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RESUMO 
 

 
O modelo de planejamento estratégico de cidades chegou à América Latina e 
passou a ser adotado no Brasil com a formulação de planos estratégicos desde a 
década de 1990. Em muitas localidades, porém, o padrão de produção da cidade 
não se deu de acordo com o modelo adotado internacionalmente, mas foi 
desenvolvido uma espécie de “planejamento estratégico sem plano” ou 
“empreendedorismo periférico”, o qual buscam construir atributos para qualificarem 
sua inserção no cenário competitivo internacional e regional. Dentre esses atributos, 
destaca-se a produção de ícones urbanos destinados a variados usos. Antes de 
qualquer coisa, esses ícones servem para a construção de uma imagem 
contemporânea da cidade, para a promoção da cidade para o turismo e os negócios, 
para a construção da imagem carismática de figuras políticas, bem como para a 
dinamização do mercado imobiliário. O trabalho ora proposto objetiva compreender 
a importância dos ícones urbanos, sobretudo a valorização imobiliária das áreas do 
entorno dos quais são construídos. Para isso, serão estudados ícones urbanos da 
cidade de Natal e os seus rebatimentos na dinâmica imobiliária, por meio de 
entrevistas semiestruturadas com técnicos, gestores e agentes públicos e privados 
envolvidos na promoção da cidade e/ou relacionados ao mercado imobiliário. 
 
 
 
 
 
Palavras chaves : Planejamento Estratégico de Cidades; Ícones Urbanos; Dinâmica 
Imobiliária; Natal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT  
  

  
The model of strategic city planning is applied to Latin American and Brazilian cities 
since the 1990s. Notwithstanding, in many cities, the production of space has not 
followed the international model stricto sensu, but a variation of the model, here 
called, ‘strategic city planning without a plan’ or ‘peripheral (or yet incomplete) urban 
entrepreneurialism’. This seeks to build city attributes in order to qualify cities for the 
competitive international and/or regional markets. This includes the production of 
iconic buildings and structures, here called urban icons. They rapidly become 
symbols in the contemporary city landscape, facilitating the promotions of the city for 
tourism and business. This also helps produce charismatic leaderships. However, 
what it does best is to promote real estate development. This dissertation seeks to 
understand the role of iconic buildings in the promotion of real estate business in 
Natal, especially how it helps to fuel prices in the market. The research is done by 
use of interviews with civil servants and private entrepreneurs related to real estate 
business. 
  
  
  
  
  
Keywords : strategic city planning; urban icons; real estate development; Natal 
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INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

 

O planejamento estratégico de cidades, desde meados da década de 1990, 

vem ganhando lugar nas cidades brasileiras. Utilizado em cidades dos EUA, pelo 

menos, desde as décadas de 1950 e 1960; na Europa, o modelo repercutiu com 

“sucesso”, em particular Barcelona, sendo difundido posteriormente para países da 

América Latina, sobretudo a partir de empresas de consultorias. Em muitas cidades 

brasileiras, entretanto, esse modelo de “planejamento” chegou de forma incompleta. 

A cidade de Natal é um exemplo disso, pois há uma espécie de “planejamento 

estratégico sem plano”, isto é, mesmo não existindo um projeto de cidade em si, há 

características do planejamento estratégico de cidades. 

Apesar de haver bastante literatura sobre o planejamento estratégico e 

sobre como as cidades produzem atributos para se colocarem à venda em um 

mercado competitivo, pouco se tem aprofundado na leitura da dinâmica urbana por 

trás da lógica da construção dos ícones urbanos. Nessa medida, pode-se encontrar 

na literatura, que a adesão das cidades ao modelo de “cidade-global”, constitui-se na 

verdade como “uma máscara ideológica que escamoteia uma máquina a serviço da 

canalização de fundos públicos para privilegiar os setores mais arcaicos do mercado 

imobiliário” (FERREIRA, 2004, p. 5).  

