de poder se 

mantém. 

Pensando a ação do Estado a partir dos poderes públicos constituídos, torna-

se mais fácil compreender os seus mecanismos e as suas práticas. A cidade é, nesse 

sentido, o elemento capaz de apresentar de maneira mais eficiente essa objetivação 

do Estado, do capital e do poder público em geral. A cidade permite compreender 

muita coisa, tanto ela como totalidade, como os seus fragmentos. A totalidade mostra 

a essência da sociedade, do sistema econômico que a anima, o seu modo de vida; o 

fragmento contém as disputas, a desigualdade, a segregação, a espoliação, a 

seletividade – mas nunca isolados –, esses processos só poderão ser percebidos se 

comparados uns aos outros. 

A cidade é o ambiente no qual as territorialidades adquirem sua feição 

material. O território é instituído como tal, em grande parte, pela ação do Estado. E aí 

sim é necessário analisar a materialidade do Estado na cidade, na figura do poder 
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público, que a dota de infraestrutura para atender as demandas da sociedade. 

Entretanto, a distribuição de infraestrutura é seletiva, não sendo distribuída 

uniformemente por todas as áreas da cidade. Isso influencia decisivamente a 

composição do território (principalmente o econômico) contribuindo com a valorização 

do espaço urbano. Essa seletividade tem uma dupla racionalidade. A primeira é a 

própria distribuição desigual, que deixa áreas menos, ou nada, atendidas por 

infraestrutura. A segunda é que mesmo havendo infraestrutura os agentes se 

apropriam de maneira desigual desta. 

Bourdieu (1997) em sua análise do que aqui será chamado de consumo do 

espaço chama atenção para as diferentes condições que o espaço reificado (nesse 

contexto, figurado na cidade) pode proporcionar aos agentes sociais. A referida 

natureza seletiva amplia a disputa dos agentes pelo uso do território (na perspectiva 

de um espaço apropriado por/a partir de relações de poder), por saberem que podem 

auferir maior ou menor benefício em função das condições de apropriação desse 

território. 

No mercado imobiliário isso tende a se agigantar de maneira extraordinária. 

Essa condição especial é um dos principais mecanismos de valorização imobiliária. 

Ela relativiza as rendas obtidas, proporcionando lucros adicionais via produção, 

circulação e consumo de mercadorias em geral. Com a habitação, mercadoria 

especial, essa condição (que a cidade tem de proporcionar benesses diferenciadas) 

acrescenta a incorporação do status social, que irá colaborar para a composição do 

habitus de classe de certos grupos sociais. 

Entretanto essa racionalidade pode ser cruel, por ser capaz de fragmentar 

―gostos de classe‖ e ―estilos de vida‖ (BOURDIEU, 2007). Isso porque a busca por 

uma inserção socioespacial prestigiosa, do ponto de vista econômico, principalmente, 

leva certos grupos sociais a deixarem de lado as suas preferências ontológicas, 

passando a preferir a coesão de classe, para a manutenção do statu quo, embora em 

detrimento de padrões tradicionais de seus ancestrais. É isso que acontece nas 

chamadas áreas de expansão das elites. 

 

―[...] as diferentes frações da classe dominante distinguem-se 

precisamente no aspecto em que participam da classe considerada 

em seu conjunto, ou seja, pela espécie de capital que se encontra na 

origem de seu privilegio e por suas maneiras diferentes de diferir do 
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comum e de afirmar sua distinção que lhe são correlatas [sic]‖ 

(BOURDIEU, 2007, p. 235). 

 

Contudo, a heterogeneidade social (na diversidade de capital simbólico) dentro 

de uma mesma ―classe‖ de renda tem sido uma constante na sociedade econômica 

contemporânea, em parte em face das novas formas de acumulação e de geração de 

renda, que tem contribuído para a formação de elites emergentes. Esses chamados 

―novos ricos‖ mobilizam bens e serviços para as áreas nas quais se concentram, pelo 

poder econômico que possuem, e, com isso, muitas vezes, atraem parte das elites 

ditas tradicionais, consolidando espaços de alta valorização, sobretudo imobiliária. O 

espaço social ali engendrado será multifacetado, mas preservará características 

comuns aos espaços das elites. Estas, na busca por qualidade de vida (conforto e 

bons serviços urbanos) e pelo reconhecimento social, valorizam o espaço social do 

qual fazem parte. 

Recuperar a discussão do espaço social é importante para entender a 

valorização de certas porções do espaço pelas elites, colaborando para a formação 

de espaços de reprodução das micro-células do capital. 

 

―Esse espaço [social] definido pela correspondência, mais ou menos 

estreita entre uma certa ordem de coexistência (ou de distribuição) 

dos agentes e uma certa ordem de coexistência (ou de distribuição) 

das propriedades. Em conseqüência, não existe ninguém que não 

seja caracterizado pelo lugar em que está situado de maneira mais 

ou menos permanente (‗não ter eira nem beira‘ ou não possuir 

‗domicílio fixo‘ é ser desprovido de existência social; ser da alta 

sociedade‘ é ocupar as altas esferas do mundo social). Também 

caracterizado pela posição relativa, logo pela raridade, geradora de 

rendas materiais e simbólicas, de suas localizações temporárias (por 

exemplo, os lugares de honra em quaisquer prerrogativas de 

quaisquer protocolos) sobretudo permanentes (endereços privados e 

profissional, lugares reservados, pontos de vistas insólitos, 

exclusividades, prioridades etc.)‖ (BOURDIEU, 2001, p. 165). 

 

A composição da valorização dos espaços na cidade, desta feita, será 

influenciada, então, pela demanda das elites e pela coesão das forças convergentes, 

assim como, pela atenuação da influência das forças divergentes (os guetos ou 

estruturas heterotópicas ou distópicas forjadas pela práxis social). Os espaços que se 

consolidam pela sinergia dos capitais simbólicos da sociedade, passam a ganhar 



66 

 

força no mercado e, por conseqüência, conduzem para si a geografia da acumulação 

do capital. Como as forças sociais (geralmente representadas pelas elites) e as 

econômicas são convergentes na sociedade capitalista, identificar os espaços de 

representação das elites é perscrutar os caminhos da acumulação do capital. 

Para realizar tal intento entendeu-se por bem analisar uma dada conjuntura 

empírica, destacando-se o recorte espacial que mais pudesse estar composto pela 

união destas estruturas (econômicas e sociais). Antes, no entanto, é preciso 

conhecer, estudar e avaliar tal espaço, para em seguida, reconhecer nele as ações 

dos agentes cuja intermediação é capaz de consolidar pelas forças espaciais, gostos 

de classes e estilos de vida. 

Isto será feito, num primeiro momento, a partir da leitura de dados 

secundários, que serão compatibilizados com a materialidade do espaço social 

reificado e o discurso dos agentes. Tudo isso, evidentemente, será analisado a partir 

das categorias conceituais discutidas anteriormente, com base também na 

experiência dos autores estudados. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS E INVESTIGAÇÃO DO OBJETO 

 

Para investigar a dinâmica imobiliária de uma determinada cidade, um 

pesquisador poderia optar por fazer um levantamento acerca do número de 

empreendimentos construídos ou em construção, poderia investigar a dinâmica de 

compra e venda de imóveis ou a de aluguel. Isso daria uma ênfase à dimensão 

econômica do processo, assim como traria dados quantitativos interessantes. 

Entretanto, o que se pretende nesse trabalho é analisar o que está além do 

movimento de compra, venda ou aluguel de imóveis, busca-se o cerne da práxis que 

anima esse mercado. Para isso será utilizada a metodologia conhecida como análise 

do discurso, que contempla a língua funcionando para a produção de sentidos, 

analisando, para além das frases, o texto e seu sentido (ORLANDI, 2007; 

HAGUETTE, 1997). O discurso em questão é o dos agentes institucionais mais 

envolvidos no processo, verificado a partir de entrevistas semi-estruturadas, 

realizadas nos anos de 2008 e 2009.  

 

4.1 A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Alguns pesquisadores distinguem ―análise de discurso‖ da ―análise de 

conteúdo‖, facilmente encontrada nos trabalhos científicos da área da lingüística. 

Embora, aparentemente não haja muita distinção entre as duas abordagens, do ponto 

de vista metodológico são bastante específicas. Segundo Orlandi (2007) ―A análise 

do conteúdo procura extrair sentidos dos textos, respondendo à questão: o que este 

texto quer dizer? Diferentemente da análise de conteúdo, a análise de discurso 

considera que a linguagem não é transparente, desse modo ela não procura 

atravessar o texto para procurar um sentido do outro lado. A questão que ela coloca 

é: como este texto significa‖ (ORLANDI, 2007, p. 17). Nessa perspectiva enfatiza-se 

aí o ―como‖ e não ―o que‖ da questão. O que isso pode significar do ponto de vista da 

investigação científica? A diferença básica está relacionada ao papel do sujeito e sua 

relação com a linguagem, pela qual sente e produz sentidos no mundo. 

A língua não é autônoma, é carregada de sentido e situada historicamente, o 

que significa um peso diferenciado na medida em que se variam o sujeito e a história. 

Orlandi (2007) argumenta que ―O sujeito de linguagem é descentrado, pois é afetado 
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pelo real da linguagem e também pelo real da história, não tendo o controle sobre o 

modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona 

pelo inconsciente e pela ideologia. As palavras simples do nosso cotidiano já chegam 

até nós carregadas de sentidos que não sabemos como se constituíram e que, no 

entanto, significam em nós e para nós‖ (ORLANDI, 2007, p. 20). 

Na análise da teoria semiolingüística de Patrick Charaudeau, os estudos de 

Lara, Machado e Emediato (2008) destacam a existência de perguntas que são 

importantes de se considerar na análise do discurso, para essa abordagem. ―Quem 

fala? De onde fala? Para quem? Com quais finalidades? Assim, os semiolingüistas, 

ao se debruçar [sic] sobre a análise de seus diferentes corpora, irão buscar uma 

adequação dos ditos e escritos de um sujeito histórico [...] para melhor verificar a 

construção de seus discursos (p. 183)‖.  

Em função disso, a análise do discurso não pode perder de vista não só o 

próprio discurso, mas também o quadro de referência daqueles que o geraram, bem 

como o de seus interlocutores. Outro aspecto a ser considerado é que ―[...] cada 

material de análise exige que seu analista, de acordo com a questão que formula, 

mobilize conceitos que outro analista não mobilizaria, face a suas (outras) questões. 

Uma análise não é igual a outra porque mobiliza conceitos diferentes e isso tem 

resultados cruciais na descrição dos materiais. Um mesmo analista, aliás, formulando 

uma questão diferente, também poderia mobilizar conceitos diversos, fazendo 

distintos recortes conceituais‖ (ORLANDI, 2007, p. 25). 

Para entender o discurso de um agente é preciso observar o conjunto das 

circunstâncias em que ele é gerado, quais são os interesses de quem fala e de quem 

houve, pois ―[...] não há um ato comunicativo ‗solto‘, ou seja, desligado do contexto 

psicossocial no qual foi produzido. Os atos comunicativos ou atos de linguagem, 

reunidos sob a forma de um texto, dependem do ‗lugar‘ e da ‗situação‘ de 

comunicação que lhes deu origem‖ (p. 184). 

E aí reside a especificidade na escolha estratégica das questões próprias para 

cada agente ou conjunto de agentes dentro de um mesmo corpus. Cabe ao 

pesquisador delimitar, a partir de seus objetivos, questões cujo cerne das respostas 

envolva os conceitos-chave para a elucidação do problema a que o pesquisador se 

propõe analisar, isso por que, conforme analisa (ORLANDI, 2007, p. 27) ―[...] como a 

pergunta é de responsabilidade do pesquisador, é essa responsabilidade que 

organiza sua relação com o discurso, levando-o à construção de ‗seu‘ dispositivo 
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analítico, optando pela mobilização desses ou aqueles conceitos, esse ou aquele 

procedimento, com os quais ele se compromete na resolução de sua questão‖. 

A seleção dos sujeitos da pesquisa foi algo muito minucioso e complexo, tendo 

em vista a necessidade de escolher aqueles que pudessem, de fato, auxiliar na 

compreensão do modo de ação dos agentes do setor imobiliário em Natal, no sentido 

de gerar convergências para a explicação da acumulação de capital. Isto feito resta 

saber que discursos são esses? Quais elementos desses discursos podem apontar 

para a elucidação dessas questões? Para essa investigação foi preciso destacar 

pessoas que circulam nas diferentes instâncias que envolvem o mercado imobiliário 

em Natal. 

Foram entrevistados os atores institucionais considerados, a partir do objetivo 

geral da tese, os mais importantes para a pesquisa. São eles, o presidente (Silvio 

Bezerra) e a secretária (Ana Adalgisa Paulino) do sindicato da construção civil – 

SINDUSCON/RN; o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – 

CRECI/RN, o Sr. Waldemir Bezerra de Figueiredo; o secretário (Kalazans Bezerra) e 

o chefe do setor de planejamento urbano (Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro) 

da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal – SEMURB; o Sr. 

Francisco Soares de Lima júnior da Secretaria especial de comércio, indústria e 

turismo de Natal; o presidente do Sindicato das empresas de compra, venda, locação 

e administração de imóveis residenciais e comerciais – SECOVI/RN (Renato 

Alexandre Maciel Gomes Neto); o presidente e vice-presidente da comissão de 

planejamento urbano, meio ambiente, transporte e habitação de Natal – COMPLAN 

(Raniere Medeiros Barbosa e George Luís Rocha da Câmara); e Diógenes da Cunha 

Lima Neto, advogado especializado no setor imobiliário, ligado a alguns dos agentes 

anteriormente citados. 

Foram feitas entrevistas com questões diferenciadas por agente institucional, 

contudo, algumas questões foram comuns a todos os entrevistados. Entre estas 

questões destacam-se aquelas envolvendo a crise econômica mundial e sua 

repercussão no mercado imobiliário de Natal, a valorização das áreas tradicionais e 

potenciais da cidade (ver quadros 1 e 2). A ideia de manter questões padronizadas 

está relacionada à tentativa de fazer um cruzamento entre os discursos dos agentes 

em torno de certos aspectos importantes à dinâmica urbana e imobiliária da cidade, 

para compatibilizar com as práticas efetivadas no território. As entrevistas foram 

gravadas e transcritas, mantendo a tônica original da conversa, para preservar todas 
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as nuances interpretativas. Todos os entrevistados assinaram um termo permitindo a 

utilização das informações da entrevista para fins acadêmicos.  

Nas entrevistas existem algumas questões cujas respostas não foram 

exploradas nesse trabalho. Isso porque elas compunham uma matriz geral de dados 

para outras pesquisas, orientadas pelo professor Márcio Moraes Valença, em seu 

grupo de estudos. Entre tais questões destacam-se aquelas ligadas à 

comercialização de imóveis por estrangeiros, perfil da demanda efetiva estrangeira 

em Ponta Negra e o perfil dos empreendimentos para esse público. 

As questões que foram contempladas nessa análise estão elencadas em 

destaque a partir da condição dos agentes (público ou privado) entrevistados. Entre 

tais questões, algumas foram exploradas a partir de perguntas e perspectivas 

diferentes para ampliar as possibilidades de análise das respostas, uma vez que, 

nesse tipo de instrumento investigativo, os entrevistados tendem a ser bastante 

cuidadosos nas respostas, escolhendo as palavras de acordo com os seus 

interlocutores. Por isso, também, a escolha da análise do discurso como meio de 

estudo para a compreensão do olhar dos entrevistados sobre o objeto pesquisado. 
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Quadro 1 - Agentes institucionais ligados ao setor público 

 

Nome do agente Instituição/área de 
atuação 

Tema selecionado 

Kalazans Bezerra 
SEMURB 

Movimento do mercado da construção civil em Natal 

Crise 2008/2009 

Infraestrutura/equipamentos urbanos 

Plano Diretor e Legislação municipal 

AEIS e habitação popular 

Áreas em destaque em Natal 

Daniel Nicolau de Vasconcelos Pinheiro 
SEMURB 

Movimento do mercado da construção civil em Natal 

Crise 2008/2009 

Infraestrutura/equipamentos urbanos 

Plano Diretor e Legislação municipal 

AEIS e habitação popular 

Áreas em destaque em Natal 

Recuperação de mais-valias 

Francisco Soares de Lima Júnior 
SECTUR 

O papel do turismo no desenvolvimento urbano de 
Natal 

O Turismo e o mercado imobiliário 

Crise 2008/2009 

Transformações em Ponta Negra 

George Luís Rocha da Câmara 
COMPLAM 
 

Gestão pública e o mercado imobiliário 

Legislação municipal e mercado imobiliário 

Plano Diretor e mercado imobiliário 

AEIS e Habitação popular  

Crise 2008/2009 

Movimento do mercado imobiliário em Natal 

Transformações em Ponta Negra 

Raniere Medeiros Barbosa 
COMPLAM 

A gestão pública e o mercado imobiliário em Natal 

Legislação municipal e mercado imobiliário 

Plano Diretor e mercado imobiliário 

AEIS e habitação popular 

Crise 2008/2009 

O turismo e o imobiliário 
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Quadro 2 – Agentes institucionais ligados ao setor privado 

 

Nome do agente/ Instituição/área de 
atuação 

Tema discutido 

Ana Adalgisa/ SINDUSCON/RN 

Movimento do mercado da construção civil em Natal 

Áreas em destaque em Natal 

Crise 2008/2009 

Fatores que orientam a construção de um 
empreendimento residencial 

Plano diretor 

Valor de uso e de troca (renda diferencial) 

Áreas com limitações urbanísticas 

Habitação popular e AEIS 

Waldemir Bezerra de Figueiredo/CRECI 

Movimento do mercado da construção civil em Natal 

Áreas em destaque em Natal 

Crise 2008/2009 

Fatores que orientam a construção de um 
empreendimento residencial 

Plano diretor 

Valor de uso e de troca (renda diferencial) 

Áreas com limitações urbanísticas 

Habitação popular e AEIS 

Diógenes da Cunha Lima Neto Advogado 
do imobiliário 

Movimento do mercado da construção civil em Natal 

Crise 2008/2009 

Turismo e mercado imobiliário 

Plano Diretor e AEIS 

Moradia popular e política habitacional brasileira 

Zona de Proteção ambiental 

Sílvio Bezerra/SINDUSCON/RN 

Movimento do mercado da construção civil 

Áreas em destaque em Natal 

Crise 2008/2009 

Política/programa habitacional e o setor da construção 
civil 

Produção e comercialização 

Especulação imobiliária 

Renato Alexandre Maciel Gomes Neto 
SECOVI/RN 

Lógica dos Loteamentos em Natal 

Crise de 2008/2009 

Áreas em destaque em Natal 

AEIS/ Regularização fundiária 

Transformações no espaço urbano de Natal 

Especulação imobiliária/fundiária 

Área de reserva do mercado imobiliário 

 

 

A escolha desses agentes institucionais se deu a partir da observação da 

convergência de muitos investimentos em infra-estrutura nas mesmas áreas da 

cidade de Natal, o que foi ratificado no discurso dos agentes. Em face da 

problemática investigada nesse trabalho, envolvendo a análise da peculiar geografia 

da acumulação capitalista, via mercado imobiliário, entendeu-se que um dos 

caminhos para essa compreensão seria a compatibilização entre a materialidade 

espacial e o discurso dos sujeitos envolvidos no processo. 
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Para essa análise, as observações feitas conduziram à necessidade de se 

destacar um recorte espacial denominado aqui ―Eixo de Investimentos e Valorização 

Imobiliária‖ – EIVI. Trata-se de uma área na qual a atuação do poder público, com 

infra-estrutura, e do mercado imobiliário, com a presença de muitos 

empreendimentos, se faz mais efetiva. Como objeto material de investigação dessa 

tese, o EIVI é a objetivação dos processos sociais que tornam concreto o habitus de 

agentes, compondo assim, o corpus da pesquisa. 

 

4. 2 CONHECENDO A ÁREA DE PESQUISA 

 

Uma área que pode ser considerada, à luz de Milton Santos (SANTOS e 

SILVEIRA, 2005), ―espaço luminoso‖ de Natal, o EIVI apresenta a dinâmica 

imobiliária de uma área de forte valorização. Contudo, o EIVI não é somente isso. É 

também onde se concentram a contradição, a segregação residencial e fortes 

conflitos socioespaciais, uma vez que abriga um mix de classes sociais diferenciadas. 

A área vai do Morro do Careca (no bairro de Ponta Negra) à Ponte Newton Navarro 

(Santos Reis e liga a zona leste à zona norte da cidade) e comporta bairros como 

Rocas, Ribeira, Petrópolis, Tirol, Lagoa Nova, Candelária, Nova Descoberta, Capim 

Macio e Ponta Negra – bairros das zonas leste e sul da cidade – e será discriminada 

de agora em diante como ―Eixo de Investimentos e Valorização Imobiliária‖ – EIVI.  

A escolha desse recorte espacial se deu a partir de uma tentativa de analisar 

como a produção do espaço nessa área tem propiciado a acumulação do capital para 

o setor imobiliário e como tem gerado benefícios/vantagens àqueles que ajudam a 

reproduzi-la. Tendo em vista os investimentos em infra-estrutura e equipamentos 

urbanos e a conseqüente valorização imobiliária, mais especialmente do setor formal, 

o EIVI transformou-se em um campo gravitacional na cidade, atraindo tipos 

diversificados de público.  

A área apresenta investimentos de natureza diversa entre os quais é possível 

destacar empreendimentos imobiliários de alto padrão e, ao mesmo tempo, 

habitações muito precárias, de pessoas que disputam ―um lugar ao sol‖ em áreas 

nobres da cidade. Entretanto, essa aparente contradição acaba por fomentar a 

dinâmica da acumulação urbana. Entre as formas de habitação precária no EIVI 

destacam-se as vilas, que são correres de casas, geralmente geminadas, com uma 
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única via de acesso, encravadas no interior de um quarteirão ou em fundos de 

quintais (RIBEIRO, 1997; CAVALCANTE, 2006);  

Não obstante, essas habitações deficitárias estão envolvidas em uma forte 

dinâmica, o que conduz a uma ideação de que há uma racionalidade capitalista
3
, 

alimentada por necessidades habitacionais específicas de uma dada camada social. 

A demanda, porém, não é só pela habitação. É por uma habitação com condições de 

localização especiais, que permitam ao seu residente mobilidade e acessibilidade, em 

suas práticas de reprodução social. Diante do exposto importa analisar como são 

estabelecidas as relações que permeiam a dinâmica imobiliária no EIVI, ou ainda, 

qual a influência dos investimentos realizados, sobre a dinâmica imobiliária popular. 

Com essa “mise-en-scène” dos agentes sobre o espaço cria-se um ambiente fecundo 

para se pensar uma teoria da prática, na perspectiva de Pierre Bourdieu. Para tal é 

necessário conhecer mais a fundo as características do EIVI. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DO ―EIXO DE INVESTIMENTOS E VALORIZAÇÃO 

IMOBILIÁRIA‖ – EIVI 

 

Cercado por um cordão dunar, próximo à praia e ao estuário do Rio Potengi, o 

EIVI (figura 1) é uma área que vem se tornando muito interessante para o mercado 

imobiliário, em função de aspectos de localização e dos investimentos públicos 

realizados, especialmente aqueles direcionados para o desenvolvimento do turismo. 

Esse conjunto de condições especiais fomentou o fortalecimento da relação entre o 

turismo e o setor imobiliário, inflacionando os preços de terrenos e imóveis, com base 

no poder de compra de moedas estrangeiras (predominantemente Dólar e Euro), que 

passaram, gradativamente, a circular na cidade e influenciar no cotidiano da 

população local. A investigação no campo, entretanto, aponta para uma mudança 

paulatina nesse tipo de comportamento do mercado, em função da repercussão da 

crise econômica mundial no mercado imobiliário potiguar, como será analisado em 

um capítulo à parte. 

                                                             
3
 Embora existam alguns casos nos quais as moradias em vila são usadas como estratégia de sobrevivência de 

famílias que vivem da renda de aluguel, há outras tantas situações nas quais os proprietários trabalham com 

investimentos imobiliários, com ênfase na produção de moradias em vilas, residindo aí a referida racionalidade 

capitalista. 
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Figura 1 – Regiões administrativas de Natal e Eixo de Investimentos e Valorização Imobiliária 

- EIVI 

Fonte: Adaptado de: SEMURB, 2010. 