O interesse pelo tema ora exposto deu-se com a observação de que as 

gestões locais da e na cidade de Natal, nos últimos anos, têm investido soma 

considerável de recursos públicos na construção de obras monumentais. O fim do 

século XX e início do século XXI marcam nesta cidade o aparecimento de novos 

equipamentos urbanos que vêm se constituindo como ícones, pela sua capacidade 

de, rapidamente, transformarem-se em cartões postais da cidade. Dentre esses 
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ícones, pode-se destacar: o Arco do Sol; o Pórtico dos Reis Magos; a Ponte Newton 

Navarro; o Parque da Cidade, o Complexo Viário dos 400 anos, dentre outros.  

O recorte temporal do trabalho dá-se, assim, em meados da década de 

1990, quando o empreendedorismo urbano começa a ser percebido paulatinamente 

na cidade de Natal. Obviamente, ele se manifestou muito mais como um discurso, o 

discurso da cidade contemporânea, e não propriamente no modelo de planejamento 

como colocado em prática em cidades europeias e até brasileiras. Apesar disso, vê-

se em Natal investimentos públicos em custosos equipamentos urbanos, sobretudo 

na primeira década do século XXI. 

Os grandes equipamentos já instalados, como o Parque da Cidade Dom 

Nivaldo Monte e a ponte Newton Navarro, aparecem como os principais ícones 

urbanos relacionados à lógica da cidade contemporânea. Dessa forma, para ser 

considerado um ícone urbano, não basta apenas o valor histórico de um 

equipamento – a não ser que a ele seja dado um novo uso ou requalificação –, mas 

que nele seja construída uma atmosfera de inovação. O ícone urbano é esse 

equipamento que qualifica a inserção no mercado competitivo das cidades 

contemporâneas. Vale salientar que a imagem de cidade contemporânea vem sendo 

construída, seguindo os investimentos em grande escala pelo poder público 

municipal. Uma característica comum a todas essas obras é o fato de terem sido 

construídas por investimentos do poder público, com exceção do Arco do Sol, que 

foi um “presente” do setor imobiliário para a cidade. É curioso que as obras 

construídas com a assinatura de Oscar Niemeyer estão sem uso, como o Parque da 

Cidade, ou praticamente abandonadas, como o Presépio de Natal.  

Além dos ícones citados, a cidade vive a expectativa da construção do 

estádio de futebol Arena das Dunas, com o seu complexo esportivo. A motivação 
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empírica para o presente estudo explica porque foi dada ênfase na discussão acerca 

da arquitetura icônica, de grife. Não pelo fato de se ter grandes exemplos desse tipo 

de arquitetura em Natal, mas pelo fato de se supor que aqui há uma adesão a essa 

ideia de construir ícones urbanos para melhor vender a cidade. Poderiam ser 

elencados vários outros elementos constituintes do empreendedorismo urbano, 

referindo-se à própria gestão da cidade, mas a situação dos investimentos públicos 

em obras arquitetônicas na cidade de Natal leva a pesquisa para esse viés em 

determinados momentos. 

Pode-se dizer que o desenvolvimento urbano de Natal está intimamente 

ligado à oferta de equipamentos urbanos da parte do poder público, mas não está 

condicionado a ela. Existem bairros na cidade que se desenvolveram bastante, 

mesmo sem grandes investimentos do setor público em equipamentos urbanos. 

Contudo, é indiscutível a importância dos equipamentos urbanos na produção da 

cidade.  

Desse modo, o trabalho buscará analisar como se manifesta o modelo de 

empreendedorismo urbano periférico na cidade de Natal, e sua influência na 

produção de ícones urbanos que atuam na dinamização do mercado imobiliário, 

através do estudo de construções de destaque na cidade, a saber: 

 

• a Ponte Newton Navarro (“Ponte de Todos”); 

• o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte; 

• o Complexo Arena das Dunas.  

 

A escolha dos referidos ícones urbanos para o presente estudo deu-se pelo 

motivo de serem construções que têm se destacado do restante da cidade por suas 

formas imponentes, por seus projetos mais arrojados, bem como porque são 

apresentados como projetos inovadores. Esses motivos levaram a entender esses 
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objetos como edifícios icônicos, conforme explicita Charles Jencks (2005). Além 

disso, está o fato dos mesmos apresentarem-se como referências na dinamização 

imobiliária para o seu entorno e como referências para a promoção da cidade como 

um todo. Há, contudo, um caso mais específico que é o Parque da Cidade. Com 

uma obra monumental de Oscar Niemeyer, o caso do Parque é distinto, pois oferece 

desafios no que tange o conhecimento sobre o seu rebatimento na valorização 

imobiliária do entorno, tendo em vista que se constitui como uma Unidade de 

Conservação Municipal e, por isso, o seu raio de valorização faz parte de um 

contexto mais geral, influenciando a valorização de uma área de expansão urbana 

que compreende parte dos bairros de Candelária, Cidade Nova e Pitimbu. O 

prolongamento da Avenida Prudente de Morais e o desenvolvimento imobiliário no 

eixo sul da BR-101 e no bairro do Planalto são indicativos dessa dinâmica. 

Então, o trabalho em tela tem como recorte espacial a cidade de Natal, 

especialmente as áreas no entorno dos ícones urbanos, onde se pretendeu analisar  

seus efeitos na dinâmica imobiliária. Grande parte dos ícones urbanos está 

localizada no eixo de expansão leste-sul, vetor de crescimento econômico mais 

importante da cidade. Como marco temporal, o final do século XX e início do século 

XXI têm mostrado uma expansão da construção dos ícones urbanos na cidade de 

Natal, dentro dessa lógica de empreendedorismo urbano que permeia o 

planejamento da cidade. 

Tendo em vista a eleição dos referidos ícones urbanos, objetiva-se 

compreender melhor o seu papel no empreendedorismo urbano periférico da cidade 

de Natal, a partir dos efeitos dos ícones da dinâmica urbana. Para isso, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas junto a técnicos, gestores, bem como os 

principais agentes públicos e privados envolvidos com o setor imobiliário local e/ou 
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com a promoção da cidade de modo geral. Além disso, foram feitos levantamentos 

da cartografia da cidade, mostrando a disposição dos ícones urbanos e sua 

concentração no eixo de desenvolvimento imobiliário da cidade de Natal. 

O trabalho está divido em três capítulos. No primeiro, encontra-se a 

discussão teórica do espaço urbano contemporâneo, utilizando-se as abordagens da 

produção do espaço, das global cities e, por último, da cidade como uma máquina 

de crescimento. Tais abordagens ajudarão a compreender o processo do qual se 

dão as transformações recentes no modo de planejamento urbano, sendo 

importantes também para compreender como se dá o surgimento do modelo de 

planejamento e gestão que mais tarde consolidará a adoção de modelo similar (ou 

em muito do seu discurso), em cidades brasileiras, que têm investido na construção 

de ícones urbanos, dentre outros elementos. 

No segundo capítulo foi feita uma leitura do empreendedorismo urbano 

como nova concepção de planejamento urbano, a partir das suas características 

principais, conceitos e a difusão do modelo em cidades do mundo inteiro até sua 

chegada ao Brasil, onde buscou substituir os modelos de planejamento até então 

adotados. Ainda no segundo capítulo foi feita uma discussão de como se dá o 

“planejamento estratégico sem plano”, ou seja, do “empreendedorismo urbano 

periférico”, no qual a nova forma de planejamento se dá de maneira incompleta. Por 

fim, fez-se uma leitura dos ícones urbanos, a partir das relações entre os sistemas 

de objetos e sistemas de ações que compõem o espaço urbano. 

No terceiro capítulo chega-se à cidade de Natal, que é o recorte espacial da 

pesquisa. Isso porque a cidade de Natal, como foi observado por Valença e Bonates 

(2008), apresenta características do planejamento estratégico de cidades, mesmo 

sem ter planos estratégicos consolidados como em outras realidades.  Assim, 
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considerou-se a sua dinâmica imobiliária, sobretudo nos bairros de status.  Também 

foi feito, no último capítulo, uma retomada da trajetória da elaboração dos planos 

estratégicos da cidade, comparando-os ao planejamento estratégico sem plano. Por 

fim, foram discutidos os ícones urbanos da cidade de Natal como fator influenciador 

de uma nova dinâmica imobiliária. Esta seção tem como embasamento as 

entrevistas realizadas com diversos representantes de empresas, construtoras e 

instituição ligadas à dinâmica imobiliária ou à gestão da cidade.  