Embora todos os bairros do EIVI sejam considerados áreas interessantes para 

o mercado imobiliário, importa destacar, no entanto, que há certa diferenciação em 

termos de valorização e intensidade do assédio do setor, existindo no EIVI uma 

gradação na valorização imobiliária. Isso pode ser identificado a partir de dois filtros 
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mais específicos: o primeiro envolve o porte dos empreendimentos e a emergência 

de moradias populares; o segundo, a partir do discurso dos agentes institucionais, 

que é representativo desse interesse diferenciado. Essas análises serão 

desenvolvidas posteriormente. As particularidades dos bairros do EIVI, obtidas a 

partir da análise de dados secundários podem enriquecer essa caracterização. 

O bairro de Ponta Negra (Zona Sul) é um caso bastante interessante, uma vez 

que protagoniza a dinâmica de valorização do espaço urbano, especialmente no que 

está relacionado à especulação imobiliária. Há, por exemplo, um terreno na área 

conhecida como Vila de Ponta Negra, detectado em sondagem realizada em 

novembro de 2008, cuja fachada estampava a nada modesta cifra de R$ 

36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais), o que pode ser mera especulação, uma 

vez que não foi comprovada na pesquisa a veracidade deste valor no mercado, em 

órgãos fiscais ou tributários. Esse bairro, segundo dados da Prefeitura de Natal, é 

recordista em licenciamentos para a construção de empreendimentos imobiliários na 

cidade, o que indica a grande atratividade que passou a exercer nos últimos anos. 

No inicio de sua ocupação existia somente uma comunidade pesqueira, cujos 

remanescentes residem hoje em uma área do bairro conhecida como Vila de Ponta 

Negra. No final da década de 1970 foi construído o conjunto habitacional Ponta 

Negra, com um total de 1839 unidades habitacionais, como parte da Política Nacional 

de Habitação do Regime Militar. Essa política foi um elemento catalisador da 

expansão urbana de Natal, e teve um significado que foi decisivo para a formação do 

bairro de Ponta Negra, que agrega hoje os conjuntos habitacionais Alagamar e 

Serrambi I, II e III, além de outros conjuntos residenciais de menor porte. 

A Vila de Ponta Negra em si já é um mosaico bastante heterogêneo nos dias 

atuais. Lá, coabitam pessoas de diferentes estilos e classes sociais. Parte desse mix 

se deve ao turismo. A vinda de estrangeiros e pessoas de outros estados do país, 

especialmente do eixo Sul/Sudeste, trouxe mudanças sociais e espaciais diversas. É 

uma porção do bairro que vem passando por um forte assédio do mercado 

imobiliário. Muitos moradores antigos venderam seus imóveis e foram morar em 

áreas mais afastadas, muitas vezes no próprio bairro, em ocupações irregulares, com 

infra-estrutura precária, ou nas pequenas casas em algumas vilas rentistas existentes 

nesta fração do bairro. 

Ponta Negra, o bairro, com aproximadamente 25 mil pessoas residentes em 

2008 (NATAL, 2010), conta com diversos empreendimentos de luxo, do tipo flat ou 
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edifícios residenciais de alto padrão, que têm sido adquiridos, principalmente, por 

pessoas de outros estados e até de outros países (fotografias 1 e 2). Acompanhando 

essa tendência de valorização, passaram a ser construídos empreendimentos de 

menor porte como lofts, kitnets e mesmo aglomerados de pequenos sobrados de 

estrutura semelhante a dos cortiços tradicionais (prédio único subdividido), porém e 

com traços mais modernos (instalações sanitárias e áreas molhadas independentes e 

fachadas mais contemporâneas). 

  

Fotografias 1 e 2 – Ponta Negra: diversidade na produção imobiliária 

Fonte: www.skyscrapercity.com, 2010 

 

Ao fundo, nas fotografias acima a imagem da valorização imobiliária crescente 

e a urbanização acelerada da orla próximo ao Morro do Careca, na busca pelo 

aprisionamento da paisagem natural que remete a uma boa qualidade de vida. Uma 

observação mais apurada permite verificar a superposição de processos espaciais 

diversificados, na perspectiva analisada por Corrêa (1989). 

Com a revisão do Plano Diretor de Natal – PDN, muita coisa muda no bairro. 

Há uma variedade de intervenções legais em torno deste. É, ao mesmo tempo, área 

de controle de controle de gabarito, próximo ao Morro do Careca; é área não 

edificante, na Zona de Proteção Ambiental – ZPA 6 (Figura 2), embora ainda não seja 

regulamentada, já é ponto nada pacífico entre aqueles cujos interesses na área são 

conflitantes); é também Zonas Especiais de Interesse Turístico – ZET, na faixa mais 

interior da orla próximo ao Morro do Careca. 
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Figura 2 – Aspectos da legislação urbanística do bairro de ponta negra 

Fonte: SEMURB, 2010 

 

As intervenções urbanísticas fazem de Ponta Negra um bairro especial. Não 

porque a partir destas intervenções ele esteja, de fato, sendo melhor preservado, mas 

porque isso mostra a amplitude da dinâmica e da centralidade existente nele. Não por 

acaso, é também um dos bairros de Natal mais conhecidos no Brasil. Isto não se 

deve apenas à existência do famoso ―cartão postal‖ do Morro do Careca, mas à 

multiplicidade de cenários e acontecimentos que ali têm lugar. 

Mesmo contando com uma área urbana múltipla, diversificada, as áreas de 

preservação ambiental dão um valor a mais para quem reside ou usufrui daquele 

espaço em seu cotidiano. Por todos os lados é possível visualizar área verdes, o que 

acaba por compor o preço final dos imóveis no bairro. Com tantas intervenções torna-

se clara a importância do bairro para a cidade. Isso pode ser ratificado pela dinâmica 

própria da área. Trabalhos acadêmicos desenvolvidos por pesquisas nesta 

universidade apontam para a multiplicidade de usos e funções existentes no bairro de 

Ponta Negra (FECHINE, 2010; CAVALCANTE, 2006). Na seqüência desse trabalho 
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também será discutida a centralidade desse bairro para acumulação capitalista na 

cidade. 

O segundo bairro a ser caracterizado no EIVI é Capim Macio (zona sul de 

Natal). Segundo o PDN este bairro está inserido na chamada zona de adensamento 

básico, o que significa algumas restrições, em função da infra-estrutura ―incompleta‖ 

na área, para não dizer precária ou insuficiente. Não obstante, a forte dinâmica 

imobiliária desse bairro a partir dos anos 2000 é produto da expansão urbana da 

cidade no sentido sul, a partir construção de conjuntos habitacionais naquela região e 

das obras do Prodetur/NE no bairro de Ponta Negra e adjacências.  

De acordo com dados da prefeitura municipal (2010) essa área era utilizada, 

em meados do século XX como área de treinamento do exército. Os documentos 

associam também a sua ocupação à criação do campus universitário, na década de 

1960. Com aproximadamente 2.500 pessoas residentes Capim Macio tem se 

destacado como um dos bairros mais procurados pelas classes de renda mais alta da 

cidade. Limita-se com os bairros de Lagoa Nova, Candelária, Neópolis e Ponta 

Negra, e com a área de proteção ambiental do Parque das Dunas. 

Atualmente, apresenta o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU entre os 

mais altos da cidade. Não obstante, suas características infra-estruturais deixam 

muito a desejar e por diversas vezes deixam as famílias que lá residem em situações 

difíceis, especialmente no período de chuvas mais fortes (Fotografia 3 e 4). 

 

  

Fotografias 3 e 4 – infra-estrutura precária em Capim Macio 

Fonte: Jornal ―No Minuto‖, 14/01/2009. 
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As fotografias apresentam um quadro que perdurou por décadas, mas que 

vem mudando lentamente nos últimos 2 ou 3 anos. Em várias partes do bairro há a 

presença de obras de infra-estrutura de saneamento básico (drenagem, rede coletora 

de esgotos etc.), embora a emergência de ações isoladas não tenha sido capaz de 

resolver os problemas uniformemente, ainda havendo situações bastante críticas. 

Entre os aspectos urbanísticos pode ser citada a área de controle de gabarito na 

região próxima ao entorno do Parque das Dunas (Figura 3). 

Há, contudo, uma contradição aparente envolvendo esse bairro. Embora haja 

os problemas mencionados acima, residir nessa área significa fazer parte de uma 

clientela seleta, de alto padrão nas condições de existência. É, assim, importante 

compreender quais são os elementos e mecanismos que consolidam o status dessa 

área, uma vez que ela ajuda na composição da alta valorização da zona sul de Natal. 

Essa área tem um importante significado para o mercado imobiliário, atuando 

em duas frentes, quer seja relacionado ao seu uso pleno quer seja relacionado à sua 

restrição urbanística. No primeiro caso, ela potencializa uma renda maior por sua 

condição de intensificação de uso futuro, em caso de mudança da legislação de 

controle de gabarito. No segundo, pelo fato de que a restrição urbanística está 

relacionada à existência de uma reserva ambiental urbana, que é incorporada, como 

capital simbólico, aos imóveis do bairro, por seu valor cênico, paisagístico e pelo 

possível conforto ambiental que esta geraria para seus moradores. 
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Figura 3 – Bairro de Capim Macio 

Fonte: SEMURB, 2010 

 

Seguindo o EIVI há o bairro de Candelária, que tem origem semelhante a do 

bairro de Ponta Negra, uma vez que também foi originado em um conjunto 

habitacional, contudo tem uma dinâmica atual bastante díspar. Fruto da política de 

habitação brasileira dos anos de 1970, gestado pelo Instituto de Orientação às 

Cooperativas Habitacionais – INOCOOP/RN, o inicialmente chamado conjunto 

Candelária hoje é um bairro tipicamente residencial, com uma via principal de 

comércio e serviços, a Avenida Prudente de Morais, contando com um forte aporte de 

infra-estrutura urbana (Fotografia 5), forma uma das principais artérias da cidade. 

Esta avenida une diferentes bairros da cidade, já passou por ampliações (Fotografia 
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6), o que continuará acontecendo nos próximos anos, ligando, por fim, esta avenida à 

BR 101, principal via de acesso à cidade de Natal. 

 

  

Fotografias 5 e 6 – vista de área urbanizada da Candelária e do prolongamento da avenida 

Prudente de Morais 

Fonte: www.skyscrapercity.com, 2010 

 

Na linha de outros conjuntos habitacionais do INOCOOP em Natal, Candelária 

tornou-se uma área bastante valorizada. Apresenta, entre outros elementos, áreas de 

amenidade climática, como a ZPA 1 (figura 4), que ocupa parte considerável do bairro 

e é de grande interesse da sociedade e, por conseqüência, do mercado imobiliário. 

Ao mesmo tempo, a área representa uma fragilidade. Por ter sido construído sobre 

dunas, o bairro de Candelária é uma área ambientalmente delicada, por ser terreno 

dunar, importante área de recarga do aqüífero. Em face da forte pressão do mercado 

imobiliário parte desse ambiente natural vinha sendo ocupado indevidamente, com a 

construção desenfreada sobre dunas arrasadas, nesse mesmo bairro e adjacências, 

mesmo após a regulamentação da Zona de Proteção Ambiental (ZPA1), em meados 

da década de 1990. 
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Figura 4 – Bairro da Candelária e ZPA 01 

Fonte: SEMURB, 2010 

 

Candelária, sem dúvidas, é um importante bairro na composição da base 

material da acumulação urbana em Natal. É necessário, então, estabelecer a partir de 

quais elementos isso ocorre e quais são as possíveis conseqüências, do ponto de 

vista da justiça social para o bairro, seu entorno e a cidade, de maneira geral. Estes 

elementos estão relacionados à existência de uma classe de rendas média e alta, 

além de uma série de estabelecimentos que ofertam serviços especializados, para 

um solvável público seleto, como clínicas médica e odontológica, lojas de decoração, 

escritórios de arquitetura, restaurantes etc. que oneram a vida das classes de menor 

renda, valorizando terrenos e imóveis. 

Fazendo limite com bairros considerados de elite, arborizados, com ruas 

largas e bem estruturadas, como Lagoa Nova, Tirol e circundado pelo Parque das 
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Dunas (Parque urbana e área de controle de gabarito), Nova Descoberta é, sem 

dúvida, uma área, do ponto de vista geográfico, de muitas possibilidades de lucro 

para o mercado imobiliário. Boa parte dos terrenos foi ocupada, historicamente, por 

famílias de baixo poder aquisitivo, o que pode favorecer a aquisição de imóveis por 

parte de pequenos investidores imobiliários, em um quadro de mudança da restritiva 

legislação urbano-ambiental. 

É um bairro que fica na faixa intermediária do EIVI, apresenta, assim como 

Ponta Negra, uma mescla territorial interessante, com a ocupação gradativa de 

pessoas de renda mais elevada, resultando em transformações visíveis. No entanto, 

essa diferenciação espacial é resultado de uma gênese diversa da verificada em 

Ponta Negra. Trata-se de um bairro popular, cuja ocupação data, aproximadamente, 

de meados da década de 1940, quando a cidade de Natal não apresentava grande 

avanço urbano nessa direção. Após alguns anos, foram se consolidando em seu 

entorno bairros de classe média alta, o que colaborou decisivamente para a 

configuração atual.  

A elevação do nível de renda no bairro, entretanto, não foi suficiente para 

causar uma homogeneização, uma padronização social e residencial, ao contrário, 

colaborou para definir lá uma mescla diversificada de pessoas e paisagens. É 

possível ainda destacar a irregularidade jurídico-urbanística das propriedades, fruto 

de posse, aforamento e grilagem, além de representar uma ocupação desordenada. 

Ainda há muitos terrenos concentrados nas mãos de poucas pessoas, embora essa 

realidade esteja mudando, mesmo que lentamente.  

Entre as características principais da área destaca-se a existência de 

quantidade expressiva de vilas (habitações seriadas, por via de regra, precárias que 

dividem o mesmo lote, com apenas um único acesso, o beco). Esta forma de 

habitação dota o bairro de uma fragilidade socioespacial significativa (CAVALCANTE, 

2006). Diante desse contexto e sob justificativas diversas – a serem discutidas 

posteriormente – o poder público local determinou a delimitação de uma AEIS que 

abrange parte considerável de Nova Descoberta (figura 5). Embora ainda não esteja 

regulamentada, esta legislação já faculta um uso limitado a uma porção do bairro em 

questão. Por se tratar de um bairro estratégico, devido à sua localização, a procura 

por moradias no local tem despertado o interesse de muitas pessoas.  
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Figura 5 – AEIS Nova descoberta 

Fonte: SEMURB, 2010 

 

 

Hoje, Nova Descoberta é, geograficamente, um bairro bastante central, 

predominantemente residencial, ficando próximo a shopping center, universidades e 

faculdades, escolas, quartéis militares, restaurantes, supermercados, clínicas, parque 

urbano, assim como apresenta nas proximidades bens públicos de consumo coletivo 

como hospitais, centro de saúde e escolas. O preço dos imóveis se elevou 

consideravelmente nas últimas duas décadas, em função do avanço das 
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externalidades positivas – como investimentos públicos (infraestrutura urbana) e 

privados (imobiliários) de amplo interesse da sociedade. (RIBEIRO, 1997). 

Na circunvizinhança fica o bairro de Lagoa Nova, que até a década de 1950 

era considerado ―terra de ninguém‖, pois quase não havia ocupação e era 

considerada, então, área periférica da cidade. Entretanto essa condição não 

permaneceu por muito tempo mais. Nos anos de 2000 passou a ser um dos bairros 

mais valorizados de Natal. Seu nome é tão significativo que, ao longo tempo, parte de 

áreas adjacentes foram sendo incorporadas, constituindo Lagoa Nova II, apropriando 

nesta mudança a valorização ora percebida pelas primeiras áreas do bairro e até 

mais, em alguns casos. De acordo com legislação urbanística e ambiental, o bairro 

também apresenta algumas especificidades. Parte do bairro limite com o bairro de 

Nova Descoberta é considerada AEIS e conta com limite de gabarito (figura 6). 

Contudo essas poucas limitações não chegam a ser impeditivas para o mercado 

imobiliário. É considerado zona adensável e conta uma população aproximada de 36 

mil habitantes (NATAL 2010). Abriga os conjuntos habitacionais Lagoa Nova I e II, 

Mirassol, Nova Dimensão e Roselândia. 

  

Fotografias 7 e 8 – Vista do bairro de Lagoa Nova 

Fonte: Manoel Cícero Figueiredo Filho, 2010 

 

A valorização imobiliária residencial ocorre a partir de diferentes mecanismos, 

um deles é o de produzir empreendimentos para as classes médias, com preços mais 

acessíveis, em torno de R$ 170.000,00 o apartamento, entretanto, como o tamanho 

do imóvel é pequeno (55,54 m²), o preço do metro quadrado acaba ficando alto e 

oneroso às classes de renda média, aproximadamente R$ 3.200,00. Ou seja, o preço 

do metro quadrado está relacionado ao valor do solo urbano, em uma dada 

localização. Uma pessoa que compra um apartamento de R$ 1.200.000,00, com área 

de 374m² pagará o mesmo que a outra do apartamento mais barato. Isso mostra que 
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os mecanismos do mercado não estão preocupados com justiça social na cidade e 

sim com o lucro. Como, então poderia ser revisto esse descompasso entre as ações 

do/no mercado e a questão da justiça social? Essa questão será analisada no 

próximo capítulo. 

Falar em bairros de elite em Natal e não falar nos bairros tradicionais de Tirol e 

Petrópolis seria, no mínimo, um lapso considerável. Segundo dados da prefeitura de 

Natal a história destes dois bairros é bastante interligada. Eles teriam sido 

desmembrados daquele que teria sido o terceiro bairro de Natal, o chamado Cidade 

Nova (Não o atual bairro de Cidade Nova, na zona oeste da capital). No caso do Tirol, 

o bairro preserva alguns traços de sua origem aristocrática. Esse local foi berço das 

mansões de figuras ilustres do Rio Grande do Norte, como a de Alberto Maranhão, 

que foi governador do Rio Grande do Norte, no início do século XX. 

A sua condição nobre ultrapassou gerações e passou de uma condição de 

área idealizada, charmosa, mas um pouco conservadora e saudosista (ligeiramente 

démodeé na primeira metade da década de 1990), para a de uma concreta e 

articulada valorização imobiliária. Entre os principais bairros de status em Natal, Tirol 

abriga uma elite doméstica, com o uso eminentemente residencial, mas passou a 

mesclar usos e funções diversificadas (restaurantes finos, clínicas, escritórios de 

advocacia etc.) com o estabelecimento de serviços especializados para um público 

de alta renda, haja vista a existência de instituições particulares tradicionais de 

ensino, referência no estado e mesmo no país. 

Entre os muitos bairros adensáveis da cidade, apresenta vantagens especiais 

para investidores imobiliários, uma vez que é uma área historicamente valorizada. 

Contudo, do ponto de vista urbanístico há também áreas de ―engessamento‖ ou 

―impermeabilização‖ urbana, como o 16º Batalhão de infantaria motorizada, 

pertencente ao exército brasileiro, além do 9º Batalhão da Polícia Militar – BPM, que 

é o Quartel do Comando Geral. Por outro lado, pode contar com ambientes de alto 

valor cênico-paisagístico, como o Parque das Dunas (reserva ambiental urbana que 

apresenta atividades culturais) e a Cidade da Criança, área de lazer e cultura, 

bastante arborizada, com atividades voltadas para uma maior interação com o meio 

ambiente.  
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Fotografias 9 e 10 – Urbanização e verticalização no eixo Tirol/Petrópolis 

Foto: www.skyscrapercity.com, 2010 

Outro aspecto importante a ser destacado na área e que está evidenciado nas 

fotografias acima é o fenômeno da verticalização, marcadamente presente nesse 

bairro, historicamente (uma vez que foram os primeiros bairros a se verticalizarem na 

cidade). Na cidade de Natal esse fenômeno se consolidou inicialmente no eixo 

Tirol/Petrópolis, se espraiando por Lagoa Nova, Candelária e Ponta Negra, 

posteriormente. O fenômeno da verticalização em Natal, em sua origem, tem caráter 

elitista e funcionou como mecanismo de segregação residencial das elites e classes 

médias na cidade (COSTA, 2000). 

É possível ainda identificar uma tendência à especialização funcional nos 

serviços de saúde. O bairro conta com uma forte oferta de empresas privadas do 

setor que inclui desde grandes e modernos hospitais, clínicas de especialidades 

restritas, laboratórios de exames clínicos de alta precisão, clínicas estéticas, além de 

produtos diversos para o setor. Abriga também uma diversidade de restaurantes que 

contempla cardápios da gastronomia nacional e internacional. E, ainda, lojas finas de 

paisagismo, artigos de decoração e escritórios de arquitetura. 
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Figura 6 – Bairro do Tirol e Zona de Controle de Gabarito 

Fonte: SEMURB, 2010 

 

As ruas largas e a condição urbanística de zona adensável fazem do Tirol um 

destino mais do que vantajoso para as elites e o mercado imobiliário. Nem mesmo o 

fato de ter uma considerável área de uso estratégico (militar) no local inviabiliza a 

expansão da dinâmica imobiliária no bairro. Ao contrário pode mesmo funcionar como 

reserva de valor futura, em que pesem as necessidades de realocação destes 

serviços. No atual contexto, estes ―engessamentos‖ acabam por funcionar como 

externalidades positivas (RIBEIRO, 1997), passando a sensação de segurança para 

os seus moradores, pela presença ostensiva de militares no local.  
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Como uma continuação da paisagem urbana do bairro do Tirol, Petrópolis 

(Figura 7) ratifica a condição de nobreza da zona leste de Natal. Alinhado com os 

aspectos positivos daquele bairro, este, por muitos anos, apresentou o metro 

quadrado mais caro da cidade. Entretanto este cenário já foi outro, segundo estudos 

históricos o bairro (antes chamado Cidade Nova) já abrigou pessoas de renda 

inferior, que chegaram a cidade com suas famílias para trabalhar nas obras de infra-

estrutura rodoviária das áreas de expansão de Natal e adjacências. Na concepção 

dos planejadores urbanos e gestores públicos, um bairro planejado não poderia ser 

destinado à famílias de baixa renda (NATAL, 2010). 

 

Figura 7 – Bairro de Petrópolis 

Fonte: SEMURB, 2010 
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Retornando ao contexto atual pode-se dizer que Petrópolis é a área nobre 

mais tradicional de Natal, em termos de privilégios urbanos e urbanísticos. Não 

apresenta limitações urbanísticas ou de natureza ambiental, além de poder contar 

com todas as benesses citadas para o bairro do Tirol e abrigar uma população que 

representa demanda solvável para diversos produtos e serviços. O destaque no 

aspecto ambiental fica por conta de sua área de contato com a paisagem das praias 

urbanas, a partir de um ―mirante natural‖ localizado na Avenida Getúlio Vargas, 

conhecida como ―Ladeira do Sol‖ (Fotografia 11). 

 

 

Fotografia 11 – Prédios da Avenida Getúlio Vargas – Petrópolis 

Foto: Yahoo, 2010. 

 

Nos últimos anos, a área de fronteira com o bairro da Ribeira vem somando 

significativamente para a composição de um novo elemento no cenário imobiliário, 

aproveitando-se da topologia elevada de Petrópolis e do ecletismo sociocultural da 

Ribeira, além da bela paisagem do Rio Potengi para criar-se um mise-en-scène 

particular para uma clientela seleta e muito exigente. 

O bairro da Ribeira, localizado próximo ao porto de Natal, é um dos mais 

antigos da cidade. Originalmente um reduto boêmio tem sido, nos últimos anos, alvo 

de ações de setor de patrimônio histórico da Prefeitura Municipal. Ao longo da 

segunda metade dos anos 2000, passou a haver uma série de medidas de caráter 

reformista, cuja meta era ―revitalizar‖ a área considerada importante para os gestores 
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públicos e parte da sociedade natalense, gerando no olhar de alguns um processo de 

gentrificação. Entre estas medidas podem ser citadas a reforma do Largo do Teatro 

Alberto Maranhão, que mudou parcialmente o uso e a função do local, revitalização 

de um antigo terminal rodoviário, onde funciona atualmente o Museu de Cultura 

Popular Djalma Maranhão (fotografias 12 e 13). 