 

ENTREVISTADOS FUNÇÃO/EMPRESA/INSTITUIÇÃO 

Diógenes da Cunha Lima Neto Advogado no mercado imobiliário 

Alvamar Barbosa Gerente comercial da Moura Dubeux 

Andressa Souza Gerente comercial da Estrutural 

Carlos Emanuel Barbalho Gerente comercial da Planc 

Alexandre Lourenço Gerente comercial da Capuche 

Daniel Nicolau Arquiteto e Urbanista da Semurb 

Ana Lúcia Gestora pública da Sempla 

Quadro 1 – Lista de entrevistados na pesquisa 

 

As entrevistas serviram para aproximar os conceitos trabalhados na 

dissertação da realidade empírica estudada. Os agentes públicos e privados 

ajudaram a compreender como se dá o empreendedorismo periférico na cidade, 

através dos investimentos circunstanciais com a construção de ícones urbano, que 

acabam por se tornarem elementos de valorização imobiliária. 

 

 



16 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO COMO UMA MÁQUINA DE 
CRESCIMENTO 
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1. O ESPAÇO URBANO CONTEMPORÂNEO COMO MÁQUINA DE 

CRESCIMENTO 

 

A leitura da cidade contemporânea e do espaço urbano é feita por diversas 

abordagens. O presente capítulo levanta questões e conceitos ligados a algumas 

destas, bem como a leituras que se fazem da cidade, como sendo protagonista e 

empreendedora. Em relação ao conceito de cidade-global de Saskia Sassen e 

Manuel Castells, Ferreira (2007) critica o fato de se ter negligenciado a produção do 

espaço e dos seus agentes produtores. Esta é a primeira abordagem a ser 

trabalhada aqui. Em seguida, será feita uma discussão acerca do conceito de 

cidade-global, somada à discussão feita por David Harvey sobre o surgimento do 

empreendedorismo urbano, para tentar explicar como as cidades tornaram-se as 

“protagonistas” no cenário de mercado competitivo global. Por fim, são levantadas 

questões referentes à ideia da cidade como “máquina de crescimento”, de John 

Logan e Harvey Molotch, para entender como movimentos econômicos mais amplos 

são convertidos em favor de atores ou agentes imobiliários urbanos locais. É 

importante frisar que as abordagens a seguir apresentadas, apesar de mostrarem 

pontos de divergências, não podem ser consideradas como excludentes.  

 

 

1.1 A produção do espaço e os seus agentes produtor es 

 

Segundo Corrêa (1987, p. 54) “a expressão organização espacial possui [...] 

vários sinônimos: estrutura territorial, configuração espacial, formação espacial, 

arranjo espacial, espaço geográfico, espaço social, espaço socialmente produzido 

ou, simplesmente, espaço”. Dessa forma, a tarefa aqui pretendida é discutir o 

conceito em termos de leitura objetiva da realidade, ou seja, da sociedade. Segundo 
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Santos (1985, p. 49), “a sociedade só pode ser definida através do espaço, já que o 

espaço é o resultado da produção, uma decorrência de sua história”. 

Milton Santos construiu diversas maneiras de abordar o espaço. Primeiro viu 

“o espaço como reunião dialética de fixos e fluxos”; depois viu o espaço como um 

“conjunto contraditório, formado por uma configuração territorial e por relações de 

produção, relações sociais”; e, por fim, como “o espaço formado por um sistema de 

objetos e um sistema de ações” (SANTOS, 1994, p. 110). Dentro dessa última 

concepção abordada por Santos, “o espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de 

ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história 

se dá” (SANTOS, 1994, p. 111). O autor explica ainda que o sistema de objetos e o 

sistema de ações interagem da seguinte maneira: os sistemas de objetos 

“condicionam a forma como se dão as ações” e, por sua vez, os sistemas de ações 

levam “à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. É assim 

que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma” (SANTOS, 2006, p. 40). 

A acepção do conceito de espaço como soma indissociável entre sistema de 

objetos e sistemas de ações indica que o espaço constitui-se da seguinte maneira: 

“nem sistemas de objetos apenas, nem sistemas de ações apenas, mas sistemas de 

objetos que influenciam sistemas de ações, sistemas de ações que influenciam 

sistemas de objetos” (SANTOS 1994, p. 98). Assim, a análise do espaço urbano e o 

estudo das cidades precisam englobar a questão sobre como se dá a produção do 

espaço, isto é, a produção dos objetos e as ações que permeiam e motivam suas 

construções, bem como a lógica dos agentes envolvidos e suas atuações.  