 

   

Fotografias 12 e 13 – Renovação urbana da Ribeira: antiga estação rodoviária 

Foto: www.skyscrapercity.com, 2010 

 

Para manter a ―onda‖ de recuperação do bairro criou-se no local uma Zona 

Especial de Preservação histórica – ZEPH (lei 3.942/90), que abrange boa parte do 

bairro (figura 8). A criação desta zona especial garantiu o financiamento das obras 

dentro dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (BRASIL, 

2011) e, sobretudo, aumentou consideravelmente a valorização imobiliária do bairro.  
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Figura 8 – Bairro da Ribeira e ZEPH 

Fonte: SEMURB, 2010 

 

A partir de então o local passou a tomar novos rumos e, gradativamente, 

compor o imaginário dos investidores imobiliários, o que pode ser comprovado pela 

emergência de empreendimentos de alto padrão, nas imediações do bairro 

(Fotografias 14 e 15). Segundo matéria no jornal ―Tribuna do Norte‖ estão previstos 

diversos empreendimentos de alto padrão, chegando o metro quadrado a custar até 

R$ 3.200,00 já no ano de 2009 (TRIBUNA DO NORTE, 2010). 

Com um design mais moderno o bairro passou a interessar mais a sociedade 

potiguar, especialmente das classes médias e da elite intelectual. Pesquisas mostram 



94 

 

um interesse potencial por uma moradia neste bairro, mediante uma mudança de 

usos e funções, e com a introdução de melhorias urbanísticas e de segurança 

pública. Isto porque, para muitos, a imagem que ainda prevalece é a de uma área 

boêmia, degradada e perigosa. Contudo, para uma demanda de pessoas de fora da 

cidade significa uma boa opção de moradia. 

 

 

Fotografias 14 e 15 – empreendimentos de alto padrão no Alto da Ribeira: Mirante 

João Olímpio Filho 

Foto: AMARAL, 2010. 

 

Os empreendimentos destacados acima refletem as transformações pelas 

quais está passando o bairro. Entretanto, a mudança no cenário é lenta. Embora, 

segundo matérias de jornais circulantes na cidade, pesquisas apontem para o 

crescente desejo da população em residir na Ribeira – após as reformas já realizadas 

no local –, a julgar pelo padrão destes imóveis esse endereço não será para os 

bolsos mais modestos e sim para as classes A e B, uma vez que os imóveis chegam 

a custar entre 380 mil e 1 milhão e quinhentos mil reais. 

Contudo, muitas áreas ainda permanecem com a forma e o estigma 

tradicionais, sobretudo nas proximidades do bairro das Rocas. Do outro lado, também 

pesa negativamente o fato de a Ribeira fazer limites com a reurbanizada favela 

(agora comunidade) do Paço da Pátria. Estes elementos de ordem espacial 

desequilibra um pouco a crescente valorização da Ribeira. 

O bairro das Rocas, o próximo a ser destacado, é um dos mais antigos da 

cidade. Estruturou-se na área portuária da cidade, em meados do século XIX, 

passando a abrigar pescadores e atraindo para o local atividades ligadas à pesca e 
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aos serviços portuários. Um dos fortes atrativos do bairro é o canto do mangue, 

mercado no qual se comercializam peixes frescos e outros frutos do mar. Foi 

instituído bairro em 1947 e teve seus limites redefinidos em 1993. 

Fechando o EIVI, o bairro das Rocas (Figura 9) é uma área importante, tanto 

por seus aspectos naturais, pois está próximo ao mar e ao estuário do Rio Potengi, 

como por sua geografia urbana, bastante peculiar. Entre os bairros com os quais faz 

limites há a Ribeira, a oeste, que além de abrigar parte do patrimônio histórico-

arquitetônico mais expressivo de Natal, foi alvo recente de operações urbanas que 

visaram revitalizar a parte antiga da cidade, recuperando a ―vida‖ no local. Ao sul, 

limita-se, ainda, com Petrópolis, bairro planejado e de ocupação tradicional da elite da 

cidade. Ao leste faz limite com Praia do Meio, bairro da orla com um magnífico 

cenário litorâneo, no qual o mix social, somado aos elementos naturais, dota a 

paisagem de um panorama de características singulares. 

O bairro em questão não abriga uma quantidade significativa de pessoas de 

classes de alta renda, nem conta com uma paisagem urbana das mais belas. 

Contudo a sua inserção nessa pesquisa é necessária para compreender o modus 

operandi do sistema capitalista, representado por seus agentes, na captura do que 

seria uma espécie de ―acumulação primitiva‖, via ajuste espacial.  

Com ruas estreitas, infra-estrutura deficiente, assentamentos precários de 

vilas e favelas, o quadro urbano configurado ali é bastante preocupante.  O grande 

atrativo para a população de menor renda é a área portuária conhecida como o Canto 

do Mangue, que comercializa peixe e frutos do mar, além da proximidade com as 

praias urbanas da porção leste da cidade, de onde, boa parte destes, retiram o seu 

sustento. 

Por fazer limite com o bairro histórico da Ribeira, uma pequena parte do bairro 

das Rocas é enquadrada pelo PDN como Zona Especial de Preservação Histórica – 

ZEPH (figura 8, apresentada anteriormente). Além desta, outras ações afetaram 

diretamente as Rocas, como urbanização do Canto do Mangue, aumentando a 

dinâmica comercial, e o reassentamento da Favela do Maruim, nos anos de 2009 e 

2010. 
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Figura 9 – Bairro das Rocas e ZEPH 

Fonte: SEMURB, 2010 

 

A remoção dos moradores da comunidade do Maruim para outros bairros da 

cidade não ocorreu de maneira rápida, nem contínua, de modo que ainda existem 

famílias residindo no local. A alegação do poder público é de que essa retirada 

permitirá a ampliação do porto de Natal. A remoção aconteceu como tantas outras 

existentes em diversas cidades brasileiras, afastando as famílias de suas fontes de 

subsistência. Não é à toa que a condição de precariedade ainda seja um traço 

marcante no bairro das Rocas. No ―pacote‖ da renovação urbana da ―cidade antiga‖ 

está prevista, ainda, a criação de um terminal turístico de passageiros, previsto para 

ser concluído em 2013, compondo os projetos da Copa do Mundo no Brasil, com 
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orçamento do PAC 2, na área de fronteira entre Ribeira e Rocas (BORGES e 

BORGES, 2004). 

  

Fotografias 16 e 17 – Mercado público das Rocas e Comunidade do Maruim 

Fonte: Tribuna do Norte, 04/03/2009. 

 

Após a intervenção urbanística sobre o Canto do Mangue, o bairro das Rocas 

passou a receber pessoas de diversas partes da cidade e turistas em busca da 

apreciação de pratos rústicos à base de frutos do mar, servidos em barracas, no 

local. Essa nova dinâmica passou a interessar as pessoas que residem no local, 

ampliando as possibilidades de subsistência de algumas famílias. 

Esta imagem, marcada pela emergência de barzinhos e encontros sociais na 

zona portuária, antes associada à antiga Ribeira está sendo absorvida pelas Rocas, 

mas de maneira um pouco diferenciada. O local ainda é considerado ―alternativo‖ 

pela sociedade natalense, ao passo que a Ribeira passou a ser considerada também 

alternativo, porém ―cult‖. Afinal há ali teatro, atividades culturais e empreendimentos 

imobiliários de luxo. O que se pode verificar empiricamente de comum nas Rocas é o 

afastamento das classes menos favorecidas de renda das áreas revitalizadas para 

outras de condições semelhantes às vividas por estes grupos em sua origem. 

Esta caracterização pretendeu apresentar um panorama geral (e visual) da 

área de pesquisa, destacando aspectos que possam auxiliar na compreensão da 

dinâmica urbano-imobiliária no EIVI. Para complementar tal intento será feita uma 

rápida exposição de dados socioeconômicos dos bairros, verificando a sua 

importância dentro do universo da pesquisa. 
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4.4 DADOS BÁSICOS SOBRE OS BAIRROS SELECIONADOS NO EIVI 

 

Para a compreensão das questões que essa pesquisa encerra, a proposta 

desse trabalho tem por base, entre outras categorias, os conceitos de espaço social, 

capital cultural, capital econômico e capital social, de Pierre Bourdieu, esclarecidos e 

apropriados ao longo desse trabalho, não perdendo de vista as idéias de David 

Harvey acerca do desenvolvimento geográfico desigual que, para esse autor, se 

estrutura a partir da materialização dos meios de acumulação do capital.  

Em função disso torna-se pertinente a análise de indicadores que possam 

dimensionar o panorama das condições gerais de vida dos grupos sociais residentes 

na área de pesquisa. Entre os indicadores selecionados constam aqueles que 

possam dar suporte empírico às categorias de análise eleitas, como os dados 

relacionados ao perfil socioeconômico, educacional, atividade empresarial e outros 

ligados à moradia, como tipos e condições dos imóveis, além do uso e ocupação do 

solo. Esses elementos integram os processos e fenômenos que dotam a sociedade – 

e, ao mesmo tempo, é seu produto – do citado capital cultural, social e econômico. 

Inicialmente importa destacar uma noção primeira de espaço social, a saber, 

aquela relacionada à mobilidade de pessoas e grupos na estrutura social, em função 

de certa homogeneidade de estilos de vida e de capitais compartilhados. Para dar 

suporte empírico a análise dos bairros destacados serão considerados alguns dados 

mobilizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, 

acerca dos bairros do EIVI, bem como sobre a cidade de Natal. 

Na seqüência, os dados mais ilustrativos acerca de área, domicílios e 

população residente, mostram que os bairros pesquisados se diferenciam, 

proporcionalmente, quanto às variáveis expostas. No entanto, observando-se as 

especificidades, verificáveis a partir do cruzamento de alguns dados, é possível ter 

uma visão mais rica destes. Nesse primeiro momento dos bairros constantes no EIVI 

serão analisados apenas as condições e os condicionantes de três deles, embora as 

tabelas tragam os dados gerais (conforme tabela 1). Os bairros selecionados foram 

Ponta Negra, encabeçando a área core, Nova Descoberta, por sua centralidade 

geográfica e o bairro das Rocas, em face das mudanças já realizadas e as que estão 

previstas, assim como pelo fato de este bairro ―fechar‖ o EIVI e os três, 

conjuntamente, por serem o ―desvio padrão‖ das zonas nobres em análise. 
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Se observados empiricamente os três bairros selecionados para essa vista 

inicial tem alguns aspectos em comum. Todos apresentam uma diversidade social 

considerável e são áreas de visível transformação urbana. São complexas também 

do ponto de vista urbanístico. Apresentam muitas intervenções da legislação 

municipal, todas apresentando traços de uma tentativa de ―preservação‖ da 

população nativa mais carente, pela instituição de áreas especiais, mesmo que não 

sejam regulamentadas. 

De acordo com os dados abaixo é possível perceber que os três bairros 

selecionados não apresentam forte discrepância com os demais dados da região, 

guardadas as devidas proporções. Isso não significa, contudo, uma homogeneização. 

Não se pode perder de vista que, embora a média de moradores por domicílios seja 

aproximada, cada bairro tem peculiaridades, o que acaba por diferenciá-los. Ou seja, 

a densidade domiciliar em bairro com controle de gabarito e área de proteção 

ambiental tem um significado diferente daquele verificada em uma área adensável. 

Nesse caso, entenda-se, os números não falam por si. 

Assim, se com parados os dados de média de moradores por domicílios com a 

densidade demográfica dessas áreas, então as particularidades emergem fortemente. 

Ponta Negra, por ter áreas de controle de gabarito e muitas áreas de proteção 

ambiental apresenta uma densidade demográfica bastante baixa se comparada aos 

outros dois bairros citados. Por outro lado, também Nova Descoberta conta com uma 

área de proteção ambiental (dentro do 7º batalhão de Engenharia e Combate) 

significativa, que suaviza a pressão desse índice sobre si. 
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Tabela 1 – Domicílios permanentes e população residente nos bairros selecionados no EIVI 

 

Bairro Área 

(Ha) 

Estimativa da 

população 

residente em 

2009 

Densidade 

demográfica 

(hab/ha)  

Domicílios 

particulares 

permanentes 

Média de 

moradores 

por domicílio 

Ponta 

Negra 

1382,03 31.405 17,51 7.066 4,44 

Capim 

Macio 

433,36 22.719 52,43 6.915 3,28 

Candelária 761,43 22.230 29,20 6.035 3,68 

Lagoa Nova 767,74 35.907 46,77 10.690 3,35 

Nova 

Descoberta 

158,82 12.215 76,91 3.537 3,45 

Tirol 360,04 16.387 45,51 4.768 3,43 

Petrópolis 78,43 6.899 87,96 2.030 3,39 

Ribeira 94,39 1.909 20,22 631 3,02 

Rocas 66,01 11.133 168,66 2.986 3,72 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 

 

Em se tratando de especificidades, é interessante observar, por exemplo, que 

Nova Descoberta e Rocas, mesmo estando situados em áreas nobres da cidade 

(zonas sul e leste), apresentam dados exacerbados. Se considerado, por exemplo, o 

número de vilas em Nova Descoberta (108) em relação ao conjunto dos números 

apontados (área, população residente, domicílios permanentes etc.) tem-se a 

dimensão do papel dessa forma de moradia nesse bairro, pois representa ao em 

torno de 15 a 20% do total de moradias (CAVALCANTE, 2006). Por outro lado, 

Rocas, apesar de não ter tantas vilas, conta com uma densidade demográfica 

bastante alta. Isso indica que a fragmentação do lote é também alta e que ainda 

permanecem na área pessoas com baixo poder aquisitivo. Esse quadro pode ser 

explicado pela busca de inserção socioespacial diferenciada da classe trabalhadora 

de menor renda, face às suas ínfimas condições de deslocamento. 

Apesar de ter uma área equivalente a menos de 10% da área de Ponta Negra, 

Rocas possui um número análogo a quase 35% do total de domicílios particulares 

permanentes daquele bairro e conta com muitas fragilidades urbanísticas, sociais e 

ambientais. Inicialmente isso ocorre por esse bairro ter sido estruturado em área de 

mangue, em região portuária, com infra-estrutura precária, abrigando uma população, 
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predominantemente, de baixos recursos financeiros. Não obstante, com a localização 

estratégica do bairro, após a reforma urbana da Ribeira e do cais do porto, com a 

reestruturação do mercado do peixe e, ainda, após a construção da ponte Newton 

Navarro, passa a vir à tona o seu potencial para o mercado imobiliário, uma vez que a 

experiência urbana de Natal vem testemunhando processos de gentrificação
4 
que são 

iniciados de modo semelhante. 

Reforçando as observações feitas, os dados de população residente por 

espécie de domicilio (tabela 2) apresentam situações de pessoas residindo em 

domicílios, cujas tipologias destoam do padrão predominante nas regiões 

administrativas em que estão inseridos os bairros destacados, a exceção de Rocas, 

que tem um perfil eminentemente popular. Todavia, já se podem divisar, naquele 

bairro, muitas transformações, fruto tanto de intervenções locais como de outras 

áreas em seu entorno.  

 

Tabela 2 – Condições habitacionais nos bairros selecionados no EIVI 

 

Bairro Habitação em domicílio 

coletivo 

População residente por Espécie de domicilio 

(particular) 

Improvisado Permanente 

Casa Apto. Cômodo 

Ponta Negra 187 17 19.775 3.496 125 

Capim Macio 42 12 12.446 7.931 91 

Candelária 34 57 14.091 4.490 12 

Lagoa Nova 59 47 27.228 8.197 38 

Nova 

Descoberta 

- 6 11.621 767 87 

Tirol 241 1 7.477 7.065 13 

Petrópolis 11 1 2.507 2.582 4 

Ribeira 40 16 1.406 641 7 

Rocas 24 17 10.336 31 87 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 

 

                                                             
4
 A origem do termo gentrificação é associada à redefinição espacial pela ―expulsão‖ de moradores de 

menor poder aquisitivo, que pode ser por remoção ou operada através do mercado, no processo de 
compra e venda, em benefício daqueles que possuem uma renda maior (DUARTE, 2005). 
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Os dados da tabela 2 indicam que Ponta Negra, apesar de estar se 

transformando em um bairro cosmopolita, em função do turismo e dos investidores 

estrangeiros, ainda apresenta situações de precariedade habitacional, com uma 

população local carente residindo em domicílios coletivos e improvisados, embora 

isso venha sendo reduzido. Além da existência de muitas vilas com moradias 

deficitárias no bairro, existem moradias em favelas que dividem a paisagem com 

belas mansões com vistas para o mar. 

Por outro lado, a quantidade de domicílios do tipo apartamento em Ponta 

Negra aponta uma tendência de transformações espaciais especificas resultante de 

fatores cênicos, paisagísticos e de localização, nos quais o mercado imobiliário vem 

se apoiando para engendrar um ambiente de forte verticalização, com características 

diferenciadas da existente em outros bairros da cidade. A peculiaridade desses 

empreendimentos verticais fica por conta da relação do turismo com o imobiliário, que 

prodigalizou a construção de edifícios residenciais verticais de alto padrão 

construtivo, flats, lofts, kitnets, além dos muitos hotéis e pousadas (segundo dados 

primários de entrevistas). Contudo, curiosamente, segundo a tabela esse número 

ainda não chega a 20% do total, ao contrário do que ocorre nas áreas de 

verticalização tradicionais, que são Tirol e Petrópolis. 

Outros dados genéricos sobre moradia nos três bairros selecionados podem 

complementar esses perfis. Porém, deve-se atentar para o fato de que o uso 

indiscriminado de médias nas estatísticas pode mascarar uma realidade social. A 

média de moradores por domicílios, por exemplo, não permite saber que existem 

casos, nos três bairros, em que residências medindo aproximadamente 20m² abrigam 

famílias inteiras, com seis membros ou mais. Indicadores sociais relativos à situação 

educacional serão mobilizados isoladamente ou associados a outras variáveis, como 

domicílio, por exemplo, para dar uma idéia dos recursos humanos dispostos nos 

bairros, de modo a que se possa analisar, na perspectiva analítica de Pierre Bourdieu 

(dos diferentes capitais), o potencial transformador dos agentes sociais para aquele 

espaço. Isso porque, a educação, nessa perspectiva, é um elemento capacitante, que 

possibilita a mobilidade social dos agentes no espaço social. 
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Tabela 3 – Responsáveis pelos domicílios por grupos de anos de estudo 

 

Bairro Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes 

Grupos de anos de estudo 

Sem instrução e 

menos de 1 ano 

1 a 3 

anos 

4 a 7 

anos 

8 a 10 

anos 

11 a 14 

anos 

15 ou 

mais 

anos 

Não 

determinado 

Ponta Negra 393 524 1.103 721 2.020 1.453 13 

Capim Macio 54 128 404 435 2.154 2.514 24 

Candelária 157 181 576 521 1.532 1.826 3 

Lagoa Nova 490 542 1.390 904 2.798 3.307 3 

Nova 

descoberta 

373 385 838 461 694 488 1 

Tirol 67 129 354 336 1.222 1.975 8 

Petrópolis 32 44 177 172 415 701 1 

Ribeira 64 66 102 67 152 130 - 

Rocas 328 439 893 374 464 58 1 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 

A situação educacional de Ponta Negra é melhor do que a dos bairros de 

Nova Descoberta e Rocas. Ali, os grupos de maior escolaridade somados totalizam 

mais de 50% das ocorrências, como evidenciam os gráficos 1, 2 e 3. Esses dados 

são um indicativo da diversidade de oportunidades (de natureza variada como 

escolas, faculdades, trabalho etc.), que estabelece uma demanda por pessoas com 

maior escolaridade, assim como, da existência de ―classes de status‖, que possuem 

uma mobilidade social e espacial maior. Nesse caso, por motivos diferentes, o bairro 

significa um diferencial de moradia, seja pela paisagem natural, seja pelos 

equipamentos urbanos existentes, isto é, por oportunidades distintas das 

anteriormente referidas. 
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Gráfico 1 – Ponta Negra: pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes por anos de estudo 

 

Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 

 

Gráfico 2 – Nova descoberta - Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes por anos de estudo 

 

Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 
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Gráfico 3 – Rocas - Pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes 

por anos de estudo 

 

Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 

 

Entretanto, não se deve desconsiderar os mais de 30% de pessoas com 

poucos anos de estudo constantes nos dados de Ponta Negra. Isso significa, como 

sugerido inicialmente, que há certo tipo de inserção e de oportunidade, mesmo para 

as pessoas menos instruídas do local, ou ligadas a este.  

Nos bairros de Nova Descoberta e Rocas o quadro educacional tem uma 

correlação maior, com uma ligeira melhora do primeiro para o segundo. A origem 

desses bairros ajuda a entender esse dado, uma vez que se diferencia da de Ponta 

Negra. Esta deve a sua configuração territorial à existência de segundas residências 

(casas de veraneio) nas décadas de 1950 a 1980; à construção do conjunto 

habitacional voltado para uma população com renda média; e, atualmente, à chegada 

de pessoas de outros estados brasileiros e, mesmo, outros países, com renda mais 

alta do que o padrão local (isso pode ser verificado pelos preços dos imóveis 

adquiridos na área), a exceção da Vila de Ponta Negra, que ainda apresenta áreas de 

pobreza e precariedade. 

Na gênese dos dois outros bairros há, devido à sua história de ocupação, uma 

predominância de população de pouco capital econômico, cultural e social. A 

heterogeneidade espacial desses lugares constitui-se uma resultante da busca pela 

apropriação de um espaço social diferenciado, que redunda em materialidades 

específicas, a depender do poder transformador – ou de interferência – dos agentes 
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envolvidos em cada processo. Procurar-se-á analisar tal ―resposta‖ espacial a partir 

da idéia de ―spatial fix‖ em David Harvey, um olhar, em pequena escala, sobre a 

ordem espaço-temporal constituída diante do desenvolvimento geográfico desigual, 

na qual a chave é a apropriação de elementos (espaços, atividades, práticas) novos 

ou externos àquele universo estabelecido (HARVEY, 2000). 

Ao longo do tempo, o entorno desses bairros foi sendo ocupado por pessoas 

de renda mais alta, contudo, nos dois bairros, permaneceram pessoas com baixo 

poder aquisitivo, compondo estruturas que, em muitos casos, assemelham-se a 

enclaves espaciais (que, obviamente, não são indissolúveis) como algumas das 

muitas vilas existentes. Não obstante, como mostra a tabela 4, há que se considerar 

que a taxa de alfabetização dos bairros selecionados encontra-se acima da taxa da 

cidade de Natal, apesar das variações entre os diferentes grupos de anos de estudo, 

vistos anteriormente. Esse tipo de dado permite fazer observações importantes, 

especialmente considerando-se os aspectos relacionados às situações ligadas aos 

domicílios e às atividades econômicas nos bairros pesquisados. 

 

Tabela 4 – População residente alfabetizada, de 5 anos ou mais de idade 

 

Bairro Alfabetizados Taxa de alfabetização (%) 

Ponta Negra 19.537 90,14 

Capim Macio 18.966 97,27 

Candelária 16.893  95,32 

Lagoa Nova 31.506  93,86 

Nova descoberta 10.233 88,64 

Tirol 13.408  95,42 

Petrópolis 4.764  97,22 

Ribeira 1.608  82,33 

Rocas 8.248 85,26 

Natal 549.853 84,81 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 

 

Até o momento, os dados utilizados têm conseguido ratificar o argumento 

inicial, evidenciando que os três bairros selecionados no EIVI apresentam, de fato, 

uma gradação também quanto aos demais elementos da dinâmica socioespacial, 

como é o caso dos dados de rendimento mensal dos responsáveis pelos domicílios. 
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Há na tabela 5, números que revelam uma questão, até certo ponto, capciosa. 

Embora Ponta Negra apresente o maior rendimento médio mensal – assim como os 

maiores percentuais em classes de renda mais alta (ver gráficos 4, 5 e 6) –, observa-

se que o percentual de pessoas sem rendimento, responsáveis pelos domicílios 

nesse bairro é o maior dos três, superando, inclusive, Rocas que contabiliza sempre 

os índices mais baixos. 

 

Tabela 5 – Rendimento mensal 

 

Bairro Pessoas com 

rendimento, 

responsáveis 

pelos domicílios 

Valor do 

rendimento 

nominal médio 

mensal (s/m)  

Pessoas sem 

rendimento, 

responsáveis pelos 

domicílios  

Moradores em 

domicílios 

ganhando mais de 

20 s/m 

Ponta Negra 5.903 9,43 1.245 2.447 

Capim Macio 5.583 11,92 435 5.389 

Candelária 4.706 9,93 381 3.916 

Lagoa Nova 9.241 9,93 802 7.891 

Nova 

descoberta 
3.124 7,11 116 

1.051 

Tirol 4.021 10,60 242 5.593 

Petrópolis 1.493 15,23 153 1.880 

Ribeira 559 5,30 85 341 

Rocas 2.334 4,28 223 53 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 
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Gráfico 4 – Ponta Negra Percentual de moradores em domicílios por classe de 

rendimento em salários mínimos (s/m). 

 

Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 

 

 

Gráfico 5 – Nova Descoberta – Percentual de moradores em domicílios por classe de 

rendimento em salários mínimos (s/m). 

 

Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 
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Gráfico 6 – Rocas – Percentual de moradores em domicílios por classe de 

rendimento (em salários mínimos (s/m). 

 

Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 

 

Contudo, esse fato não é de todo surpreendente. Para responder a essa 

questão, em adição às proposições acerca da heterogeneidade daquele espaço, faz-

se o resgate de outro indicador, a atividade econômica ou empresarial, verificada nos 

bairros pesquisados. Observa-se, na tabela 6, que a atividade econômica 

predominante em Ponta Negra é aquela ligada ao setor de serviços, ultrapassando 

50% do total da atividade. Como se trata de um bairro com uma relação estreita com 

o turismo não é fato extraordinário que exista uma sazonalidade para o bom 

desempenho do setor de serviços.  

Tabela 6 – Moradores em domicílios por classe de rendimento (em salários mínimos – s/m). 

Bairro Até 1  Mais de 

1 a 3 

Mais de 

3 a 5  

Mais de 5 

a 10 

Mais de 10 

a 20 

Mais de 

20 

Sem 

rendimento 

Ponta Negra 2.957 5.226 2.515 4.458 4.548 2.447 1.245 

Capim Macio 489  1.296 1.530 4.923 6.406 5.389 435 

Candelária 924  2.019 1.788 4.616 4.949 3.916 381 

Lagoa Nova 2.815  5.271 3.084 7.345 8.255 7.891 802 

Nova 

descoberta 
2.221 3.992 1.437 2.051 1.261 

1.051 462 

Tirol 564  903 827 2.490 3.906 5.593 272 

Petrópolis 329  437 317 805 1.172 1.880 153 

Ribeira 446  406 140 352 284 341 85 

Rocas 2.621 3.807 1.381 1.355 313 53 954 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 

25% 

36% 

13% 

13% 

3% 

1% 

9% 

Até  1  

Mais de 1 a 3 

Mais de 3 a 5  

Mais de 5 a 10 

Mais de 10 a 20 

Mais de 20 

Sem rendimento 



110 

 

Por outro lado, Nova Descoberta e Rocas têm o maior percentual de tipos de 

empresas ligado ao comércio, seguido dos serviços. Essa atividade, mais voltada 

para o fluxo doméstico, assegura, via de regra, maiores possibilidades de se 

estabelecer no emprego, estando menos suscetível a variações sazonais. 

 

Tabela 7 – Atividade empresarial 

 

Bairro Tipo de atividade 

Industrial Comercial Serviços Total Geral 

Ponta Negra 247 597 989 1.833 

Capim Macio 175 733 728 1.636 

Candelária 195 640 548 1.383 

Lagoa Nova 525 1.827 1.790 4.142 

Nova descoberta 61 205 182 448 

Tirol 282 772 1.098 2.152 

Petrópolis 142 560 678 1.380 

Ribeira 149 258 213 620 

Rocas 32 99 64 195 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 

 

Outro dado que merece destaque acerca de Ponta Negra, verificável no 

quadro 3, é que apesar de esse bairro ter imóveis de alto padrão, com o preço do m² 

destacando-se entre os mais caros da cidade, no tocante ao ranking do rendimento 

médio em Natal, a sua colocação é somente a de 9º lugar, perdendo para bairros 

considerados de menor status (as chamadas classes médias) como Lagoa Nova, 

Barro Vermelho, Ribeira e Candelária. Credita-se ao propalado mosaico territorial, à 

heterogeneidade social e espacial, responsabilidade por essa discrepância. 

Nova Descoberta, embora seja predominantemente um bairro popular, 

encontra-se em uma colocação que supera sete dos doze bairros da Zona Leste de 

Natal, que além de abrigar o bairro de Petrópolis (primeiro no ranking) conta com a 

segunda maior renda por região administrativa. Rocas, mesmo sendo o mais pobre 

dos bairros selecionados, encontra-se na 18º colocação, deixando para trás 50% dos 

trinta e seis bairros da cidade. 
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Quadro 3 – Classificação dos bairros e das regiões administrativas por renda

 

 

Além desses elementos, o panorama imobiliário pode ser um aliado na 

caracterização dos bairros em foco (quadro 4). A divisão por tipo de imóvel 

(residencial, não-residencial e terrenos baldios) permite divisar mudanças e 

permanências, podendo sugerir tendências para o uso do solo. Ponta Negra 

apresenta um total de imóveis residenciais dentro do esperado para um bairro que se 
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consolida a partir de um conjunto habitacional. Entretanto, com base nesse mesmo 

argumento, os 12% não-residenciais merecem destaque em função da diversidade 

das mudanças que este número representa para aquele espaço. 

O número de terrenos baldios, 539, também merece atenção, considerando-se 

a valorização imobiliária progressiva, com terrenos ofertados a preços milionários, 

tendo em vista a existência de instrumentos reguladores da ―função social‖ da cidade 

e da propriedade. Não é difícil entender a proliferação de moradias em vilas precárias 

e favelas no bairro. 

 

Quadro 4 – Classificação geral dos imóveis por tipo de uso 

 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 
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Os bairros de Nova Descoberta e Rocas apresentam um percentual de 

imóveis não-residenciais superior ao de Ponta Negra, no entanto, o impacto dessas 

mudanças não se vê tão marcado no espaço. Conforme citado, o tipo de comércio e 

serviço estabelecido nesses bairros é direcionado à população local e seu 

estabelecimento se deu gradativamente, no tempo e no espaço. 

Quanto às condições de ocupação dos domicílios (próprio, alugado ou cedido), 

apontados na tabela 9, a predominância nos três bairros é de domicílios próprios 

quitados, o que é de fácil compreensão, tendo em vista que, no Brasil, há um forte 

apelo para a aquisição da casa própria. Esse, inclusive, tem sido o mote das políticas 

habitacionais de governo, ao longo do tempo. Além desse fator, acrescenta-se o fato 

de que muitos terrenos desses bairros são produto de invasão e as famílias, quando 

muito, possuem a escritura particular do imóvel. Deve-se considerar, ainda, que a 

pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE contabiliza os 

domicílios fechados, assim como os vazios, que são contados, mas não conseguem 

traduzir os diversos aspectos considerados. Não obstante, busca-se explicar esses 

dados a partir dos elementos da dinâmica urbana. 

Tabela 8 – Condição de ocupação do domicílio nos bairros pesquisados 

Bairro 

Condição de ocupação do domicílio 

Próprio 
 

Alugado 

Cedido 

Outra Total 
Quitado 

Em 

aquisição 

Por 

empregador 

De outra 

forma 

Ponta Negra 3.300 1.097 1.462 73 201 94 6.227 

Capim Macio 2.854  1.451 1.267 29 102 10 5.713 

Candelária 3.094  686 837 24 146 9 4.796 

Lagoa Nova 5.811  1.022 2.147 57 382 15 9.434 

Nova 

Descoberta 
1.858 155 1.007 22 191 15 3.240 

Tirol 2.533  365 800 247 136 10 4.091 

Petrópolis 1.036  89 349 15 41 12 1.542 

Ribeira 330  20 193 17 17 4 581 

Rocas 1.737 40 625 5 133 17 2.557 

Fonte: Tabela feita com base nos dados de SEMURB, 2010. 

Gráfico 7 – Ponta Negra – Condição de ocupação do domicílio 
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Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 

Gráfico 8 – Nova Descoberta – Condição de ocupação do domicílio 

 

Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 

Gráfico 9 – Rocas – Condição de ocupação do domicílio 

 

Fonte: Gráfico feito com base nos dados de SEMURB, 2010. 

Esses gráficos representam dados de três áreas singulares no EIVI. O fato de 

todos terem mais de 50% dos domicílios quitados se deve, em muitos casos, aos 

esforços de autoconstrução em terrenos aforados ou de posse ao longo de muitos 
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anos. Vale lembrar ainda que a permanência desse contingente populacional em 

moradias de lotes mínimos está relacionada à centralidade geográfica em que essas 

áreas se encontram, que permite estratégias múltiplas de sobrevivência. 

Esses dados apresentados destinam-se a traçar um perfil inicial, um panorama 

genérico dos bairros selecionados no EIVI. O aprofundamento consistirá na análise 

feita sobre as entrevistas dos agentes imobiliários. Feita essa caracterização, com 

base nos dados do IBGE (do Censo 2000), o próximo passo (em construção) é 

compatibilizar a realidade material do EIVI, o panorama material criado acima, às 

categorias de análise, mediado pela metodologia da análise do discurso. 
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5. O DESENVOLVIMENTO GEOGRÁFICO DESIGUAL 

 

Às vezes as pessoas se perguntam por que as cidades são desta ou daquela 

forma, por que alguns bairros são mais ou menos segregados ou valorizados, ou 

ainda, mais ou menos habitados. E acreditam, muitas vezes, que é natural que estes 

ou aqueles espaços sejam daquela maneira específica. Para que as pessoas 

acreditassem nisso, houve um longo caminho no decurso da história, no qual foi 

sendo construído/estabelecido um processo de naturalização, por meio de 

mecanismos como a ideologia, a alienação e o habitus, para então se chegar a esse 

estado de coisas. Estes mecanismos são basilares para compor o espaço 

geograficamente desigual (e combinado). 

Marx (2001), analisando o contexto da urbanização do século XVIII, já fazia 

alusão a certo caráter de naturalização das coisas ou das relações sociais que, a seu 

ver, seriam socialmente determinadas. Aquilo que se entenderia por ―natural‖ na 

perspectiva rousseauniana não seria exatamente prática do acaso dentro de certos 

nichos sociais. Assim, ―Só no século XVIII, na ‗sociedade civil‘, as diversas formas de 

conexão social aparecem face ao indivíduo como simples meios para alcançar os 

seus fins privados, como uma necessidade exterior a ele‖ (p. 2). Até os dias atuais, a 

aleatoriedade das coisas pode e deve ser avaliada a partir de sua capacidade de 

atendimento a certas demandas de grupos sociais, especialmente no que se refere 

aos meios de realização do capital em todas as suas formas de representação.  

Em algumas esferas, a emergência de certas determinações é mais evidente, 

a econômica e a cultural, por exemplo. Além disso, conforme também destaca Marx, 

―[...] todas as épocas da produção têm certos traços e certas determinações comuns‖ 

(2001, p. 02). Há, assim, características que não são inerentes somente à sociedade 

em si, mas ao modo de produção, e somente podem ser melhor compreendidas se 

analisadas a partir desta perspectiva. 

A bordo dessa reflexão é possível identificar muitas explicações para a 

dinâmica urbano-imobiliária de Natal, através da materialidade do espaço, que é 

resultado do desenvolvimento desigual e combinado, do modo de ação dos agentes e 

do imperativo de um certo habitus disposto no espaço social, como meio de capturar 

as necessidades e desejos da sociedade, em prol da acumulação de capital e para a 

manutenção do status quo dos agentes no campo.  
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Começa, então, a batalha pelo engajamento da sociedade ao projeto/modelo 

orientado pelo modo de produção e pelo modelo de nação pensado e gestado por 

alguns grupos de poder, tendo como resultado uma hierarquização do espaço 

(HARVEY, 1980; PRETECÈILLE, 2001) que, pela natureza seletiva do capital, 

constrói um urbano desigual e fragmentado. Ao se pensar os espaços de 

seletividade, apropriados na perspectiva da análise de Michel Löwy, pode-se inferir 

que há certa racionalidade até na não escolha, a priori, de certas áreas, para uso 

futuro.  

 

―Uma das conseqüências do desenvolvimento desigual é aquilo que 

poderíamos chamar o privilégio dos retardatários: aqueles que 

chegam mais tarde, os marginais, os periféricos, os ―atrasados‖ do 

ponto de vista de uma evolução histórica determinada — econômica, 

social ou cultural — podem tornar-se precisamente a vanguarda da 

transformação seguinte‖ (LÖWY, 2009, p. 78). 

 

Na lógica de apropriação espacial em Natal é possível antever a racionalidade 

do capital nesse sentido. Se somar essa discussão à ideia de Harvey (2001) de que o 

capital opera a partir de micro-células, entende-se que os agentes que marginalizam 

(por decisão própria ou por força de lei) certas áreas hoje são os mesmos que as 

buscarão no futuro, pois, embora não as acionem naquele momento, elas passam a 

funcionar como um passivo para a acumulação do capital imobiliário, posteriormente.  

Esse é caso clássico do que vem ocorrendo em diferentes áreas da cidade, 

que são alvo de regulação do poder público nos Planos Diretores de Natal, ao longo 

dos anos, como as AEIS (Mãe Luiza, Ponta Negra, Nova Descoberta e Rocas), que 

acabam funcionando como reserva de valor para o mercado imobiliário. Essa 

conclusão é parte integrante de leituras feitas com base nas entrevistas com os 

agentes institucionais, ligados ao mercado imobiliário de Natal, nos anos de 2008 e 

2009. 

A aparente naturalidade apresentada na segregação existente nas zonas 

administrativas oeste e norte da cidade é ratificada no discurso dos agentes 

institucionais entrevistados. Em suas falas é patente a tentativa de naturalizar a 

estigmatização, que é arbitrária: “A zona oeste nunca teve uma valorização 

interessante, são bairros de baixa renda e não são bem cuidados, então, não tem um 

atrativo imobiliário interessante (Agente privado).‖ Isso é usado como uma justificativa 
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para o desinteresse do mercado imobiliário por estas áreas, em face da precariedade 

de infraestrutura e da baixa renda dos residentes no local. Contudo, essas mesmas 

condições são mascaradas, nesse mesmo discurso, quando se trata de bairros nas 

zonas sul (Parte de Ponta Negra – a Vila – e Nova Descoberta) e leste (como Ribeira, 

Rocas e Santos Reis), o que denota a racionalidade própria da lógica capitalista 

acima descrita. O habitus dos agentes institucionais, visível por seu modus operandi, 

denota a orientação de uma ocupação gradativa da cidade, em grandes fatias, com 

alguns pontos de fuga entre elas.  

No eixo, que sofre influências diversas, do morro do careca à Ponte Newton 

Navarro
5
 (fotografias 18 e 19), os pontos que fogem, momentaneamente, ao controle 

do mercado imobiliário formal, são as áreas nas quais predominam uma população 

com menor renda. Entretanto, estas áreas se encontram, majoritariamente, sob o 

controle não de seus residentes propriamente falando, mas dos gestores públicos 

que fazem, regulam e fiscalizam as normas de uso destes espaços. Isso não 

significa, contudo, que as determinações impingidas nestes territórios resultam, 

necessariamente, em segurança para esta população, quer seja em termos jurídicos, 

urbanísticos ou sociais. 

 

  

Foto: Esdras Nobre, 2001 e Ivanízio Ramos, 2010. 

Fotografias 18 e 19 – Morro do Careca e Ponte Newton Navarro 

 

Na primeira fotografia, o cartão postal da cidade: o morro do careca, que 

responde por grande parte do interesse imobiliário da parte de estrangeiros, que 

optam por Ponta Negra para adquirir segundas residências ou para investimento. O 

                                                             
5
 Ponte monumental que liga a zona leste à zona norte de Natal, inaugurada no ano de 2007, um dos elementos das 

tentativas de urbanismo espetáculo na capital potiguar. 
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morro perdeu parte de sua vegetação em função da ―visitação‖ pública, ao longo dos 

anos. Teve também parte de sua periferia imediata ocupada por bares, restaurantes e 

pousadas, o que acarretou alterações em sua composição e da paisagem. A segunda 

fotografia mostra a Ponte Newton Navarro, o outro extremo do EIVI, marcado por 

investimentos públicos de grande porte. Além do conteúdo paisagístico, com a ponte, 

o poder público pretende com essa ação melhorar o fluxo turístico pela melhoria do 

acesso ao litoral norte do estado. O entorno da ponte, contudo, é marcado pela 

presença de muitas famílias de baixa renda. Após a construção da ponte, tornou-se 

bastante comum a existência de uma dinâmica imobiliária informal, com muitas casas 

em pequenos lotes à venda nos bairros do entorno. 

A porção do EIVI na qual o mercado imobiliário formal tem mais limitações, em 

função das regulações previstas nos instrumentos de ordenamento territorial na 

cidade, apresenta forte dinâmica do mercado imobiliário informal (AMARAL, 2011; 

CAVALCANTE, 2006). Isso mostra, por um lado, que os ajustes espaciais (spatial fix, 

como denomina Harvey) para atender aos interesses do capital são engendrados 

mesmo pelos caminhos não formais da economia urbana e atendem indiretamente os 

interesses dos meios formais (mercado imobiliário formal, por exemplo). 

Por outro lado, nas entrevistas, postulam-se algumas ideias nas quais 

prevalece uma intencionalidade recorrente de ―preservar‖ o direito de morar bem, das 

famílias menos abastadas que ali residem. Não obstante, essas intenções terminam 

ficando somente no âmbito da regulação urbanística. As demais intervenções do 

poder público se limitam a ações de infraestrutura pontuais e conjunturais (não 

havendo uma constância espaciotemporal). 

Parece, a priori, que há uma tentativa de democratizar o espaço urbano nas 

áreas valorizadas. Mas, as condições gerais de consumo da cidade são postas de 

maneira desigual. Isso também é observado nas entrevistas. Embora essa 

contradição seja uma característica do próprio modo de produção do capital na 

cidade, não se deve afirmar que essa seria a correspondente imediata das regras de 

consumo fundiário/imobiliário. Pedro Abramo faz uma discussão interessante acerca 

de como, no capitalismo, as condições que envolvem o acesso à terra são ajustadas. 

 

A literatura econômica neoclássica (ortodoxa) sugere que esse 

mercado de terra e imóveis é o mecanismo social de coordenação 

das decisões individuais de localização e uso do solo urbano e que 

desta coordenação surge uma cidade cujo solo urbano estaria sendo 
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utilizado da forma mais eficiente. A interpretação dessas teorias 

urbanas ortodoxas desvela o projeto de delegar ao mercado o 

atributo de conciliar a liberdade de ação individual com a eficiência no 

uso dos recursos da sociedade. Assim, teríamos a metáfora do 

mercado imobiliário como sendo a "mão invisível urbana" que 

promove a cidade feliz e eficiente (ABRAMO, 2001, p. 1). 

 

Nesse ponto, o conceito de habitus dá suporte a outras interpretações. Não há 

liberdade de fato quando se trata de escolhas individuais. As escolhas são produtos 

de um jogo social no qual os grupos procuram se afirmar, a partir de mecanismos 

variados (a escolha da habitação é um deles) que possam dotá-los de diferentes 

capitais, especialmente econômico e social (BOURDIEU, 2006), que lhes garantam 

uma posição satisfatória na topologia social. Nesse sentido, Villaça (1999) atribui 

muito mais às elites, como grupo (e demanda efetiva), a condição de orientar a 

hierarquização do espaço, muito mais do que ao próprio mercado ou às escolhas 

individuais.  

A convergência de um habitus (sendo ele, nesse caso, a ―mão invisível‖) 

orienta as ações que irão materializar a hierarquização residencial no 

desenvolvimento geográfico desigual em Natal. As entrevistas dão subsídios para 

entender como esse habitus é reproduzido pelos agentes que o compartilham e 

naturalizam os processos materiais desiguais resultantes de suas ações. 

 

―Então, assim... que áreas são degradadas, que áreas não são 

valorizadas? Bem, ai a gente vai ver que depende pra quê você quer. 

Você não vai pegar um edifício de luxo e construir no Planalto, que é 

uma área interessante e está sendo construído bastante lá, só que 

pra um tipo de classe diferenciada da classe de Ponta Negra. 

Como você não vai pegar um edifício popular, de preços mais 

populares e colocar em Tirol. Existe a área valorizada e a 

desvalorizada, não é a que o mercado quer ou não quer, há 

apenas as que vão ter um valor de mercado maior porque aquela 

área tem um valor de mercado maior‖ (grifo nosso) (Agente 

privado). 

 

As escolhas das chamadas elites urbanas (política, econômica e social) têm 

influência direta sobre o tipo de desenvolvimento geográfico da cidade. A 

manutenção do status quo dessas elites tem a capacidade de mobilizar poderes e 

acaba por refletir sobre as áreas de seu entorno, acarretando, via de regra, 
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valorização imobiliária. É o caso, em Natal, da expansão do bairro de Lagoa Nova, no 

qual as áreas adjacentes, antes pertencentes à Zona Oeste, após serem agregadas 

para produção de condomínios residenciais de luxo, acabaram por se tornar parte da 

Zona Sul da cidade, na qual este bairro está inserido.  

Com essa ocupação, aumentou-se a demanda por infraestrutura urbana, que 

é suprida pelo Estado. Isso não significaria um problema se esses investimentos não 

fossem feitos em detrimento de outros que deveriam ocorrer em áreas nas quais 

residem famílias de baixo poder aquisitivo – como, por exemplo, na própria Zona 

Oeste, de onde derivou essa área originalmente –, onde as possibilidades de acessar 

boas condições de vida e moradia são mais escassas. Essas ações acabam por 

camuflar as áreas de pobreza, criando uma imagem da cidade que não corresponde 

à realidade. 

Diferente das áreas incorporadas pelo bairro de Lagoa Nova, a Zona Oeste é 

bastante precária em infraestruturas básicas, agregando, além dos problemas de 

ordem espacial, problemas sociais diversos. As moradias aparentam, geralmente, um 

padrão de construção que aponta para necessidades estruturais de reparos e mesmo 

de fundação. Apesar de ter havido intervenção governamental na década de 1980, 

com o Projeto Promorar – que construiu moradias para famílias de baixa renda –, 

pouca infraestrutura foi implantada e boa parte da área é composta por ocupações 

irregulares. 

Embora pareça contraditório, é a consonância do habitus entre elites e 

agentes institucionais que promove o desenvolvimento geográfico desigual, via 

mercado imobiliário. Mas não sozinha. Esse mesmo habitus é partilhado também 

pelas classes menos favorecidas, na medida em que também estas passam pelo 

processo de naturalização dessa geografia urbana e, com isso, assumem o ônus de 

morar em solo de alta renda, para terem acesso aos bens e serviços (do pacote de 

valorização fundiária e imobiliária) que são destinados para os grupos que compõem 

a demanda efetiva para o mercado imobiliário formal. 

 

―um dos fatores que determinam muito o preço de venda é o bairro. 

Porque eu tenho que analisar que empreendimento eu vou botar em 

cada bairro. Porque não adianta eu colocar um super apartamento, 

de um pavimento por andar, com granito, não sei quê... aquilo que eu 

falei antes... no Planalto [zona oeste]. Eu não vou ter público que 

queira ir morar no Planalto. Ou em Felipe Camarão [idem]. Ah não, a 

zona norte vai crescer... o primeiro empreendimento da zona norte 
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ser um de alto luxo... não vai pegar, porque não sei se as pessoas 

querem investir um milhão de reais num apartamento da zona norte, 

porque o fator bairro influencia a camada social. Isso é condição. Ai 

você tem a [classe] média que vai pra esses lugares (Agente 

privado).‖ 

 

Não se trata de travar o discurso entre o bem, simbolizado pelos pobres, e o 

mal, figurado nas elites e nos demais agentes imobiliários, pois os primeiros são 

também esteio para acumulação imobiliária e promovem, inclusive, o 

desenvolvimento geográfico desigual. Contudo, isso não acontece de maneira 

pensada; a condição de infraconsciência do habitus, associado ao processo de 

naturalização, responde por essa quase passividade dentro do sistema. Esta 

condição é instrumental para novos mecanismos de acumulação, entre eles o ajuste 

espacial. 