A construção dos sistemas de objetos torna-se, assim, permeada de 

intencionalidades dos sistemas de ações. Ações essas, que se concretizam a partir 
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da disputa entre os diversos agentes produtores do espaço pela organização do 

espaço conforme o seu interesse, que pode variar entre o valor de uso e o valor de 

troca1 dos objetos.  

Segundo a definição de Corrêa (1989), o espaço urbano é simultaneamente 

articulado, fragmentado, reflexo, condicionante, lugar onde acontecem os vários 

conflitos urbanos e é também objeto desses conflitos, tendo em vista as diversas 

intencionalidades nos usos e organização do espaço. 

Em primeiro lugar o espaço urbano é articulado e fragmentado. É articulado 

porque “cada uma de suas partes mantém relações espaciais com as demais, ainda 

que de intensidade muito variável” (CORRÊA, 1989, p. 7). Segundo o mesmo autor, 

além da intensidade variar, igualmente determinadas relações podem sofrer 

variações desde as mais visíveis, como a circulação de pessoas e/ou mercadorias, 

às menos visíveis, como a circulação de ideologias, decisões ou de renda. 

Corrêa (1987, 1989) afirma que a organização espacial é o reflexo das 

características do grupo que a criou.  

 

O trabalho social e a sua divisão dão-se em um determinado tipo de 
sociedade com certo nível de desenvolvimento das forças produtivas 
e um modo dominante de suas relações, a organização espacial 
resultante refletirá estas características básicas da sociedade. 
Refletirá o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de 
produção. E como estas últimas vão traduzir-se em classes sociais e 
seus conflitos, a organização espacial as espelhará (CORRÊA, 1987, 
p. 67). 
 

De acordo com o autor, em uma sociedade de classes, “a organização 

espacial refletirá tanto a natureza classista da produção e do consumo de bens 

                                                           
1 Segundo Ferreira (2007) o valor de uso refere-se à visão do espaço como lugar de se viver, como 
um bem consumido. Já o valor de troca refere-se à visão de que o espaço é uma mercadoria 
capitalista. 
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materiais, como o controle exercido sobre as relações entre as classes sociais que 

emergiram das relações sociais ligadas à produção” (CORRÊA, 1987, p. 55).  

Desse modo, por exemplo, se em determinado momento do capitalismo tem-

se o fordismo vigorando como modo de produção, há um rebatimento dele no 

espaço. Há, para citar apenas um exemplo, mais depósitos para estoque de 

produtos, já que o estoque é uma característica marcante do período fordista muito 

mais do que no período posterior.  

Ora, Lefebvre (2006) já havia dito que o espaço social intervém no modo de 

produção ao mesmo tempo em que muda com este, em outras palavras, o espaço 

social muda de acordo com “as sociedades”. Assim: 

 

Enquanto produto, por interação ou retroação, o espaço intervém na 
própria produção: organização do trabalho produtivo, transportes, 
fluxos de matérias-primas e de energias, redes de repartição de 
produtos. À sua maneira produtivo e produtor, o espaço (mal ou bem 
organizado) entra nas relações de produção e nas forças produtivas. 
Seu conceito não pode, portanto, ser isolado e permanecer estático. 
Ele se dialetiza: produto-produtor, suporte de relações econômicas e 
sociais (LEFEBVRE, 2006, p. 7).  
 

Segundo Corrêa (1987) a organização espacial enquanto condição para a 

reprodução social deixa o seu papel mais claro quando se consideram as diferentes 

classes sociais fracionadas no tecido urbano. Afinal, como afirma o autor, “espera-se 

que nas localidades onde hoje residem os capitalistas esteja sendo forjada a 

próxima geração dos mesmos” (p. 75)2. Nesse sentido, Lefebvre (2006, p. 14) já 

disse que “a organização do espaço centralizado e concentrado serve ao mesmo 

                                                           
2 Pode haver exceções em duas situações: 1) nos casos de blowout (quando os grupos mais pobres 
exercem pressão sobre os mais ricos morando em proximidades geográficas, forçando-os a se 
moverem); 2) e nos casos de filterdown (quando os grupos mais ricos se movem para novas áreas e 
empreendimentos, e as suas antigas moradias vão sendo ocupadas por grupos mais pobres, 
continuando o processo). (VALENÇA, 2010b, p. 60).  
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tempo ao poder político e à produção material, otimizando os benefícios. Na 

hierarquia dos espaços ocupados as classes sociais se investem e se travestem”.  