Um dos resultados disso tudo é a ocorrência de mudanças na territorialidade. 

Os territórios formados de ―fora para dentro‖, ou seja, a partir de ditames do mercado, 

muitas vezes não são capazes de engendrar as relações sociais que criam o 

sentimento de pertencimento entre os grupos sociais que co-habitam um dado 

espaço. Mas isso pode não ser relevante para a acumulação capitalista, mas, se o 

for, será apropriado, assim como tantas outras práticas e processos, que serão 

discutidos em seguida. 

 

5.1 OS AJUSTES ESPACIAIS VIA MERCADO IMOBILIÁRIO EM NATAL 

 

A dinâmica imobiliária em Natal pode ser pensada a partir de um conjunto de 

ações promovidas por agentes públicos e privados, que resultaram em formas 

espaciais bastante peculiares. Tais formas são a materialização de processos sociais 

que marcam a produção do espaço urbano de Natal. A partir de tais eventos, o 

espaço urbano (na condição de resultado da práxis social) passou a se moldar para 

agregar valores econômicos, políticos e sociais, permitindo ao capital se reproduzir 

em diferentes escalas, em face de ajustes espaciais específicos a cada ação que os 

originou. Esses ajustes servem não só para absorver capital (econômico) como 

também deriva em capital social e promovem a disseminação de uma hierarquização 

espacial, assim como uma série de outros processos espaciais. 
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É preciso analisar, então, por quais mecanismos os agentes promoveram tais 

transformações na cidade. O subsídio a essa análise teórica vem das entrevistas 

(elencadas no capítulo 2) feitas com agentes institucionais públicos e privados no 

período de 2008 a 2009. Separar público e privado, nesse caso, é tarefa árdua, dado 

o grau de imbricamento desses atores no contexto da cidade de Natal, mas os 

elementos do discurso poderão dar o suporte à compreensão dos papéis que tais 

agentes estão desempenhando em um e/ou outro momento. Antes disso, no entanto, 

far-se-á o percurso da ação dos agentes que outrora forjaram o caminho para 

acumulação do capital na cidade, sendo importante para a compreensão do quadro 

atual. 

O destaque inicial para a análise dos ajustes espaciais promovidos via setor 

imobiliário em Natal está relacionado às tentativas de planejamento urbano e 

urbanístico pelas quais a cidade passou ao longo do tempo, que marcou não só estas 

transformações como anunciou novos caminhos para a acumulação de capital. O 

primeiro dos planos nos quais se baseou a urbanização, no que hoje é a área aqui 

destacada como EIVI, foi o Plano Polidrelli (1903), que deu origem ao bairro de 

Cidade Nova (hoje Petrópolis e Tirol) e foi o princípio da segmentação socioespacial 

do eixo – separando a classe laboriosa residente nas partes baixas da cidade, da 

recente área especialmente planejada para uma nova e cobiçada demanda efetiva, 

com maior poder de compra.  

Outro plano a ser destacado foi o Palumbo (1929) que, junto com o Plano de 

Expansão de Natal (1935), ajudou a sistematizar a cidade, precária das 

infraestruturas básicas (NATAL, 2007). O chamado Plano de Expansão de Natal teve 

maior significado para a urbanização da cidade, pois deu considerável impulso ao 

setor da construção civil. Embora fosse um plano de obras, a construção de prédios 

públicos, bairros residenciais e avenidas, além do aeroporto (no município vizinho, 

Parnamirim), associado aos resultados materiais da Segunda Guerra Mundial na 

cidade (como a chegada de muitos militares, vistos como potenciais consumidores, e 

a construção de vários quartéis,), foi um importante passo para a acumulação de 

capital, via mercado imobiliário e outros a ele relacionados (NATAL, 2004). 

Com isso, a cidade que não passava de entreposto comercial passou a figurar 

no cenário urbano regional como uma cidade com um princípio de ordenamento 

territorial e já, nesse momento, hierarquizada, trazendo consigo a segmentação e a 
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dualidade dos eixos leste-sul, promissores, e oeste-norte, embora ainda pouco 

urbanizados, segregados. 

Num segundo momento (mais destacadamente na década de 1980), a política 

social dá os braços à economia para a produção em massa de uma nova cidade, a 

partir da construção de conjuntos habitacionais. Os capitais excedentes do comércio 

e do serviço mais tradicionais (como o da zona portuária) encontram na nova 

economia urbana que se abria (ligada ao setor da construção civil), novas 

possibilidades de acumulação. Estabelecimentos de educação e saúde, públicos e 

privados, passam a capturar os novos capitais. É na área que corresponde ao EIVI 

que vão se estruturando essa oferta, cada vez mais especializada e padronizada. 

A estruturação de um mercado de terras na cidade foi mais uma consequência 

desse novo caminho da acumulação urbana em Natal. A emergência de grandes 

estruturas como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (1958), instituições 

militares (décadas de 1960 e 1970), além dos próprios conjuntos habitacionais 

construídos, à época, nas periferias imediatas da cidade, foi decisiva para a formação 

desse mercado de terras. As rendas geradas nessas atividades passaram a ser fonte 

de riqueza para muitos, não obstante as condições de irregularidade jurídico-

urbanísticas do solo urbano e das habitações, na maior parte da cidade, que vão 

desde a comercialização de terrenos de posse à construção de imóveis fora do 

padrão urbanístico. 

O consórcio das rendas fundiárias e imobiliárias, na condição de instrumento 

de acumulação urbana (potencializado por investimentos públicos em infraestrutura), 

foi uma associação que deu muito certo para os investidores do mercado imobiliário 

no EIVI, onde já se delineava uma área preferencial para as camadas de maior 

renda. Essa particularidade está refletida na cidade até os dias atuais. No discurso 

dos agentes é possível perceber essa ―predileção histórica‖ do mercado imobiliário 

por essas áreas, consideradas ―tradicionalmente interessantes‖ para os investimentos 

imobiliários. Essa visão permeia a fala do conjunto dos entrevistados e denota as 

estratégias discursivas comuns, para manter estabelecida a hegemonia da área. 

Contudo, nem todos os bairros foram almejados com a mesma intensidade e isso 

possibilitou a formação de áreas que podem se tornar reserva de valor para o 

mercado imobiliário formal, em um futuro próximo.  

Basicamente, três áreas fogem ao padrão de status e renda do EIVI. Partindo 

da gênese da ocupação de Natal, que ocorreu no sentido leste-sul, o primeiro 
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elemento que serviu de enclave para que o mercado imobiliário formal nos bairros da 

Ribeira e Rocas não fosse pujante foi o tipo de atividade predominante (portuária), 

além da precariedade das instalações da moradia da classe laboriosa, que serviu 

para estigmatizar esses bairros. Apenas aos trabalhadores que residiam na área da 

qual retiravam o seu sustento, próximo ao mangue e à praia, na região portuária da 

cidade, interessava aquela proximidade. Somente quando houve a possibilidade de 

se residir para além dessa área, por volta de meados da primeira década do século 

XX, foi, gradativamente, que classes de renda mais altas passaram a ocupar o que 

hoje é a zona leste de Natal.  

Hoje, um processo de destruição criativa, na perspectiva schumpeteriana, faz 

voltar os olhares da sociedade para essa antiga área da cidade. No que tange a essa 

conjuntura, destaca-se o projeto de revitalização do bairro da Ribeira, que já vem 

mostrando seus frutos, em função também de sua proximidade com o elitizado bairro 

de Petrópolis e das transformações urbanísticas que já aconteceram e que ainda 

estão por vir. 

Na área intermediária do EIVI, o bairro de Mãe Luiza (incrustado em um morro 

em área nobre, na atualidade), hoje tão cobiçado, nem sempre foi objeto de desejo 

daqueles que podem pagar pelo privilégio de escolher onde querem morar. Morar no 

morro não era interessante à época de sua ocupação inicial (Nas primeiras décadas 

do século XX. Somente hoje, com a incorporação de novos valores de uso e de troca 

ao solo urbano, como a paisagem com vista para o mar, esse local se tornou uma 

área estratégica para grandes empreendimentos imobiliários verticais. 

Outro elemento decisivo historicamente na estruturação urbana do Eixo (e 

esse responde pela condição popular do bairro de Nova Descoberta, centro 

geográfico do EIVI) foi a chegada da fábrica de doces do grupo ―SIMAS Industrial‖ 

(década de 1940) e da têxtil Guararapes (década de 1950), no bairro de Lagoa Nova, 

atraindo para o bairro de Nova Descoberta (vizinho) muitas famílias carentes, vindas 

do interior do estado, em fuga da seca e em busca de melhores condições de vida. 

Mas a existência de um bairro com essas condições (urbanas e urbanísticas) mostrou 

ser interessante para o mercado imobiliário. Para todos os entrevistados, o bairro de 

Nova Descoberta só não é considerado interessante por questões ligadas à 

regulação jurídico-urbanística, por ser uma área de controle de gabarito e por estar 

incluída na ―legislação de interesse social‖ e não por fatores preservacionistas, por 

este bairro abrigar a reserva ambiental urbana do Parque das Dunas. O que pode 
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significar mais uma reserva de mercado em uma área nobre, no futuro: afinal se as 

pessoas mudam, as leis urbanísticas também mudam. 

Por fim, e não menos importante, vem a Vila de Ponta Negra, parte importante 

do bairro de mesmo nome, que agrega a porção mais pobre de seus residentes. Se a 

―tomada‖ definitiva da Vila de Ponta Negra pelo mercado imobiliário formal não 

aconteceu, não foi pelo mesmo motivo apresentado para Nova Descoberta ou Mãe 

Luiza (controle da legislação ou pressão da sociedade). Não há, propriamente, uma 

resistência social de seus moradores, como aconteceu em alguns momentos da 

história do bairro de Mãe Luiza, que motive o ―engessamento‖ de Ponta Negra. Os 

movimentos sociais existentes ali são pensados pelas classes de maior renda e/ou 

intelectuais engajados nas questões ambientais, ou em busca de reconhecimento 

político e social. O que motiva esses movimentos, hoje, é a busca pela apropriação 

coletiva do valor cênico e paisagístico do Morro do Careca, cartão postal da cidade. O 

que há, em termos de representação dos residentes, são remanescentes de 

atividades praticadas originalmente pelos moradores nativos, como a pesca, a renda 

e a danças populares. E certamente não é isso que faz conter a pressão do mercado 

imobiliário no local. 

Enquanto isso, como mecanismos para fomentar certos ajustes espaciais, o 

capital vai ―comendo pelas bordas‖, encarecendo o custo de vida nesses locais, o que 

muito possivelmente inviabilizará, em breve, a permanência de muitas famílias no 

local. Em todas as áreas tidas como entrave ao mercado imobiliário formal, já é 

possível perceber mudanças (urbanísticas, arquitetônicas) na paisagem. É a partir da 

inserção de microcélulas do capital (como serviços especializados para a classe alta, 

por exemplo) que vão sendo estabelecidos ajustes espaciais que mudam o cenário 

no EIVI, numa tentativa de homogeneização do padrão de ocupação. Esses 

aparentes constrangimentos espaciais à acumulação serão úteis na hora em que o 

capital precisar se reajustar, seja por processos de despossessão, seja por 

destruição criativa, gentrificação ou qualquer outro mecanismo, como discutido em 

Harvey (2005).  

Esse percurso, até o momento, pretendeu apresentar os aspectos que 

contribuíram para a criação e o fortalecimento do mercado imobiliário de Natal. Agora 

será feito o caminho inverso para analisar as influências do mercado imobiliário na 

dinâmica urbana da cidade, especialmente no EIVI. Há uma observação relevante a 

ser feita, antes de qualquer outra. Os agentes públicos e privados desse mercado 
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conhecem melhor do que ninguém a cidade e isso ficou muito evidente nas 

entrevistas. Essa é uma condição importante para a apropriação territorial de 

qualquer agente, especialmente no mercado. Esse conhecimento é utilizado, em 

primeira instância, para mapear o valor de troca para o setor imobiliário, assim como 

para construir a argumentação e o lobby que irá fomentar o valor de uso da habitação 

do/no espaço urbano, para a população em geral. Onde se quer e/ou onde se pode 

morar não é uma decisão simples, individual ou autônoma. 

Mas isso não acontece aleatoriamente. Pensando nisso, poderia se dizer que 

o habitus reificado, que (nesse caso) é o resultado prático da inculcação, tanto das 

necessidades aparentes quanto das coisas a que se pode, em tese, abrir mão, é um 

forte aliado do capital, para subjugar os valores sociais e as demandas na cidade. 

Essa afirmação deriva do fato de que os agentes entrevistados atribuem, à revelia da 

sociedade, valores ao espaço citadino e geram demandas que, muitas vezes, não 

dizem respeito ao conjunto da sociedade e sim a alguns segmentos específicos. Com 

isso, os ―desavisados‖ (aqueles que insistem em ocupar estes espaços, em 

detrimento de sua condição financeira) não conseguem criar laços de territorialidade. 

Esse aspecto foi observado também em uma pesquisa feita com os moradores do 

conjunto Ponta Negra, por pesquisadores do grupo de pesquisa coordenado pelo 

professor Márcio Moraes Valença, na UFRN, em 2008 e 2009.  

Embora as implicações dessa situação não sejam, necessariamente, 

prejudiciais ao capital, elas são complicadoras das relações no território. Construir 

territorialidade pressupõe não só a apropriação como também a autoidentificação 

com a dinâmica social dos espaços de vivência. 

O caráter predatório do modo de produção em curso se materializa em certos 

processos espaciais que resultam de sua busca por acumulação. Recuperando-se a 

ideia das microcélulas do capital em Harvey (2002; 1989) faz-se um paralelo com os 

investimentos feitos no EIVI nos últimos anos, para identificar que ajustes espaciais 

possibilitaram a recriação de estratégias de acumulação urbana, via imobiliário. 

Na década de 1990, com o PRODETUR-NE, dá-se o início da parceria 

público-privada, para os investimentos no turismo, o que propiciou ambiente para o 

crescimento do setor imobiliário. Embora ainda quase insipiente nesse período, 

especialmente na zona sul de Natal, há um incremento na produção imobiliária na 

cidade. O percentual de participação no PIB das atividades imobiliárias, aluguéis e 

serviços prestados, por exemplo, passou de 5,32%, em 1990, para 13,03%, em 1998, 
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ao passo que atividades de indústria de transformação e mesmo de comércio 

apresentaram uma redução no período, passando de quase 17% para 

aproximadamente 10% e de quase 9% para pouco mais de 4%, respectivamente 

(BNB, 2010). 

Como é amplamente argumentado pela literatura que trata do 

desenvolvimento urbano, investimentos em infraestrutura urbana acabam por 

redundar em valorização imobiliária (SINGER, 1979; HARVEY, 1989; RIBEIRO, 

1994). Com o PRODETUR, em Natal, muitos foram os investimentos nesse sentido. 

Segundo documento institucional: 

 

―Os investimentos em saneamento básico e proteção do meio 

ambiente beneficiaram a Via Costeira e o bairro de Ponta Negra com 

a implantação, segundo o projeto, de obras de esgotamento sanitário, 

drenagem, pavimentação (32 ruas, totalizando 7.000 metros) e 

urbanização da orla (3.000 metros). Nestas áreas encontra-se 

localizado o parque hoteleiro da capital do Estado, assim como o 

Parque Estadual das Dunas, beneficiado com a implantação do 

Centro de Visitantes (BNB, 2010, p. 13).‖ 

 

O Prodetur I, no Rio Grande do Norte, foi um dos instrumentos geradores de 

desenvolvimento socioeconômico em Natal e na área costeira do estado, com 

aplicação de recursos nas áreas de saneamento básico (esgoto); implantação de 

centro de visitação do Parque das Dunas em Natal; desenvolvimento institucional; 

melhoramento do aeroporto de Natal; e melhoramento de estradas. Com esses 

investimentos, o setor imobiliário contou com expressivo avanço na economia e na 

vida urbana do Rio Grande do Norte, com destaque para a capital do estado que 

apresentou forte urbanização. 

 

―No período de 1985 a 1998, a economia norte-rio-grandense foi 

impulsionada, principalmente, pelo dinamismo observado nas 

seguintes atividades econômicas: Comunicação (crescimento de 

283,5%), Eletricidade, Gás e Água (crescimento de 289,6%), 

Construção (crescimento de 214,9%), Atividades Imobiliárias, 

Aluguéis e Serviços Prestados (crescimento de 300,9%), 

Administração Pública, Defesa e Seguridade (crescimentos de 

174,2%) e Saúde e Educação Mercantis (crescimento de 245,5) 

(BNB, 2010, p. 3).‖ 
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Contudo, a apropriação desse valor agregado não aconteceu de maneira 

equânime, sendo visível no espaço urbano de Ponta Negra, por exemplo, essa 

irregularidade na distribuição dos recursos. Formou-se um mosaico cujas partes 

passaram a compor uma espécie de tabuleiro de xadrez pela diferenciação na 

valorização imobiliária. Essa é uma estratégia de ajuste espacial, nesse primeiro 

momento, com mudança no foco dos investimentos. O Turismo passou a ocupar um 

papel de destaque na economia da cidade, atraindo pessoas de outros estados e 

países, auxiliando no incremento a outras atividades ligadas ao comércio e aos 

serviços.  

Embora o estrangeiro tenha contribuído na promoção de um novo cenário 

imobiliário na cidade, certamente não se deve negar o papel do serviço público na 

composição da chamada demanda efetiva doméstica. A existência de instituições 

como a universidade federal e a Petrobras (entre outras) teve, ao longo do tempo, 

impacto tanto na formação de um mercado de terras como na promoção imobiliária 

em geral. Contudo, algumas vezes, em Natal, o ajuste aconteceu dentro da dinâmica 

do próprio setor imobiliário, variando ora as áreas de construção, ora o padrão 

construtivo e a clientela, ora o investidor. Essas variações são devidas a fatores 

diversos, entre outras coisas, à legislação municipal, às externalidades urbanas, à 

variação na demanda efetiva por habitação. 

O mapa do EIVI ficou então da seguinte maneira: no início dos anos 2000, 

Ponta Negra fica em destaque, com a emergência de empreendimentos voltados 

para os estrangeiros (tanto para segundas residências como para investimentos), 

com um boom imobiliário que durou até o ano de 2008, início de 2009, quando a crise 

financeira internacional tirou de circulação boa parte do volume de moeda estrangeira 

circulante, que vinha sendo investida em imóveis em Natal, segundo entrevista com o 

presidente do sindicato da construção civil em Natal. O capital imobiliário nesse 

segmento teve que se reajustar para não perder liquidez e não sucumbir à crise.  

O assédio à Ponta Negra, por outro lado, também deslocou parte da demanda 

doméstica para outros bairros da cidade, fazendo voltar os olhares para os bairros de 

Tirol, Petrópolis e Lagoa Nova. Isso porque, com a inserção do estrangeiro, de certa 

maneira, houve uma descaracterização do bairro e a população residente passou 

lentamente a não mais se reconhecer naquele local. Outro fator foi a 

supervalorização imobiliária promovida com a chegada dos estrangeiros, o que 
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motivou algumas pessoas a vender seus imóveis e mudar para outras áreas da 

cidade. 

Parte da classe C
6
 foi para a área de expansão no sentido sul da cidade, entre 

Natal e o município vizinho, Parnamirim. Lá se abriu a possibilidade de acesso à 

habitação para uma faixa intermediária de renda. A partir do ano de 2009, com o 

lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, muitos 

empreendimentos residenciais verticais passaram a ser construídos nessa região, 

com apartamentos de 57m², em média, sendo oito apartamentos por andar. 

O poder público também investiu pesado no outro extremo do EIVI, com a 

citada construção da Ponte Newton Navarro, a reforma do Porto de Natal, com a 

construção do Terminal Público Pesqueiro (que trará novas infraestruturas 

rodoviárias, entre outras) e a revitalização do bairro da Ribeira, atraindo novos 

empreendimentos imobiliários para essa área da cidade, com diferença no padrão 

construtivo desses empreendimentos que agora são voltados para uma faixa de 

renda muito mais alta do que a daqueles que ocupam tradicionalmente a área, com 

imóveis de mais de um milhão de reais. Ao mesmo tempo, os bairros intermediários 

(como Capim Macio, Candelária e Lagoa Nova) passaram a receber mais atenção do 

mercado imobiliário para o público local e nacional. 

No ano de 1999 teve lugar a construção do complexo viário do quarto 

centenário ou, segundo o nome oficial, Complexo Viário Senador Carlos Alberto, em 

comemoração aos quatrocentos anos de fundação da cidade de Natal. A alteração na 

malha rodoviária deu, ainda mais, visibilidade ao eixo Leste-Sul da cidade. A partir 

desse período houve um processo de embelezamento do caminho do turismo, com 

ajardinamentos, principalmente da Avenida Engenheiro Roberto Freire, em Ponta 

Negra, e o embelezamento da Br 101, com a instalação de monumentos, 

especialmente ligados ao período natalino. 

Nos anos 2000, na iniciativa privada, pode ser destacada a construção do 

shopping Midway Mall (2005), pertencente ao grupo Guararapes, no bairro do Tirol, 

com capacidade de estacionamento para 3.500 veículos, em seis pisos. Obras como 

essa auxiliaram na retomada da valorização imobiliária da zona leste de Natal, 

embora ela nunca tenha perdido o fôlego, nesse sentido. A dinâmica foi retomada 

                                                             
6
 Segundo o IBGE (2010), a classe A é representada por aqueles que ganham acima de 20 salários mínimos – s/m, 

a classe B entre 10 e 20 s/m, a classe C entre 4 e 10 s/m, a classe D entre 2 e 4 s/m e a classe E até 2 s/m. 



131 

 

com intensidade com a crise financeira internacional da segunda metade dos anos 

2000. 

A crise de 2008/2009 alterou a dinâmica do mercado potiguar promovendo um 

novo ajuste espacial, que assegurou a reacomodação do mercado em Natal, bem 

como em sua região metropolitana (com a manifestação do fenômeno dos 

condomínios-clube mais populares e acessíveis), e passou a fomentar a produção de 

empreendimentos voltados para a seleta clientela da elite local. Essa reacomodação 

teve forte auxílio do Estado, por um lado, via programa de governo (Minha Casa 

Minha Vida), por outro lado, via mercado, pela redescoberta das tais elites locais, 

voltando a produzir empreendimentos de luxo nos bairros tradicionais da cidade, 

como Tirol, Petrópolis e Lagoa Nova. 

Para o EIVI, esse ajuste teve implicações diretas sobre a vida das classes de 

menor renda. A retomada da valorização do solo urbano das demais áreas do eixo 

(para além de Ponta Negra) e a consequente elevação do custo de vida fortaleceram 

o processo de segmentação socioespacial, tornando as áreas nas quais reside a 

população mais pobre, uma espécie de desvio, onde prevalece a precariedade das 

instalações.  

Esse ajuste gera, contudo, um processo de apropriação espacial contraditório. 

As áreas destacadas acima estão inseridas em porções valorizadas do território, mas 

não são exatamente incorporadas ao mercado imobiliário formal, por diversos 

motivos, entre eles a legislação. A maior parte dessas áreas foi enquadrada pelo 

poder público municipal na condição de AEIS, o que significa algumas restrições 

jurídico-urbanísticas. Embora a ideia inicial (de resguardar o direito de permanência 

das famílias carentes) possa parecer benéfica, o que se pode depreender a partir das 

entrevistas, da investigação documental e do conhecimento empírico, baseado em 

pesquisas exploratórias no campo, é que a permanência de tal população não tem 

garantias de fato, embora isso seja estabelecido como meta no discurso de alguns 

agentes entrevistados. As ações que são implementadas para a permanência de tal 

população não garantem as condições necessárias para a sua permanência. 

A instituição de Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS é, no entender de 

alguns agentes institucionais públicos, um dos mecanismos geradores de justiça 

social na cidade. Para estes agentes, ―ela é a garantia de que o ‗mercado‘ não 

expropriará os moradores das áreas valorizadas da cidade‖. Contudo, existem outros 

mecanismos mais eficazes do que este, para tal fim. O acesso mais igualitário à 
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infraestrutura, emprego e renda, às condições de acesso ao solo e à habitação digna 

(com as mínimas condições de habitabilidade), assim como aos equipamentos de 

saúde e educação, desonera o orçamento familiar e dá aos cidadãos melhores 

condições de permanecerem em qualquer área da cidade, em uma economia de 

mercado. 

Pensando nisso, compreende-se a emergência, nestes espaços, daquilo que 

na perspectiva foucaultiana é chamado de heterotopias, lugares marcados por 

utopias e distopias e que, apesar disso (ou por causa disso), conseguem ser 

singulares em si mesmos (mas carregam muito de vários lugares) e conseguem 

atender, de certa maneira, às aspirações de seus ocupantes. Outros elementos 

explicativos, de ordem mais subjetiva, complementam a justificativa da condição de 

ser desses espaços, estando ligados à capacidade do homem de se territorializar e 

criar laços de afetividade com o espaço, com a casa. Ela, a casa, como visto em 

Bachelard, é um poderoso elo entre o homem e o espaço produzido. Mas não pode 

ser uma casa qualquer. Esta deve conter o gérmen que permitirá ao homem a sua 

reprodução social, para, assim, materializar os ideais de vida, os sonhos e as 

necessidades (naturais – de abrigo; e artificiais de inserção socioespacial), ampliando 

seu valor de uso, favorecendo o seu valor de troca. 

Um olhar em perspectiva sobre as áreas destacadas como ―de interesse 

social‖ no EIVI permite ver as diferentes topologias sociais convivendo, embora não 

tão harmonicamente. É a busca pelos ganhos de posição e a capacidade de se 

territorializar que fazem desses espaços esse mix social que eles de fato são. A 

contradição e o paradoxo inerentes às ―Áreas Especiais" no EIVI são construídos 

pela ação dos diversos agentes que, arbitrariamente, influenciam na promoção de 

―tipo ideal‖ de moradia para as classes de menor renda. 

Este é apenas um dos diversos processos que permeiam o EIVI. Mas não é de 

hoje que agentes exteriores aos espaços orientam e promovem a emergência e a 

sucessão de processos espaciais. Eles acontecem a partir de elementos diversos, 

entre os quais se podem citar, empiricamente, desde a construção de conjuntos 

habitacionais para diferentes classes de renda, a políticas públicas (já citadas) de 

infraestrutura para o turismo, a produção imobiliária por iniciativa de grandes 

empreendedores privados, até o (re)ordenamento territorial, via revisão do Plano 

Diretor de Natal. Todas essas ações tiveram (e têm) repercussão no território e 

deverão ser investigadas na perspectiva de tais processos. 
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5.2 OS PROCESSOS SOCIAIS E AS FORMAS ESPACIAIS 

 

A intenção desse capítulo é construir uma significação da cidade de Natal a 

partir da análise das ações ligadas à dinâmica imobiliária. Para isso, associada a 

outras, duas categorias conceituais verificadas em Correa (2001) serão utilizadas: os 

processos sociais e as formas espaciais. O processo social é mobilizado pelo 

conjunto de ações da sociedade e deriva em formas espaciais, que são o que 

tradicionalmente se vê dos processos sociais. Pela conjunção e coordenação entre 

as duas categorias de análise e pela noção de espaço contida nessa apreciação 

trabalhar-se-á na perspectiva de investigar os processos espaciais. 

Inicialmente pode-se se falar em um processo espacial resultante da iniciativa 

do Estado na provisão habitacional e está relacionado à construção dos conjuntos 

habitacionais, em diferentes bairros na cidade de Natal, nas décadas de 1970 e 1980. 

Contudo, é visível que a espacialização desse fenômeno na cidade ocorreu de forma 

diferenciada. Essa ação gerou uma espécie de estratificação residencial aliada a uma 

segmentação social
7
. A hierarquização resultante desses dois últimos teve reflexão 

direta sobre o espaço urbano de Natal e sobre o valor do uso do solo no EIVI.  

Os conjuntos habitacionais construídos na zona sul da cidade, com o passar 

do tempo, passaram por forte valorização imobiliária, derivadas, em parte, das ações 

do poder público sobre o território, pela chegada do turismo e pela exploração 

imobiliária. O conjunto Ponta Negra, por exemplo, passou a consolidar uma 

população de rendas médias (em torno de 10 salários mínimos) e uma identidade 

territorial que foi se perdendo ao longo do tempo, em função da própria dinâmica de 

um território turístico. A chegada do turismo no bairro (que é litorâneo) alterou a 

ordem do cotidiano dos moradores, assim como a sua vivência urbana
8
. A inserção 

do turismo gerou alterações arquitetônicas, urbanísticas, econômicas e sociais, na 

paisagem. 

Embora tenha sido potencializada inicialmente pela política pública de 

habitação, a estratificação residencial só veio à tona com as transformações pelas 

quais passou o bairro, assim como seu entorno, com o advento do turismo. Gerou-se 

um mosaico pelos usos e funções diferenciados no território, formando-se áreas 

                                                             
7
 Ribeiro (2005) discute a questão do ponto de vista da análise da pobreza metropolitana. 

8
 Esses dados são resultados de pesquisa realizada sob a coordenação do professor Márcio Moraes 

Valença, no ano de 2008. 
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tipicamente residenciais – o centro do conjunto habitacional – entremeadas por 

comércio e serviços voltados para a população local; áreas residenciais voltadas para 

os turistas, com a construção de flats (alguns sendo segundas residências de 

estrangeiros, outros somente para investimento); e nas bordas destas áreas, serviços 

voltados para atendimento ao turista, como restaurantes, lojas diversas, cybercafé 

etc.  

A diferenciação espacial é algo comum no desenvolvimento de qualquer 

cidade. Não é esse o ponto. O que se quer destacar aqui é a participação dos 

agentes e processos ligados ao mercado imobiliário (nesse caso, o imobiliário 

turístico
9
) nessa modelagem, em uma escala temporal relativamente rápida, uma vez 

que até pouco tempo (em torno de 15 anos), o processo espacial que mais poderia 

ser verificado nessa área era o de inércia, dada a existência de um uso predominante 

– o residencial –, por muitos anos. 

A segmentação social é, nesse caso, a separação dos grupos sociais pela 

valoração diferenciada (que é dada por seu capital social e pela sua solvabilidade) 

que estes grupos agregam em uma determinada área, e isso resulta em valorização 

espacial. Parte dessa segmentação tem origem também nos investimentos públicos, 

atraídos pela existência de uma clientela de maior renda num dado espaço. Parte 

deriva da ação do mercado imobiliário que usa esse diferencial como fonte de valor 

para a incorporação de rendas diferenciais. Esse processo espacial está presente ao 

longo de todo o Eixo, mas se torna bastante evidenciado na zona sul da cidade e, 

mais expressivamente, em Ponta Negra, pelas características naturais e artificiais 

(pela praia que é o maior cartão postal do Estado, o próprio turismo, os investimentos 

públicos e privados). 

O segundo processo espacial a ser destacado no EIVI é o de segregação 

socioespacial. As escolhas fundiárias e imobiliárias do capital produzem no espaço, 

ao mesmo tempo, valorização e segregação. A valorização é uma via de mão dupla, 

uma vez que a sua chegada passa a atrair o grosso dos investimentos públicos e 

privados e o interesse dos grupos solváveis. Entretanto, o estado de coisas que se 

instala com essa valorização não é acessível para todos os que residem no local. A 

área ainda abriga uma parte considerável de população carente.  

A vida dessas pessoas é onerada pelo alto custo de vida, e estas não 

absorvem adequadamente as benesses ou as vantagens que a valorização trouxe 

                                                             
9
 Sobre imobiliário turístico, ver FONSECA; FERREIRA E PETIT, 2010. 
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para ali, em função da própria dinâmica do capital que inclui excluindo-os de alguns 

elementos e alguns processos, expropriando-os. No discurso dos agentes 

institucionais privados, isso fica evidente. Para estes, as áreas valorizadas devem ser 

apropriadas pelas camadas de maior renda, que podem, assim, usufruir de espaços 

nos quais o capital encontra menos resistência para a sua reprodução ampliada.  

 

―Agora, dizer que Ponta Negra é uma área pra... vila... pra morar 

pescador e... gente humilde, eu acho que é... é... isso é uma coisa... 

é um proselitismo, é uma coisa... é muito mais de cunho eleitoreiro do 

que governamental... em querer resolver uma situação... Quer dizer, 

então você tem investidores, tem quem compre e você torna uma 

região... que poderia ter todo esse atrativo em uma área não 

adensável, numa área de interesse social e... e... você... eu chamo 

isso de confinamento da miséria (Agente privado)‖. 

 

As pausas e o cuidado aparente com a escolha das palavras, no discurso do 

agente, denotam uma preocupação do entrevistado com o seu interlocutor. A análise 

do discurso, para além do que está propriamente dito, permite identificar 

intencionalidades que subjazem a própria narrativa. Ao se falar em ―gente humilde‖, 

por exemplo, pode se ler ―aqueles que não são demanda solvável‖, e isso marca uma 

tentativa de delimitação do espaço das elites, assim como da classe de menor renda, 

dividindo a cidade segundo a lógica da demanda efetiva: quem tem mais dinheiro 

pode morar onde quiser. 

No que se refere às ações de intervenção urbana, mesmo quando a intenção 

aparente é a de inclusão, de contemplar certa população com alguma benesse, ela 

não é de todo benéfica, pois não muda o cerne da problemática. Ela, muitas vezes, 

só posterga uma etapa que será vencida posteriormente, que é a de expropriação 

total, via processos como enobrecimento, também conhecido na literatura como 

gentrificação ou ―expulsão branca‖, terceiro processo espacial a ser destacado no 

EIVI. 

De acordo com a definição em Johnston et. al (2000), o termo ―gentrificação‖ 

nasce na Europa, associado ao contexto da renovação urbana, após a Segunda 

Guerra Mundial, destacando os aspectos especificamente residenciais do processo. 

A origem do termo é associada à redefinição espacial pela ―expulsão‖ de moradores 

de menor poder aquisitivo, que pode ser por remoção via poder público, ou operada 
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através do mercado, no processo de compra e venda, em benefício daqueles que 

possuem uma renda maior, como destaca Duarte (2005): 

 

 ―O termo gentrificação foi cunhado pela primeira vez pela socióloga 

inglesa Ruth Glass, a partir de seus estudos sobre Londres, em 1964. 

A autora usou o vocábulo para denominar o processo de expulsão da 

população de baixa renda em certos bairros centrais da cidade, sua 

substituição por moradores de classe média e a renovação das 

moradias, transformando completamente a forma e o conteúdo social 

desses espaços urbanos‖ (s. p.) 

 

Essa estratégia de recuperação (e ampliação) do valor do solo pelos 

investidores capitalistas tem sido superada por novos mecanismos, como os citados 

ajustes espaciais, em função de intervenções da legislação municipal sobre algumas 

áreas que vinham passando por processo de gentrificação, como Ponta Negra, Nova 

Descoberta e Ribeira. Entretanto, outras ações podem ser tão ou mais danosas às 

tentativas de justiça social na cidade. No EIVI há essa mescla de áreas que, embora 

venham passando por enobrecimento, mantêm, à custa de regulação territorial, 

famílias de menor renda (para o padrão espacial em que se encontra). Mas esta 

situação parece meio datada, se depender das ideias contidas no discurso de muitos 

agentes entrevistados e das estratégias de ação do mercado. 

Essa situação, contudo, é bastante complexa. O que acontece é que, às 

vezes, essa situação é interessante para o capital, por preservar junto às elites (mas 

não tanto) a população de menor renda que irá lhe prestar serviços de pequena 

qualificação; ou ainda, a população tem uma capacidade de resistência (e/ou 

mobilização) social alta, o que acaba por pressionar o poder público a garantir 

melhores condições de vivência, sejam de habitabilidade, seja com políticas de 

redistribuição paliativa de renda. 

O desenvolvimento desses processos espaciais pode ser pensado a partir do 

esquema abaixo. Começa-se partindo da necessidade de habitação crescente no 

período de maior urbanização de Natal (últimos 30 anos). Essa necessidade é parte 

de duas frentes de ação: a primeira, a que envolve a demanda real, derivada da 

necessidade de habitação do homem e de sua busca específica por um abrigo, e 

parte da sociedade; a segunda, a que envolve a demanda efetiva, aquela que é 

gerada, artificialmente ou não, pelo mercado para suprir um tipo específico de 

produção, em um dado momento da acumulação. Essa dupla determinação da 
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habitação como mercadoria vai orientar outros processos socioespaciais, como 

segue na figura 10. 

 

Figura 10 – Organização esquemática de processos espaciais 

 

Porém, não se trata de uma via de mão única. Ou seja, isso não quer dizer 

que a acumulação urbana se realize exclusivamente na produção da habitação. 

Contudo, ela é um elemento decisivo para tal. Ela, inclusive, está relacionada aos 

demais aspectos do desenvolvimento urbano de Natal, tratado no esquema acima. 

Ao mesmo tempo em que a demanda por habitação, em amplo sentido, promoveu a 

acumulação de capital, resultou também na chamada produção do espaço urbano. É 

aí que emergem novas áreas de ocupação na zona sul de Natal, como Capim Macio, 

por exemplo, resultante dessa circularidade apresentada esquematicamente. Como 

fica, então, a habitação popular, nesse contexto? A análise das entrevistas permitirá 

observar esse aspecto, pelo lado de dentro dos processos espaciais, que envolve a 

ação dos agentes institucionais (produtores do espaço). 
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5.3 A MORADIA POPULAR NO DISCURSO DOS AGENTES PÚBLICOS E 

PRIVADOS 

 

Boa parte do conteúdo contido nas entrevistas com os agentes institucionais 

públicos e privados ratifica as discussões acerca do desenvolvimento urbano 

capitalista, feitas até o momento, confirmando no EIVI a validade das teorias da renda 

da terra, do desenvolvimento geográfico desigual. Contudo, uma destas questões, em 

particular, merece destaque nesse trabalho: a situação da moradia popular perante o 

olhar daqueles que orientam e influenciam diretamente a produção do espaço urbano 

de Natal. 

Não é novidade na literatura especializada que o solo urbano das áreas com 

melhor infraestrutura é rateado entre aqueles que podem pagar o preço, determinado 

no mercado, seguindo uma estratificação, de acordo com o que é estabelecido nesse 

sistema. Também é no mercado que se define o que se construir e para quem 

construir. Os fatores que determinam a construção de um empreendimento 

residencial, o que ajuda, não a determinar, mas a direcionar, são, entre outros: o 

estoque de terras, a localização, o entorno, a demanda, o público alvo, os índices de 

ocupação e gabarito (legislação). Não são, ao contrário do que discutem alguns 

autores, as escolhas individuais quem determinam. Os agentes privados mostram 

isso com clareza: ―Então, o custo é definido por aí. Pela tendência do mercado, seus 

custos de construção, pela localização, isso influencia muito no empreendimento e o 

que é o mercado hoje, é realmente aquele regulamentador dos preços, não adianta‖ 

(Agente privado). Por outro lado, a ação do que se chama de ―mercado‖ não é tão 

simples de se determinar, pois ele age de múltiplas formas. Em sua dinâmica de 

funcionamento, há mecanismos variados para a determinação do valor. 

 

―A gente tem uma tabela que é calculada pela norma técnica, que é 

obrigatória, que é o CUB (Custo Unitário Básico), só que esse custo 

ele me dá o apartamento suspenso no ar, sem nada embaixo, porque 

ele não inclui a fundação, não inclui elevador e não inclui o terreno. 

Então ele é um custo que serve pra Felipe Camarão, serve pra Ponta 

Negra, serve pra Areia Preta, apenas como uma noção de custo de 

área construída, mas não área do apartamento, mas não custo de 

apartamento, porque um dos fatores é o terreno, o terreno é chave. 

Depende do valor do terreno e depende do valor de mercado‖ 

(Agente privado). 
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Então, o que resta, no plano individual, aos trabalhadores para conseguirem 

inserção social na cidade? Muito pouco. O mercado não deseja sanar as deficiências 

de uma sociedade segmentada, uma vez que na opinião de alguns de seus 

representantes, a classe trabalhadora deve ter o seu lugar cativo na cidade, e 

certamente, este deve ser longe das áreas de interesse das elites. Seria então a 

legislação urbana/urbanística a panacéia dos problemas de moradia da classe 

trabalhadora? De acordo com que se vê no EIVI esta resposta não encontra eco. 

 

5.3.1 As Áreas Especiais de Interesse Social – AEIS 

 

No que se refere aos espaços dos pobres no EIVI, uma discussão emerge 

com mais ênfase nas entrevistas: a da instituição das AEIS. Esse certamente não foi 

ponto pacífico entre os entrevistados. As AEIS são intervenções do poder público 

sobre áreas que, via de regra, são foco de interesse do mercado imobiliário, assim 

como de vários segmentos da sociedade. Elas estão incrustadas nas áreas do EIVI 

com maior infraestrutura, e há alguns pontos a se destacar: estas áreas possuem 

muitas famílias carentes; há, notadamente, a presença de muitas habitações 

precárias (com a presença de muitas vilas); há problemas de ordem jurídica, muitos 

terrenos são de posse; há problemas de irregularidades urbanísticas, pois existem 

muitas casas geminadas, sem recuos, em lotes mínimos, o que, associado a outros 

fatores, torna o ambiente insalubre. 

Entretanto, não obstante os problemas existentes, há uma procura significativa 

por essas áreas. A dinâmica imobiliária informal é visível, e envolve uma série de 

agentes, próprios dessa esfera do mercado, como vendedores autônomos, pequenos 

comerciantes e profissionais liberais (dentistas, engenheiros, taxistas etc.) que 

investem parte de seus salários na compra de pequenos imóveis para incrementar o 

orçamento. Além destes, há ainda pequenas imobiliárias e alguns políticos 

(especialmente vereadores) atuando no setor, em diferentes áreas do EIVI. 

A legislação por si só, além de não resolver os problemas urbano-

habitacionais da população, ainda é passível de mudanças. Sabendo disso, os 

agentes aguardam por essas mudanças para o usufruto futuro das áreas que hoje 
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estão sob controle do poder público, e utilizam, no discurso, argumentos variados 

para justificar a necessidade de amplo uso de certas áreas. 

 

―Se a gente analisar Ponta Negra hoje, eu digo que Ponta Negra hoje 

é um bairro que depois que as licenças solicitadas forem liberadas, 

ninguém vai mais pedir licença, porque não vai mais poder construir 

em Ponta Negra [...] O bairro tem dentro dessa área... não é que ela 

vai entrar em decadência, não é isso que eu estou dizendo. É uma 

área que as limitações impostas atualmente, pela falta de 

infraestrutura... elas podem vir a ser liberadas no futuro, 

tranquilamente... elas vão fazer com que Ponta Negra seja um bairro 

engessado‖ (Agente privado). 

 

Esse, então, passa a ser o recurso usado pelo mercado: espera-se a liberação 

de áreas valorizadas da cidade, enquanto vai se investindo na valorização de outras, 

com a colaboração dos investimentos públicos em infraestrutura. No EIVI isso é 

visível em bairros como Lagoa Nova, Tirol, Petrópolis, Ribeira, enquanto áreas como 

a Vila de Ponta Negra, Mãe Luiza, Nova Descoberta e Rocas ainda não estão 

―prontas‖ para serem amplamente exploradas pelo mercado imobiliário. 

Pela lógica do mercado, o espaço da classe trabalhadora no EIVI nem 

existiria. Essa lógica está presente no discurso de agentes públicos e privados, que 

por meio de sua intervenção constroem territorialidades. Para entender o pensamento 

desses agentes acerca das AEIS e do espaço social que estes consideram adequado 

à classe trabalhadora será empreendida uma leitura do campo no qual esses agentes 

se inserem. Essa incursão será feita a partir dos seus discursos. A segregação é um 

elemento presente no pensamento de alguns desses entrevistados que apresentam 

um discurso contrário à existência das AEIS: ―[...] não posso entender uma área de 

interesse social dentro de uma área extremamente nobre de uma cidade. Não dá pra 

entender. Quando o político se volta pra isso... eu só... chamo de ―gueto‖. 

O campo, político e econômico, marcado no discurso, é representativo de um 

habitus típico de uma sociedade de classes, que não aceita a mesclagem social, 

embora ela apareça na fala de alguns agentes como uma medida de reordenamento 

territorial  positiva. Nesta está marcada a contradição de um discurso que é tributário 

de um modo de produção expropriador. Os meios pelos quais as ações desses 

agentes caminham propiciam a verticalização da acumulação de capital, muito mais 

do que a justiça social. Esse argumento não significa uma concordância ou mesmo 
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uma apologia à existência das AEIS, mas uma tentativa de reflexão sobre a sua 

validade. 

Diante das muitas críticas a esta modalidade de intervenção urbanística há 

que se pensar que, de alguma maneira, esta ação obstaculariza a acumulação de 

capital e, por isso, vem sendo tão combatida. O que não significa dizer que a sua 

legitimação seria benéfica para a cidade e para a sociedade. O trecho seguinte 

retirado das entrevistas reflete esta afirmação. 

 

―Eu... eu não sei por que... por que tem... nós estamos criando 

guetos. Nós estamos oficializando guetos. Olha o cidadão... o 

cidadão mora numa AEIS. Olha, você vai sempre morar nessa AEIS, 

e esse terreno seu vai ser sempre assim, se você tiver, por exemplo, 

uma oportunidade, digamos que você tenha uma oportunidade de 

aumentar, o cidadão tá aqui nessa casa vizinha, ele vai embora pra 

outra cidade, então você quer comprar, de dois casebres você, de 

repente, quer derrubar e fazer uma casinha melhor, você não pode, 

você não pode fazer o remembramento. Então você tá condenado a 

ser aquilo sempre‖ (Agente público). 

 

Tanto no discurso de agente públicos quanto privados verifica-se uma 

avaliação confusa e equivocada da situação. Em um primeiro momento os lotes nas 

AEIS estavam no auge da especulação imobiliária, valendo muito dinheiro, mas na 

prática o que se ofertava aos nativos, por seus lotes pequenos e de posse, não 

chegava nem perto das cifras milionárias que circulavam nas conversas de gabinetes. 

Quando a AEIS entrou em processo de regulamentação esse argumento veio à tona: 

 

―Valia um milhão e sua consciência... bolso ...então eu poderia ter 

vendido meu terreno por um milhão melhorar pra minha família, pros 

outros filhos, gerar emprego pra um, dar um negocinho pra outro e 

outro negocinho pra outro. Você foi confinado porque o governo 

entendeu que ele tem o seu bolsão de favelados, de miseráveis, que 

um belo dia eu pretendo fazer alguma coisa por eles...isso é miséria! 

Isso é mentira! Deixa pra iniciativa privada [...] Agora eu dizer pro 

poder público... você não pode mais vender isso aqui porque é uma 

área de AEIS e você vê o que é que acontece em Ponta Negra? Na 

vila de Ponta Negra? Prostituição e droga e desemprego‖ (Agente 

privado). 
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Apesar de existirem outras áreas sob a ordem do poder público para serem 

regulamentadas como AEIS, Ponta Negra (embora ainda não seja) não saiu do foco 

das conversas. Isso porque, em função de sua localização e de seu conteúdo cênico-

paisagístico, apresenta grande potencial para o mercado internacional, onde as 

transações eram feitas em euro, dólar, libra e outras moedas. As chances de 

obtenção de rendas diferenciais são mais significativas nesse bairro e seu entorno, 

por isso a recorrência a essa área. 

Em alguns momentos, houve uma categórica rejeição a essa regulamentação. 

Questionados sobre os aspectos positivos ou as vantagens das AEIS para a cidade e 

para a sociedade, a frase em resposta foi taxativa: ―Nenhuma... pro mercado 

imobiliário nem, tampouco, para a cidade e, muito menos, para quem mora numa 

AEIS. Eu acho que a AEIS é uma coisa que deveria ser repensada‖. O entrevistado 

foi ainda mais longe, afirmado que ―foi feita uma pesquisa de todo mundo ali e todo 

mundo indignado com essa história da AEIS. Só que são pessoas ignorantes, 

analfabetas, que tão ali.‖ O preconceito apresentado nesse trecho da entrevista, 

muitas vezes, emergia mascarado de benemerência e senso de justiça. 