Além de tudo o que foi dito, o espaço urbano é o lugar onde ocorrem os 

conflitos sociais e é ainda o motivo que causa conflitos, tendo em vista que “o 

espaço da cidade é assim, e também, o cenário e o objeto das lutas sociais, pois 

estas visam, afinal de contas, o direito à cidade, à cidadania plena e igual para 

todos” (CORRÊA, 1989, p. 9). Nessa medida: 

 

O espaço se produz, produzindo os conflitos latentes de uma 
sociedade fundada na desigualdade (uma sociedade hierarquizada 
em classes). O processo de produção do espaço fundamentado nas 
relações de trabalho entre sociedade e natureza implica o 
entendimento de várias relações: sociais, políticas, ideológicas, 
jurídicas, culturais – compondo os níveis da realidade – e envolve um 
modo de produzir, pensar e sentir, enfim, um modo de vida 
(CARLOS, 2011, p. 68). 

 

Assim, há vários agentes que produzem e consomem o espaço, estando em 

constante disputa por ele. Não se pode, assim, reduzir a noção de produção do 

espaço a meros aspectos físicos e objetivos, posto que essa noção seja mostrada 

como um “conjunto de relações, modelos de comportamento e sistemas de valores, 

formalizando e fixando as relações entre os membros da sociedade, e, nesse 

processo, produzindo um espaço em sua dimensão prática” (CARLOS, 2011, p. 65). 

Nessa medida, para a autora, “os sujeitos entram em conflito em torno da 

reprodução do espaço no conjunto da sociedade, na cidade” (p. 65). 

Esse conjunto de relações, comportamentos e valores interferem 

diretamente na sociedade e no modo de ela produzir e reproduzir o espaço urbano. 

Não se pode pensar essas relações apenas de maneira abstrata e sem um 

rebatimento no real. Para Corrêa (2011, p. 43): 
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A produção do espaço, seja o da rede urbana, seja o intraurbano, 
não é o resultado da “mão invisível do mercado”, nem de um Estado 
hegeliano, visto como entidade supraorgânica, ou de um capital 
abstrato que emerge de fora das relações sociais. É consequência 
da ação de agentes sociais concretos, históricos, dotados de 
interesses, estratégias e práticas espaciais próprias, portadores de 
contradições e geradores de conflitos entre eles mesmos e com 
outros segmentos da sociedade. 
 

Tais agentes produtores do espaço que disputam a reprodução do espaço 

são, segundo a classificação adotada por Corrêa (1989): a) os proprietários dos 

meios de produção; b) os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o 

Estado; e) os grupos sociais excluídos. É fundamental, para este trabalho, analisar 

cada um desses agentes. 

Os proprietários dos meios de produção caracterizam-se como grandes 

consumidores do espaço, tendo em vista que as atividades por eles desenvolvidas 

demandam oferta de grandes porções do espaço urbano. Os proprietários dos meios 

de produção não estão interessados na especulação fundiária, mas os proprietários 

fundiários, por sua vez, fundamentalmente se interessam pela especulação, pois a 

eles não importa o valor de uso da terra, mas o seu valor de troca (CORRÊA, 1989). 

Assim, “os proprietários de terras bem localizadas, valorizadas por amenidades 

físicas, como o mar, lagoa, sol, verde etc., agem pressionando o Estado visando à 

instalação da infraestrutura urbana” (CORRÊA, 1989, p. 18). Mesmo que haja 

conflitos entre os proprietários dos meios de produção com os proprietários 

fundiários, por vezes eles se encontram associados em determinadas atividades 

lucrativas. Junto a esse, podem estar também os promotores imobiliários, os quais 

são os agentes ou conjunto de agentes capazes de realizar parcial ou totalmente as 

operações como: incorporação, financiamento, estudo técnico, construção ou 

produção física do imóvel e comercialização ou transformação do capital-mercadoria 

em capital-dinheiro (CORRÊA, 1989). 
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O capital fundiário, o capital comercial, o capital financeiro intervêm 
na prática, cada um com possibilidades mais ou menos grandes, a 
seu momento, não sem conflitos entre os capitalistas da mesma 
espécie ou de outra. Essas diversas raças de capitais (e de 
capitalistas) compõem, com os diversos mercados que se entrelaçam 
(o das mercadorias, o da mão-de-obra, o dos conhecimentos, o dos 
próprios capitais, o do solo), o capitalismo (LEFEBVRE, 2006, p. 30). 