 

―Eu gosto da livre iniciativa, agora não é o... capital predador, o 

capitalismo selvagem, não é isso... A gente não defende esse tipo de 

coisa. Eu acho que se é uma área frágil, social etc. e tal, que haja 

desenvolvimento, mas que haja pessoas programadas pelos órgãos 

de governo e tal. E exija do empresariado uma contrapartida e um 

acompanhamento, um déficit dessas pessoas que estão ali 

comercializando as áreas (Agente privado).‖ 

 

Em se tratando da fala de um agente ligado ao mercado imobiliário, essa 

assertiva não foi surpreendente, contudo, ela não esteve presente somente no 

discurso do mercado. Dois agentes públicos de uma mesma comissão de 

planejamento apresentam duas opiniões diametralmente opostas. A primeira caminha 

no sentido de aprovar a instituição da AEIS, valorizando a permanência das famílias 

no bairro, enfatizando o cotidiano, as tradições, embora em outros momentos de sua 

fala aparecessem algumas contradições. Num primeiro momento, questionou a 

legitimidade das AEIS para o morador do ponto de vista do mercado, cujos imóveis 

sofreriam desvalorização, mas, na sequência, enfatizou algumas benesses da 

permanência, como se a institucionalização da área, por si só, obrigasse as famílias a 
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permanecerem no local. Parece não estar claro que tornar-se AEIS não significa ter 

que ficar ou sair da área. 

 

Então, se for analisar pela lógica de mercado, você mora nessa casa, 

a casa não é um direito, a casa é um bem, é um patrimônio. Não tem 

mais condições de morar aqui vai para debaixo do viaduto... Mas eu 

acho que é muito importante essa preservação porque você tem as 

pessoas do lugar, que valorizam o lugar, que sabe quem são os 

candidatos a vereador que merecem o voto, porque conhece ali há 

quarenta, cinquenta anos, né? Que sabe o médico da família, que 

sabe a bodega da esquina, que conhece a velhinha que faz a renda, 

que conhece o cabeleireiro. Então você tem todo um... considerando 

o histórico nosso de expulsar as pessoas [...] Então, considerando 

tudo isso, imagina o que significa a condição humana que é você ter 

essa preservação, que você faça uma cunha contra a voracidade do 

capital imobiliário [...]‖ (Agente público). 

 

A segunda opinião trata abertamente de tentar mostrar que há espaço para 

parcerias: ―Aqui sim, é onde eu acho que tem que se construir uma relação entre a 

iniciativa privada e o poder público‖. Segundo o entrevistado, a injeção de capital 

possibilitaria condições dignas de vida e moradia à população das áreas carentes que 

são AEIS. Essa mesma ótica esteve presente na fala do secretário de meio ambiente 

e urbanismo, destacada em discussão anterior. 

O discurso do estigma atrelado à regulamentação também está muito 

presente. É como se uma simples legislação urbanística tivesse poder de fazer as 

mazelas sociais se estabelecerem em uma dada área, à revelia das condições gerais 

de acesso à (re)distribuição de renda, ao emprego, aos bens de consumo coletivo e 

demais equipamentos urbanos. Como se a pobreza fosse necessariamente danosa 

ao desenvolvimento urbano e não parte de sua contradição.  

O olhar sobre os pobres ao longo da história do desenvolvimento urbano de 

Natal esta carregado de preconceito. É como se a pobreza pudesse ser explicada 

pelos pobres, em sua vertiginosa ocorrência na sociedade capitalista. Assim, sob 

essa ótica, para alguns agentes seria um desperdício, permitir que pessoas dessa 

natureza tenham acesso às áreas nobres da cidade. 

 

―Num país onde... trinta, quarenta, cinquenta anos, era um... as 

pessoas não tinham para onde ir, corriam para a beira da praia, 

viviam da pesca e ali iam multiplicando e... e... gente humilde se 
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multiplica igual a rato, né? Pobre igual a rato, né? Cada um com sete, 

dez meninos, né? E vai multiplicando e vai se afavelando ali, se 

acotovelando ali, vão tendo os bolsões de miséria‖ (Agente privado). 

 

As áreas sob a legislação das AEIS são muito importantes no EIVI, pela 

carência de novas áreas centrais com infraestrutura, assim como em função do novo 

ajuste do mercado para a demanda doméstica das classes B e C. É comum ouvir 

entre os agentes privados (e alguns públicos) que essas áreas são engessadoras da 

pobreza porque lá não se permite o remembramento dos lotes. Isto é uma meia 

verdade. O remembramento é permitido até 200m². Se comparado um lote desse 

tamanho com o tamanho dos apartamentos lançados destinados à classe C, com 

57m², então se verifica que a argumentação é falaciosa. 

Mesmo entre os agentes públicos, não há um consenso acerca da instituição 

das AEIS na cidade. As entrevistas mostraram que dois agentes de um mesmo setor 

do planejamento urbano de Natal diferem radicalmente a esse respeito. Na primeira 

entrevista, percebeu-se a defesa veemente do instrumento, com argumentos técnicos 

para justificar a sua existência. Para esse entrevistado, o discurso contra existe pela 

necessidade que o mercado tem de incorporar em uma mesma gleba lotes maiores 

que 200m² para a construção de grandes empreendimentos imobiliários, sem o ônus 

de dotar a área de novas infraestruturas. 

 

―Um lote de 200m² numa AEIS é um lote gigantesco, é uma mansão, 

ta entendendo? Acima dos duzentos não é permitido, por quê? 

Porque aí realmente o mercado já atua, se você puder juntar dois de 

duzentos já vira um prédio, 400m² você faz um prédio, mas 200m² 

você não faz. E como a gente não pode contar meio lote, de 300, aí 

criou-se o padrão de que seria 200m², até porque a gente verificou 

que na maior parte, você veja, se eles moram em média 70m², em 

200 é praticamente três vezes, então eles já alcançariam um padrão 

muito melhor, ele pode por exemplo fazer um mercadinho dele num 

de 70 e fazer um casarão para ele com o dobro do tamanho da casa 

dele no restante do lote. Todas as legislações de AEIS saem assim‖ 

(Agente público). 

 

Por outro lado, o segundo agente público não mostrou a mesma postura sobre 

a questão. Em sua fala, haveria uma terceira via, na qual pobres e ricos poderiam 

ocupar essas áreas harmonicamente, como se a valorização do solo urbano, com a 
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chegada das camadas de alta renda, não existisse e não fosse promover a chamada 

―expulsão branca‖, típico processo de expulsão dos pobres das áreas valorizadas. 

 

Então por que Mãe Luiza [AEIS regulamentada] não pode ter este 

misto... tá certo?... Onde as pessoas pobres pudessem morar 

próximo às pessoas... Qual o problema nisso, né? Nem que nas 

partes das melhores visões, evidentemente, ficariam os mais ricos 

para financiar os mais pobres. E onde que é que estas pessoas 

trabalham, as pessoas que moram nesses locais mais pobres? Elas 

fazem serviços para os ricos, normalmente, né? Alguns trabalham 

por conta própria. Tem... tem...  geram sua oportunidade. Muitos vai 

[sic] ser o quê? Vai ser empregada doméstica, não é verdade? Vai 

ser jardineiro, vai ser porteiro, vai ser vigia. Então você teria uma 

comunidade onde o cidadão está... o pobre e o rico morando próximo 

e gerando... um gerando a oportunidade para o outro. Um gerando a 

oportunidade para o outro (Agente público). 

 

A maneira pela qual o agente público constrói a sua argumentação mostra a 

tentativa de estabelecer nesses locais uma territorialidade que potencializará uma 

geografia adequada à acumulação do capital e não à classe trabalhadora, 

historicamente estabelecida nesses locais. Conhecendo-se o modus operandi do 

capital imobiliário, cuja base é a relação de forças capital x trabalho, é possível 

identificar aí um discurso de naturalização de necessidades que são inerentes ao 

capital e não propriamente à sociedade. 

Há no discurso uma preocupação de se fazer crível diante dos interlocutores. 

Como se estivesse em busca de apoio às suas alegações, uma espécie de estratégia 

de convencimento da bondade e abnegação do poder público em promover justiça 

social na cidade: ―Então, cabe ao município ter esta preocupação para ele ver se a 

coisa está concentrada ali... ele se preocupa em levar a cidade mais para cá... 

distribuir melhor a cidade. E essa distribuição se dá na medida em que há incentivos‖. 

Ou seja, assim, para haver justiça social na cidade é necessário se investir para que 

se possa atender, em primeira instância, o capital, que na fala é representado pelo 

que o entrevistado chama de ―incentivos‖. 

E assim, agentes públicos e privados vão naturalizando as tais ordens morais 

sobre o espaço, hierarquizando-o, a partir da territorialidade das elites, promovida 

pelo mercado, e orientando a territorialidade da classe trabalhadora, promovida pelas 

estratégias de sobrevivência dessa classe e pela contradição típica do capital. 
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Como enxergar o habitus na ação dos agentes institucionais na cidade? O 

habitus, esse ―conjunto de disposições duradouras‖ com capacidade inventiva de 

recriar relações sociais, pode ser identificado a partir de ―estruturas estruturadas‖ que 

são, ao mesmo tempo, estruturantes e promovem, além das permanências, 

transformações socioespaciais (BOURDIEU, 2002). Na Geografia, nenhum outro 

conceito é mais adequado para materializar tais estruturas do que o conceito de 

território. Isto é verificável não exatamente pelo território em si, mas pela 

territorialidade, forma pela qual o poder, político, econômico, social, é exercido. 

A territorialidade é assinalada pelas formas de apropriação do espaço. No 

EIVI, ela é caracterizada por distintos movimentos, derivados da produção do espaço. 

A (re)distribuição dos diferentes segmentos da sociedade no espaço e a mobilidade 

do espaço social dessa população estão relacionadas ao volume de capital 

(econômico, social, cultural) que estas pessoas acumularam ao longo de sua 

existência. Quando nas entrevistas os agentes quase determinam quem deve ocupar 

um e outro espaço, ou ainda, qual infraestrutura deve ser direcionada para tais áreas, 

visando, primeiro, a racionalidade do capital, isso fica evidenciado. 

No tangente às intervenções do poder público nas demais áreas do EIVI (além 

das já citadas), nas quais reside uma população carente, como nos bairros próximo à 

Ponte Newton Navarro (como Brasília Teimosa, Praia do Meio e Rocas), mais uma 

vez emerge uma tentativa de naturalizar parcerias que são complexas, entre ricos e 

pobres, como se a simples mistura territorial sanasse as demandas da vivência 

urbana das camadas mais pobres, ou ainda, como se inexistissem, disseminados 

pela cidade, processos de autossegregação das elites, como uma evidência da busca 

por distinção das classes de alta renda. 

 

―Agora, se você puder conciliar as coisas aí já muda de figura. Então, 

por exemplo, aí em Brasília Teimosa... pensamos assim: se aquela 

parte da frente que é o filet mignon da área, puder... pudesse ser 

ocupada por alguns empreendimentos... tá certo? Desde que não 

tirasse a visão lá de cima, de onde... puder ser ocupada por 

empreendimentos de luxo, caríssimos, e isso financiasse outros 

empreendimentos. Ali mesmo naquele local só que na parte mais de 

trás que é menos nobre, vamos dizer assim, quem fica atrás é menos 

nobre de quem fica na frente, né, tá certo? Mas aí você morando de 

uma forma adequada, percebe? Então, isto é, seria uma parceria, 

porque a... no primeiro mundo, por exemplo, as pessoas pobres 

moram verticalizadas. Aqui, culturalmente, não‖ (Agente público). 



147 

 

 

Não obstante o discurso acima ter sido proferido por um agente público, a 

influência do mercado é, marcadamente, uma constante em sua fala, especialmente 

quando se estabelece que ―[...] na hora que a gente gera uma infraestrutura melhor, a 

gente vai gerar mais fluxo de negócios, de produção, mais pessoas satisfeitas com a 

sua residência nova, com o seu apartamento e tal.‖ O obscurantismo contido nessas 

palavras denuncia a ausência de preocupação com aspectos sociais importantes 

como o desequilíbrio de renda entre as camadas da sociedade e as condições 

adversas de acesso à habitação e à inserção na cidade. Nem todas as pessoas tem 

as mesmas condições de consumo, de crédito ou as mesmas necessidades. 

Por outro lado, os elementos discursivos utilizados pelos agentes privados 

para comprovar a sua idoneidade frente ao mercado (que por si só já é excludente) 

vão desde a negação de estratégias escusas, até explicações acerca do 

funcionamento da dinâmica de seus próprios agentes. Contudo, apesar da 

argumentação, o conteúdo de suas falas em diferentes momentos é carregado de 

significados. 

 

―Como você vê como as construtoras estão especulando? Elas não 

têm como especular, primeiro porque ela não é dona da área, ela 

adquire uma área e ela tem que construir, porque ou ela adquiriu por 

permuta e a pessoa quer logo o apartamento dela, ou ela comprou e 

ela tem que pagar esse empreendimento. Então, as construtoras não 

fazem especulação. Os especuladores são os donos do terreno, que 

a maioria das vezes não são as construtoras‖ (Agente privado). 

 

Comparando-se esse trecho da entrevista com momentos anteriores, percebe-

se que esse mesmo agente havia destacado que o preço final do metro quadrado do 

imóvel está especialmente relacionado ao preço do solo urbano e aos fatores de 

localização. Pois bem, sendo assim, a incorporação do valor dos bens imobiliários 

passa, então, a suplantar a valorização obtida por aqueles que ele chama de 

―verdadeiros especuladores‖, uma vez que acrescenta-se ao imóvel pronto, com tudo 

o que foi citado, o precioso valor de uso, cuja maximização tem lugar na realização 

da mercadoria habitação e nas possibilidades que esta potencializa de consumo da 

cidade. 
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Seguindo na perspectiva de analisar os demais espaços da moradia popular 

no EIVI (para além das AEIS), embora contraditórias, muitas foram as alternativas 

(mesmo que as ações efetivas não sejam tantas) pensadas por agentes públicos para 

a permanência da classe trabalhadora no EIVI. Para o bairro da Ribeira, então, algumas 

propostas seriam, segundo eles, viabilizadas pela inserção do capital privado. 

 

―Então é preciso é... que haja... que a iniciativa privada possa ser 

atraída para construir empreendimentos residenciais na Ribeira. Que, 

aliás, é muito agradável morar próximo do Rio Potengi, muito 

agradável. Então, se você tiver, por exemplo, edifícios mistos, onde 

toda parte do edifício seja residencial e a parte térrea seja de 

serviços onde você tenha a padaria, a farmácia, açougue... Esse 

local vai ser o melhor local de se morar em Natal. Essa que é a 

realidade. Agora, é preciso atrair a iniciativa privada para fazer 

empreendimentos para verticalizar nos locais que pode, 

conservando, evidentemente, os sítios históricos, algumas 

edificações históricas são importantes‖ (Agente público). 

 

Há uma coincidência entre a opinião do agente público no trecho acima e a 

emergência de um novo processo de verticalização da Ribeira, no qual estão 

presentes empreendimentos de alto padrão, com coberturas milionárias, cujo mote é 

a possibilidade de se ter uma bela vista para o estuário do Rio Potengi. Para esse 

agente, a resolução do problema da habitação popular no EIVI passa, 

necessariamente, pela verticalização. Esse seria um dos mecanismos de ―criar solo‖ 

para tornar possível uma maior ocupação das áreas adensáveis. Uma solução de 

mercado, diga-se de passagem. 

 

―se verticalizar e fizer um negócio adequado, com tudo rebocado, 

bonitinho, banheirozinho, tudo organizado, tá certo? Como um 

conjunto habitacional, mesmo, vertical, tá? Então, você teria uma 

morada muito mais digna. Aí, o que é que acontece? Quando você 

mora em casa você ocupa um espaço grande, você horizontaliza. Se 

você verticaliza você tá concentrando ali‖ (Agente público). 

 

Mas esse pensamento não é consenso entre os agentes públicos, uma vez 

que para outro entrevistado da mesma agência de planejamento essa modalidade de 

habitação para a classe trabalhadora não seria a mais adequada. A resposta, para 

este segundo agente público, estaria mesmo na instituição de AEIS. Ela sim traria 
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benefícios sociais e urbanos. A preocupação aparente, nesse caso, é com o controle 

social, muito mais do que com o mercado. 

 

―[...] nós já vimos que empreendimentos verticais não são muito 

adequados para a população de baixa renda, por questões culturais, 

questões de educação mesmo, de costumes, eles não se adaptam 

a... pelo menos aqui, por enquanto, né?... a empreendimentos 

verticais, então a gente prefere apertar o lote e deixar o mínimo 

confortável ali, obviamente obedecendo a [Lei de parcelamento do 

solo] 6766, né?, que estabelece os mínimos, para também não 

descer muito, mas também não deixamos de favorecer essas 

populações [...]‖ (Agente público). 

 

A complexidade de todo esse discurso reside no fato de que esses 

argumentos constituem um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que tais agentes 

propõem alternativas que estão distantes de se legitimar no capitalismo, eles 

reafirmam a condição real de vida da população residente em áreas carentes do EIVI 

e as impossibilidades de viabilidade pelo poder público. 

 

―você tem um cidadão que mora aqui, bem apertadinho, mora mal, 

em termos de habitabilidade, né? De habitação. Mas ele mora, ele 

mora de frente para o mar, ele mora em Brasília Teimosa [próximo à 

Ponta Newton Navarro], ele mora de frente para o mar, né? Um dos 

metros quadrados que seria mais caro de Natal, é onde ele mora. E 

ali ele tem toda oportunidade‖ (grifo nosso) (Agente público). 

 

Aqui, a estratégia é mesmo de mercado. A aposta em uma ação não regulada 

pelo governo permitiria maiores liberdades de ação ao mercado imobiliário. Outras 

formas de moradia no EIVI, as vilas, habitação muito comum no EIVI (muitas delas 

precárias) não são, entretanto, uma possibilidade muito concreta na fala quer dos 

agentes públicos, quer privados. Elas compõem um quadro que é diferente das novas 

estratégias de mercado, nas quais os chamados kitnets, lofts ou condomínios 

populares seriam mais interessantes para o mercado formal. 

É nessa perspectiva que o mercado vê os bairros de Ribeira e Rocas. Como já 

existem infraestruturas na área, o Estado entraria com políticas mais efetivas de 

recuperação e reestruturação urbana e urbanística, para que esse novo cenário 
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pudesse agregar valor ao solo urbano, tornando-o atrativo para os investidores 

imobiliários. 

 

―nós estamos com essa preocupação e vamos estudar que tipo de 

fomento pode ser feito para que haja essa atração para bairros como 

Ribeira, Rocas, né? Toda essa região aqui. Há um interesse muito 

grande da iniciativa privada em algumas áreas. As áreas lindeiras, 

por exemplo. As chamadas áreas lindeiras da nova ponte... há um 

interesse, onde passa o turismo a iniciativa privada tem uma... tem 

um interesse imediato (Agente público).‖ 

 

As estratégias de renovação urbana do bairro da Ribeira tiveram algum 

alcance cultural (com a criação de bares, reforma do largo do Teatro Alberto 

Maranhão), por um curto tempo, mas não conseguiram atrair um contingente 

populacional que redundasse em demanda solvável para o capital imobiliário. A única 

iniciativa nesse sentido foi a emergência de empreendimentos enquadrados no 

Programa de Arrendamento Residencial – PAR, que absorveu alguns prédios no 

limite entre Ribeira e Rocas nos anos de 2000, 2001. 

Fora feita, por ocasião da implementação dos prédios do PAR, uma enquete 

com uma consulta acerca da possibilidade de se residir nas áreas centrais mais 

antigas. No entanto, os resultados dessa enquete não são públicos. A inserção do 

referido programa também não foi suficiente para tornar a área atrativa para o capital, 

pelo que se pode depreender do depoimento do agente público, a Ribeira é um filão 

inexplorado na cidade. 

 

―Muito já se falou, por exemplo, na revitalização da Ribeira, mas 

muito pouco foi feito. E não se revitalizou praticamente nada. A 

revitalização da Ribeira só vai acontecer na medida em que tiver, é... 

um atrativo para que a iniciativa privada possa passar a investir lá. O 

governo municipal não tem recursos para fazer grandes 

investimentos num único bairro. A cidade tem carência... em toda 

cidade e é preciso, portanto, que os parcos recursos sejam 

distribuídos para toda a cidade‖ (Agente público). 

 

Diante desse contexto, apostou-se na construção de uma nova identidade 

territorial para a Ribeira, agora intitulada ―Alto da Ribeira‖, à qual tenta-se agregar os 

valores histórico-culturais (do patrimônio histórico) aos cênico-paisagísticos (do 
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estuário do Rio Potengi) para compor uma ―nova‖ localização diferenciada. Contudo, 

as territorialidades firmadas naquele espaço urbano (ainda) não condiz com a nova 

imagem que se quer introduzir no imaginário da sociedade. 

A territorialidade circunscrita nas AEIS representa um habitus, que não é, 

necessariamente, próprio de seus residentes, mas que vem sendo inculcado por 

agentes que naturalizaram a demanda por aquele tipo de instituto de controle social, 

para manter o domínio sobre o campo. Se a estratégia é falha ou desagrada a certa 

quantidade de pessoas isso não interfere diretamente nas condições de uso do 

território para aqueles que não dominam as relações sociais no campo. 

Quando a territorialidade é produto da própria dinâmica da comunidade, como 

é o caso de Rocas e de Mãe Luiza (que possuem uma história de participação e 

movimento social), nem mesmo assim ela é livre da inculcação de um habitus. Afinal 

ela se instalou ali porque as pessoas aprenderam a viver dentro daqueles 

condicionantes locais que, embora aparentem ser naturais, são construídos 

arbitrariamente, ora pela ingerência do poder público, ora por sua omissão. 

Quando o mercado se coloca como se estivesse na função do poder público, 

não consegue dimensionar o significado da coesão social necessária aos grupos 

sociais agregados por condições de existência, porque o seu papel é outro e o seu 

interesse é o lucro. Por isso, a tendência é a de que os agentes do mercado 

protagonizem discursos contrários à interferência do Estado na economia, à exceção 

dos setores essenciais, que resultem em externalidades positivas. O trecho abaixo 

reflete a retomada de um depoimento, cujo discurso caminha nesse sentido.  

 

Então, se eu vou vender meu terreno, muito bem, vou me localizar 

num ouro ponto da cidade, que haja até uma... uma assistência social 

do próprio governo para essas pessoas que tá [sic] vendendo seu 

terreno. Você já sabe o que vai fazer com o seu dinheiro? Vamos 

orientá-los. Bota na poupança. Aplique aqui, o Sr. vai fazer aqui, 

aguarde que o Sr. vai comprar... aí sim, se ele entra nessa parte 

social, é um trabalho que você podia defender essa tese fantástica! O 

governo deve entrar nesse lado e não de engessar e confinar o 

homem e o cidadão à miséria. Você nasceu pobre vai morrer pobre. 

No dia que o desenvolvimento chegou, bateu à minha porta e disse 

assim: quero comprar o seu terreno que vale aqui.. quanto vale? 

Quanto é que vale, doutor? Aí vendeu por duzentos. Aí o vizinho já 

pede mais duzentos, aí vai vender por quinhentos‖ (Agente privado).  
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Aquilo que o agente chama de ―assistência social‖ da parte do poder público 

para com aqueles que vendem seu terreno, em outro momento seria chamado de 

favorecimento a ações especulativas, o que é um contrassenso, uma vez que o papel 

do Estado, aqui figurado pelo poder público, é, entre outras coisas, mediar 

mecanismos de justiça social na cidade. Da forma que o argumento aparece no 

discurso do agente privado parece ser a coisa mais sensata a ser feita. Entretanto, o 

fim maior do Estado, em tese, seria garantir o bem-estar da coletividade maior e não 

reduzir os potenciais entraves que possam interferir negativamente na acumulação 

capitalista. 

O entendimento dessa questão (e de várias outras) passa pela compreensão 

das interações entre os agentes do imobiliário em Natal. O esquema abaixo pretende 

cruzar variáveis teóricas com práticas territoriais existentes na cidade e presentes nas 

entrevistas com os agentes institucionais. Esse cruzamento dará suporte à 

compreensão, por exemplo, da proliferação de áreas especiais de interesse social, 

assim como da segmentação social e da hierarquização residencial que se vê 

marcadamente no Eixo. Sabe-se que esses processos são multicausais, mas os 

conceitos usados para a análise das entrevistas podem dar pistas para compreendê-

los. 