 
Para regular a ação desses agentes privados capitalistas, através da 

elaboração de normas e leis, situa-se o Estado. O Estado capitalista é um dos 

principais agentes produtores do espaço, mas “desempenha múltiplos papéis em 

relação à produção do espaço. Essa multiplicidade decorre do fato de o Estado 

constituir uma arena, na qual diferentes interesses e conflitos se enfrentam” 

(CORRÊA, 2011, p. 45). Dentre as múltiplas funções do Estado, o mesmo atua 

fazendo a regulamentação do solo, investimentos públicos na produção do espaço, 

organizando mecanismo de crédito para habitação, limitando a superfície de terra 

que pode ser apropriada, taxando terrenos etc. Além disso, o Estado é um alvo dos 

movimentos sociais, que lutam contra a exclusão de grupos sociais (CORRÊA, 

1989).  

Por fim, têm-se os grupos sociais excluídos. Estes são resultantes de uma 

sociedade estruturada em classes, na qual grupos grandes de pessoas não têm 

condições mínimas de alugarem ou comprarem a sua habitação. Nessa medida, tais 

agentes ficam dependendo da ação do Estado, que pode agir construindo conjuntos 

habitacionais ou possibilitando que agentes privados construam e vendam a 

menores custos habitações sociais. Contudo, é quando os agentes excluídos 

invadem terrenos públicos ou privados para construção de favelas que se tornam 

realmente agentes modeladores do espaço, sem ter que depender de outros fatores 

(CORRÊA, 1989). 
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A ação dos agentes sociais, por fim, é bastante complexa e, por isso 

mesmo,  

Inclui práticas que levam a um constante processo de reorganização 
espacial que se faz via incorporação de novas áreas ao espaço 
urbano, densificação do uso do solo, deterioração de certas áreas, 
renovação urbana, relocação diferenciada da infraestrutura3 e 
mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de 
determinadas áreas da cidade (CORRÊA, 1989, p. 11). 
 

A reorganização do espaço a partir da atuação dos agentes é evidenciada, 

sobretudo através da relocação diferenciada da infraestrutura sobre áreas da cidade. 

O Estado tem aí papel fundamental, pois dele provém tanto infraestruturas básicas 

como saneamento ambiental ou grandes avenidas, como também infraestruturas 

ligadas à revitalização ou embelezamento de áreas da cidade. Ambas são 

fundamentais na valorização do solo urbano. 

 

Assim, de um lado, verifica-se a manutenção de bairros de status 
que continuam a ser atrativos ao capital imobiliário e, de outro, a 
criação de novas áreas nobres em razão do esgotamento de áreas 
disponíveis em outros setores valorizados do espaço urbano: os 
novos bairros nobres são efetivamente criados ou resultam da 
transformação da imagem de bairros antigos que, dispondo de 
alguns atrativos, tornam-se de status elevado (CORRÊA, 1989, p. 
23). 
 

Como dito acima, podem ser criados novos bairros de status a partir da 

atuação do Estado em setores também valorizados do espaço urbano. Nessa 

medida, é de suma importância a construção de obras urbanísticas e monumentais 

para valorizar áreas e transformá-las em áreas capazes de atrair uma demanda 

solvável. Só assim fará “sentido” – economicamente falando – para os investidores 

construírem e venderem, por exemplo, habitações nessas referidas áreas, as quais 

antes dos investimentos não se constituiriam como áreas atrativas ao mercado 

                                                           
3
 Grifo nosso 
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imobiliário4. Obviamente, a eleição dos bairros para se tornarem bairros de status 

não depende apenas de grandes investimentos, mas também de fatores importantes 

como a localização, as amenidades naturais e mesmo o próprio imaginário simbólico 

criado pelos agentes privados para tornar o bairro atrativo. Nisso, os investimentos 

públicos são fundamentais. Enfim, o espaço é produzido e reproduzido pelos 

agentes sociais supracitados. Contudo, não se pode esquecer a importância do 

espaço enquanto condição para a reprodução da sociedade.  