 

Figura 11 – Organização esquemática conceitual 
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O habitus, como conceito mais central nessa análise, está representado no 

EIVI pela disposição dos agentes em estabelecer, na sociedade e no espaço, uma 

segmentação social, que é materializada na hora em que são ―promovidos‖ padrões 

de ocupação na cidade. Isso é indicado quando se tem um plano diretor que 

determina o padrão construtivo, ou ainda, o quão edificável é uma dada área da 

cidade, sabendo que isso vai refletir diretamente na valorização imobiliária destas. 

Assim como é também ratificado no discurso dos agentes, em diferentes seleções de 

trechos das entrevistas (já utilizados nesse texto), quando estes estabelecem que 

―essa área é para a elite, essa é para os pobres‖. Essa segmentação é, conforme 

disposto anteriormente, multicausal. No entanto, a forma de agir dos agentes no 

mercado imobiliário, valorando certas áreas em detrimento de outras (com vistas às 

rendas diferenciais), cria classes de status na cidade, em face também do poder de 

compra diferenciado desta. 

Em alguns momentos do planejamento urbano, o papel do Estado fica 

descaracterizado, como quando uma área é limitada em função da falta de disposição 

em se distribuir mais uniformemente a infraestrutura e não, como alegado, pela 

inexistência desta. Por outro lado ele pode ser bastante efetiva, especialmente 

quando se arvora no direito de determinar o que é bom para as classes de menor 

renda, agindo localmente, conjunturalmente, o que não vai resolver o problema e sim 

mascará-lo. 

Outro conceito importante nesse processo é o de campo. Na condição de 

―ambiente (imaterial) no qual são travadas as lutas e ocorrem as relações entre os 

indivíduos‖, ele é corresponsável pela consolidação do pensamento dominante, que é 

capaz de subverter lógicas coletivas em prol de interesses de grupos, validando 

certas determinações dos agentes sociais que estão no comando (legitimados por 

seus comandados). A existência de um campo político e econômico consolidado em 

Natal, no qual os agentes agregam diversos capitais, derivado da materialização do 

habitus incorporado (em parte, do modelo econômico vigente, em parte da cultura de 

subserviência de uma sociedade escravocrata, de capitalismo dependente), origina 

áreas de um amplo grau de arbitrariedade, impostas a uma população, como é o 

caso das AEIS. A arbitrariedade, nesse caso, derivada daquilo que é arbitrário, ou 

seja, estabelecido aleatoriamente, está relacionada ao fato de que para o seu 

estabelecimento, não houve consulta pública, não foram ouvidas as pessoas 

diretamente envolvidas, os ocupantes das áreas. Foram instituídas para balizar o 

modo de pensar de um dado grupo social. 
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Por fim, as práticas do campo também resultam em territorialidades 

específicas, que são as mediações feitas pelos agentes no processo de apropriação 

parcial do território da cidade, em frações, de modo a garantir certa posição na 

topologia social e, com isso, conseguir maior ou menor inserção socioespacial. A 

territorialidade das AEIS é diferente da territorialidade de Petrópolis, por exemplo. 

Essa territorialidade é marcada pela obtenção de diferentes capitais por seus 

territorializados. Quando se estabelece que pobre e verticalização são coisas 

díspares e que não funcionam conjuntamente é atribuir à práxis social um rótulo 

imutável (semelhante ao ditado popular que diz ―jogando pérolas aos porcos‖ quando 

se dá lago bom a alguém que não sabe aproveitar bem). Isso marca que certos 

grupos sociais teriam, em seu próprio julgamento, o direito de estabelecer aquilo que 

é adequado às classes de menor renda.  

A complexidade das interações desses processos vai além dessas análises. A 

territorialidade que, a princípio, pode parecer ser parte apenas da dinâmica de grupos 

isolados, específicos, faz parte de algo maior que envolve a coordenação das ações 

de uma sociedade que busca (sobre)viver da maneira que lhe é possível dentro de 

suas condições efetivas de existência, sabendo que as condições de vida de uns 

grupos influencia na de outros. A mesma dinâmica que originou o salto no preço dos 

imóveis de Ponta Negra, por exemplo, é a que gerou as contradições na Vila de 

Ponta Negra. 

Esse capítulo pretendeu fazer algumas incursões entre a teoria urbana 

tradicional e as teorias sociológicas, tendo como pano de fundo para essa análise o 

cenário do desenvolvimento urbano de uma área da cidade de Natal que é marcada 

pela ação de agentes ligados, de alguma maneira, ao mercado imobiliário. 

Exploraram-se entrevistas semiestruturadas, na intenção de trazer à tona o 

pensamento desses agentes sociais acerca de questões diversas envolvendo a 

dinâmica imobiliária da cidade. A conjugação de conceitos permitiu a exploração de 

pontos nodais que ajudaram a elucidar intencionalidade os modos de ver o mundo 

que, muitas vezes, são impingidos à coletividade, visando a garantia das condições 

essenciais de desenvolvimento do modelo de sociedade em curso. Espera-se que as 

considerações postas nesse capítulo tenham auxiliado na compreensão da dinâmica 

imobiliária da cidade de Natal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Poder compreender as interações que existem entre a sociedade e o seu 

espaço material de relações permite apreender o conjunto das territorialidades 

existentes em um dado espaço. São as territorialidades o resultado da disputa por 

apropriação do espaço, marcadas pelo poder de ação dos agentes, a partir da 

acumulação de diferentes tipos de capital. Essa tese buscou, justamente, analisar em 

Natal/RN, como são estabelecidas estas ações, do ponto de vista dos agentes 

produtores do espaço, especificamente os agentes institucionais ligados ao mercado 

imobiliário. As conclusões a que se chegou ratificaram, em muitos aspectos, o que é 

posto pela literatura neo-marxista (e outros postulados não-marxistas) acerca do 

desenvolvimento urbano. A realidade da cidade não foge do que acontece em muitas 

outras cidades, no Brasil e no mundo. Apesar disso é importante averiguar as 

especificidades na esfera local para, assim, potencializar a proposição de ações que 

levem a mudanças em direção à justiça social na cidade. 

Natal é uma cidade que aparenta, à primeira vista, harmonia e pouca 

desigualdade social, especialmente para aqueles que a conhecem de passagem, a 

turismo. Contudo, a aparente singeleza e a naturalidade de sua paisagem escondem 

um turbilhão de processos que tornam o cotidiano da cidade dinâmico, sob diversos 

aspectos. Entre as atividades econômicas principais, destacam-se o comércio, os 

serviços e, em pequena parte, a indústria. Entre estes, encontra-se o setor imobiliário 

(com destaque para a indústria da construção civil) em todas as instâncias: da 

construção à comercialização, passando pela incorporação. Foi esta a atividade foco 

desse trabalho. Pela análise da dinâmica deste setor, pelo discurso de seus agentes, 

buscou-se investigar como as ações destes últimos ajudam a promover a 

acumulação de capital. Preocupou-se, ainda, em investigar como essa acumulação 

interfere na promoção da justiça social na cidade, em particular o que diz respeito à 

produção imobiliária para as classes de menor renda. 

Para empreender tais análises, fez-se um percurso por conceitos importantes 

para a compreensão dessa temática, como os de produção do espaço e renda da 

terra. Estes conceitos deram suporte ao entendimento da dinâmica espacial 

diferenciada em Natal. A existência de áreas com ampla diferenciação na cidade é o 

indicativo de que existem interesses múltiplos na cidade e que essa diferenciação 

acontece como resultado de uma racionalidade própria de um sistema econômico 
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complexo e contraditório. Essa mesma compreensão conduziu à necessidade de 

introduzir outros conceitos para se entender tais movimentos na produção do espaço 

da cidade: destacaram-se, então, os conceitos de habitus, campo e territorialidade. 

Os dois primeiros, tributários a Pierre Bourdieu, tiveram grande significado para 

explicar a lógica por trás das ações dos agentes institucionais. O último dos três foi 

apropriado de Rogério Haesbaert, geógrafo brasileiro dedicado ao estudo do território 

e de suas derivações. 

O habitus, na condição de ―disposição duradoura‖ assimilada pelos corpos 

dentro de um dado grupo social, foi importante para mostrar a convergência dos 

pensamentos e das posturas dos agentes investigados para determinar usos e 

funções para o território, influenciando diretamente no modo de vida da sociedade. O 

campo, por sua vez, ambiente imaterial no qual se desenvolve o habitus, é marcado 

pela coordenação de poderes e capitais, voltados para um fim maior, qual seja, o 

desenvolvimento dos meios necessários à acumulação urbana, no caso específico 

dessa pesquisa. Por fim, a resultante material desses dois elementos integrados, e 

que é algo relacionado à práxis social: a territorialidade. Entre conflitos e 

convergências de interesses, forjam-se mediações espaciais que são passíveis de se 

verificar a partir das disputas travadas no território, que moldam o espaço geográfico 

da cidade. 

A introdução dos conceitos de habitus e campo não é uma tarefa muito 

comum na literatura dos estudos habitacionais ou da dinâmica imobiliária. No entanto, 

a sua validade para a explicação da problemática ora investigada deriva do fato de 

eles permitirem a compreensão de aspectos que estão para além da superfície das 

coisas, por permitirem ir a fundo à essência dos processos sociais, por revelarem 

aspectos mais íntimos da práxis social. Cruzados com conceitos clássicos da 

literatura marxista, como os de mercadoria, produção e valor, permitiram enxergar 

outras nuances que não são tradicionalmente investigadas. Nesse sentido, uma 

análise importante possibilitada por estes conceitos foi a dos processos de 

naturalização da práxis social sobre o espaço em Natal, que geraram segmentação 

social e segregação. Tal práxis social condicionou as possibilidades de 

movimentação dentro da topologia social da cidade e engendrou espacialidades 

utópicas e, também, heterotópicas, dada a sua natureza multifacetada, multimodal e 

forjada pelas diversas possibilidades de sobrevivência dos grupos sociais, apesar das 

determinações das ordens estabelecidas. 
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Outros conceitos povoaram o desenvolvimento desse trabalho, servindo de 

suporte para aqueles anteriormente citados. Entre as categorias de análise utilizadas, 

a habitação foi uma das mais relevantes. De abordagens múltiplas, essa categoria foi 

pensada sob diferentes aspectos, de modo a destacar-se a sua condição de 

mercadoria, quando da realização de seu valor de troca, assim como a sua dimensão 

simbólica, associada ao seu valor de uso. Essa dimensão simbólica foi analisada a 

partir de teóricos como Bachelard e o próprio Bourdieu, com vistas a entender os 

elementos que conduzem à sujeição do trabalhador, no mercado, pelo consumo da 

habitação. A casa é o ambiente no qual o trabalhador pode sonhar com dias 

melhores, mesmo que, pela racionalidade capitalista, nem toda casa possa permitir 

ao trabalhador desempenhar sua função social, e daí deriva o seu maior ou menor 

valor. Somadas as duas interpretações, ficou claro que a casa (ou habitação, aqui 

não se fez distinção) não é perseguida somente por sua capacidade de proporcionar 

abrigo, proteção ou, ainda, abrigar os devaneios mais íntimos do homem, mas pela 

sua condição de inseri-lo social e espacialmente na dinâmica da cidade.  

Ainda destacando as análises teóricas feitas dentro do universo investigado, 

uma abordagem em especial foi fundamental para entender o caminho da 

acumulação capitalista associada ao mercado imobiliário em Natal: a discussão dos 

ajustes espaciais, abordados em David Harvey, como spatial fix. Essa ―resolução 

espacial‖, por assim dizer, ou, essa reinvenção das estratégias de acumulação do 

capital, em diferentes escalas e práticas espaciais, permitiu ao capital ao mesmo 

tempo se renovar constante e progressivamente, alterando, nesse movimento, a 

ordem do espaço vivido em Natal. Os ajustes espaciais ligados ao imobiliário na 

cidade tiveram, via de regra, a participação do Estado, na base de sua 

operacionalização. Isso, contudo, não significa que houve harmonia nas relações 

entre os agentes produtores do espaço: ao contrário, criaram-se contradições e 

conflitos de diversos tipos, embora isso só tenha obstaculizado, mas não impedido a 

reprodução do capital. 

A investigação empírica dessa dinâmica, que foi realizada a partir da seleção 

de um recorte espacial, o EIVI – Eixo de Investimentos e Valorização Imobiliária, e de 

um grupo de dez agentes institucionais, cujas ações incidiram diretamente sobre o 

mercado imobiliário, permitiu delinear o padrão material de apropriação do espaço no 

EIVI. Viu-se que esse padrão é resultante da lógica de distribuição dos investimentos 

públicos e privados na cidade. Dentro do eixo, o habitus dos agentes produziu um 

modus operandi que naturalizou formas e processos, criando um campo político no 
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qual orbitavam agentes detentores de múltiplos capitais, orientando, assim, a 

apropriação espacial. 

Algumas constatações podem ser feitas a partir da análise das entrevistas 

sobre a cidade de Natal. A primeira delas, que tem suporte nas análises de Harvey e 

de Bourdieu, é a de que os agentes buscam, por meio de seu discurso e de suas 

ações, naturalizar certas posturas e ordens morais sobre o espaço, para estabelecer 

os caminhos e o ambiente adequado à acumulação de capital. Isso foi verificado na 

observação da produção do espaço da cidade, na medida em que a infraestrutura e a 

oferta de serviços foram sendo estabelecidas. A distribuição dos empreendimentos 

imobiliários segue essa lógica. No discurso dos agentes, a convergência entre essa 

infraestrutura e a ocupação das elites derivaria de um processo natural de ocupação 

do espaço, uma espécie de negação da natureza seletiva do capital na apropriação 

dos espaços. 

Entre as ações do Estado com maior peso na conformação do EIVI como 

espaço de afirmação das elites, destacou-se, para o período recente, o PRODETUR-

NE e a sua capacidade de mobilização de capitais e pessoas para a Zona Sul de 

Natal. Uma política desse porte em Natal teve por consequência a valorização do 

solo urbano, contribuindo para a criação de rendas diferenciais. Tal política asseverou 

a acumulação urbana, especialmente aquela ligada ao mercado imobiliário. Instituiu-

se, assim, um caminho intraurbano do turismo em Natal e isso teve um significado 

para a ocupação de outras áreas da cidade, especialmente aquelas fora do foco 

desses investimentos, que tornaram-se ambientes cada vez mais segregados e 

estigmatizados. 

Também foi possível observar que a constituição do EIVI não é produto 

somente das ações dos agentes presentes; ela foi sendo engendrada ao longo do 

tempo, desde a produção dos primeiros bairros planejados, passando pela 

construção dos conjuntos habitacionais, até as ações contemporâneas de 

reestruturação urbana, que tem alterado formas e funções desse lado da cidade. 

Ações como a reestruturação dos bairros de Ribeira, Rocas e Brasília Teimosa 

(porção final do EIVI), com destaque para a construção da Ponte Newton Navarro, 

emergiram como uma tentativa de recuperação das rendas diferenciais nessa parte 

da cidade, até então, pouco explorada pelo mercado imobiliário e de menor peso na 

acumulação urbana. 
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Não se deve negligenciar um dos fatos que serviram como elemento 

explicativo para um dos principais ajustes espaciais recentes na cidade de Natal: a 

crise financeira de 2008 e 2009. A pesquisa de campo mostrou que ela, entre outros 

fatores, orientou uma mudança no foco dos investimentos imobiliários e na política 

urbana municipal. No primeiro ponto, a crise deslocou os investimentos que eram 

centralizados em maior parte no bairro de Ponta Negra para outras partes da cidade 

e da região metropolitana. Mudou também o público alvo, saindo do foco do turista 

internacional para o publico local (demanda doméstica). Os investimentos imobiliários 

ficaram mais diversificados com a ampliação do crédito pelo governo federal, com a 

criação do programa ―Minha Casa Minha Vida‖, no ano de 2009. No entanto o que 

pesou nessa mudança, segundo pesquisa de campo, foi a retomada da produção dos 

empreendimentos voltados para as classes A e B, nos bairros tradicionalmente 

ocupados pelas elites em Natal, como Tirol e Petrópolis. 

Outro ponto a ser observado é que em função dessa mesma crise houve um 

ajustamento nos mecanismos de regulação da produção imobiliária na cidade. Com a 

redução do fluxo de turistas, boa parte dos empreendimentos imobiliários que foram 

produzidos para esse público ficou sem condições de realização. Uma medida 

tomada pela prefeitura de Natal no ano de 2009 permitiu uma mudança na tipologia 

dos empreendimentos licenciados como flats para empreendimentos residenciais, 

favorecendo, assim, a comercialização de uma série de empreendimentos que 

ficariam sem demanda, em função da crise financeira internacional, que retirou de 

circulação os possíveis investidores desses projetos, os estrangeiros. 

Mais uma avaliação que pode ser feita a partir da pesquisa de campo é sobre 

o papel da habitação popular nesse contexto. Dentro do EIVI, o que se tem visto de 

moradia para a classe trabalhadora está relacionado às estratégias de sobrevivência 

de trabalhadores e pequenos investidores do mercado imobiliário informal, como, por 

exemplo, as casas em vilas. Estas habitações, de maneira geral, não propiciam um 

bom acesso às condições gerais de infraestrutura e serviços do EIVI, dadas as 

condições exíguas e precárias dessas habitações e o baixo poder aquisitivo de seus 

usuários em solos de alta renda. 

Em se tratando das ações institucionais nesse sentido, o que mereceu maior 

destaque foi a instituição, pelo poder público, das Áreas Especiais de Interesse Social 

(AEIS) na cidade (na década de 1990). Essa ação teve como bandeira a garantia do 

direito de morar da classe menos favorecida no EIVI. Há somente uma AEIS 
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regulamentada na área de pesquisa, contudo é a mais polêmica de todas (incluindo 

as não regulamentadas), dada a sua localização privilegiada. Apesar de as AEIS 

terem por prerrogativa a manutenção das famílias de menor renda nos bairros 

privilegiados (ou que tradicionalmente ocupam), não há entre os agentes 

institucionais um consenso acerca dessa regulamentação. Ao contrário, há uma clara 

divergência de pontos de vista entre os ocupantes de cargos técnicos e os de cargos 

políticos. Do ponto de vista dos agentes privados, essa regulamentação representa o 

engessamento das áreas de maior valor na cidade, uma vez que a exploração 

potencial das rendas fundiárias e imobiliárias tornou-se limitada. 

Há, entretanto, que se ponderar acerca dessa questão. Primeiro, pelo discurso 

dos agentes institucionais, essa questão não está nem perto de ser encerrada. Para 

eles, a legislação pode vir a ser modificada e, assim, essas áreas voltariam às mãos 

do mercado imobiliário formal. De fato, há precedentes na história recente da cidade. 

Como a legislação municipal foi modificada para adaptar a produção de flats para 

residências, a legislação de AEIS poderá ser invalidada, uma vez que não haja mais 

sentido em se caracterizar tais áreas como de ―interesse social‖. Essa contradição 

aparente é vencida pelo capital, na medida em que esse engessamento acaba 

servindo como reserva de valor futura, dado a imbricação entre capital e Estado, em 

algumas esferas do poder. 

Antes de encerrar essa discussão, algumas considerações devem ser feitas. 

Primeiro, o Eixo de Investimentos e Valorização Imobiliária não é um recorte estático, 

embora abranja os bairros das Zonas Sul e Leste da cidade. Ele pode variar de 

acordo com os movimentos derivados das ações dos agentes institucionais ligados 

ao setor imobiliário, fonte importante de acumulação urbana na cidade de Natal, que, 

como em outras cidades, procuram estender os limites das zonas mais valorizadas 

da cidade, nas quais investem. Segundo, as ações desses agentes promoveram a 

incorporação de um habitus, compartilhado pelos diferentes segmentos da sociedade, 

que resultou numa aceitação tácita das relações de exploração e expropriação das 

famílias de menor renda na área, em face da busca de inserção socioespacial. Estas 

mesmas ações produziram um mosaico de processos, formas e funções, no qual 

predomina o espaço das elites, mas ―costurado‖ por espaços singulares, derivados 

das estratégias de sobrevivências dos setores menos abastados da sociedade. Estes 

espaços foram aqui interpretados a partir da ideia de heterotopia em Foucault, pela 

convergência dos espaços possíveis dentro dos idealizados. Terceiro, as 

territorialidades existentes no EIVI são o produto das lutas no campo (na perspectiva 
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de Bourdieu). Os agentes institucionais sabem que quanto maior o poder de 

influência nesse campo, maior a sua condição de apropriação do espaço urbano, 

assim como as suas possibilidades de manipular a apropriação dos demais 

segmentos da sociedade sobre este. Como consequência, a cidade passa a ter a 

forma (e o formato) que mais convenha ao capital e aos grupos de poder.  

Para finalizar essas considerações, recupera-se aqui o objetivo desse 

trabalho, a saber, de analisar as estratégias de acumulação do capital, via mercado 

imobiliário, para entender o lugar da habitação popular nas áreas mais valorizadas da 

cidade, a partir do discurso dos agentes institucionais. Compreendeu-se que há, 

muitas vezes, uma convergência entre posturas, discursos e ações, que são 

impingidos à coletividade, por meio de um habitus. Este é incutido nos corpos ao 

longo do tempo, influenciando na maneira de se pensar e planejar a cidade, 

delimitando espaços, apropriados segundo as lógicas dos grupos de maior poder, à 

revelia da população com menores capitais (de múltiplas espécies). As contradições 

marcadas no espaço da cidade não são capazes de embarreirar o capital, uma vez 

que este tem o poder de recriar suas estratégias e de criar outras novas e 

diversificadas para se reproduzir, contando, especialmente, com a capacidade de 

diferentes agentes de naturalizar as matrizes espaciais resultantes de sua 

reprodução. 

Por fim, entende-se que o caminho para a justiça social na cidade de Natal (assim 

como em tantas outras cidades), parafraseando Harvey, não passa pelas estratégias 

desenvolvidas de dentro do capitalismo, pois todas as tentativas verificadas no EIVI, 

antes de resultar em melhoria nas condições de vida e moradia para as classes de 

menor renda, redundam em benefícios, atuais ou futuros, para o capital. Assim, não 

raro, a produção do espaço na cidade resultará na produção de territorialidades 

complexas, pelas tentativas de sobrevivência e inserção socioespacial marginal dos 

vários grupos sociais, muitos dos quais alijados ou expropriados das ―benesses‖ do 

capitalismo.
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APÊNDICE A – Entrevista com Silvo Bezerra – presidente do 
SINDUSCON/RN, em 29/04/2009. 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 

Parte integrante das entrevistas com os agentes do mercado imobiliário, com 
representantes do Estado e com representantes da construção civil da cidade de 

Natal/RN. 

 

1. Como o SINDUSCON observa o movimento do mercado da construção civil em 
natal nos últimos anos? 

2. Como a crise financeira internacional afetou o mercado imobiliário em Natal? 

3. Como você avalia a iniciativa do governo federal com o programa ―Minha Casa, 
Minha Vida‖? 

4. De maneira geral, para qual faixa de renda está voltada a maioria dos 
empreendimentos imobiliários em Natal? 

5. Em sua opinião, quais são os espaços e os produtos imobiliários para as 
camadas de menor renda em Natal? 

6. Quais são as áreas que vem sendo privilegiadas, pelo mercado imobiliário, e 
quais áreas estão em segundo plano, na cidade de Natal, em sua opinião? 

7. Qual a influência dos novos equipamentos urbanos, como a ponte Newton 
Navarro e a reforma do eixo Ribeira/Rocas para a renovação do interesse 
imobiliário para essa área da cidade? 

8. Como que é estabelecido o valor do metro quadrado em Natal? Que critérios 
são utilizados? 

9. No que diz respeito ao volume de empreendimentos produzidos, quais são as 
principais construtoras (e incorporadoras) de natal? 

10. Como se dá a entrada de construtoras e incorporadoras estrangeiras em 
Natal? Que tipo de parceira é formado pra que elas venham? 

11. Pela sua experiência, quais são as pretensões predominantemente 
apresentadas pelos estrangeiros na comercialização de imóveis em Natal? 

12. O bairro de Ponta Negra possui áreas com grande heterogeneidade social. 
Como você observa a dinâmica imobiliária desse bairro? 

13. Como você vê a instituição de Áreas Especiais de Interesse Social em Natal? 

14. Como a legislação municipal tem afetado o setor imobiliário na cidade? 

15. Quais são as perspectivas futuras para o mercado imobiliário em Natal? 

 