 

1.2 A “emergência” da cidade como protagonista  

 
Entender a cidade contemporânea é olhar na história o processo de 

formação das estruturas necessárias, para que se produzissem as formas e suas 

respectivas funções. Desse modo, é importante verificar em que contexto se deram 

as transformações ocorridas nas últimas décadas que levaram as cidades a 

emergirem como as novas protagonistas do cenário mundial. Vale salientar, 

contudo, que não foi nesse período que as cidades tornaram-se importantes para a 

vida social, pois já existiram outros períodos na história nos quais as cidades tinham 

um papel fundamental na reprodução social. O período atual, contudo, reforça a 

importância do local, mesmo diante dos novos processos econômicos globais. 

Como mostra Castells (1999), se por um lado os sistemas avançados de 

telecomunicações permitiram a dispersão dos fluxos de conhecimento e geração de 

inovação pelo globo, por outro lado têm uma concentração dos principais serviços 

nos centros nodais de alguns países. Dessa forma, no período atual, as cidades 

                                                           
4 Segundo Corrêa (1989, p. 22), “a estratégia dos promotores imobiliários é basicamente a seguinte: 
(a) dirigir-se, em primeiro lugar, à produção de residências para satisfazer a demanda solvável; e (b) 
obter ajuda do Estado no sentido de tornar solvável a produção de residências para satisfazer a 
demanda não-solvável”.  
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assumiram um protagonismo que não foi visto no período fordista-keynesiano, no 

qual as gestões locais tinham um papel secundário na economia política. 

Devido a circunstâncias referentes, sobretudo, à crise do fordismo, dá-se um 

período de reestruturação econômica e reajustamento social e político nas décadas 

de 1970 e 1980. A rigidez da dinâmica econômica fordista começa a ser substituída 

pela fluidez da “acumulação flexível”, para usar o termo de David Harvey. A nova 

produção passa a se voltar para uma pequena escala e a economia de escopo gera 

um consumo em nichos de mercado altamente especializados. A base da 

acumulação flexível dá-se na “flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados 

de trabalho, dos produtos e padrões de consumo” (HARVEY, 2010, p. 140). 

O mercado de trabalho é flexibilizado com a precarização do trabalho e 

retrocessos na sua organização. A subcontratação passa a vigorar em muitas das 

relações trabalhistas, com empregos temporários, de tempo parcial, e até sem a 

carteira assinada. Desse modo, o setor de serviços eleva-se a um patamar de 

importância, empregando maior número de trabalhadores. O sistema financeiro, em 

especial, é reorganizado de maneira global e ganha o poder de coordenação 

financeira (HARVEY, 2010).  

Com isso, há uma “globalização” do comércio internacional, de produção e 

consumo, inclusive com a reformulação da localização da produção industrial. Como 

observa Compans (1999), é Saskia Sassen quem vai além do determinismo 

tecnológico e vê que a dispersão industrial, que induziu uma extraordinária 

mobilidade do capital, acentua a expansão da indústria financeira. O mercado 

mundial está, assim, em constante mutação e somente as grandes corporações são 

capazes de responder às novas demandas dos mercados.  
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O capitalismo, então, está se tornando cada vez mais organizado, na visão 

de Harvey, devido a três principais fatores: a dispersão, a mobilidade geográfica e as 

respostas flexíveis. A acumulação flexível caracteriza-se, ainda segundo Harvey 

(2010, p. 140), “pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 

maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, 

taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional”. 

Sobre essa questão, Castells parece pensar na mesma direção, quando afirma que: 

 

A inovação tecnológica e a transformação organizacional com 
enfoque na flexibilidade e na adaptabilidade foram absolutamente 
cruciais para garantir a velocidade e a eficiência da reestruturação. 
[...] portanto, o informacionalismo está ligado à expansão e ao 
rejuvenescimento do capitalismo como o industrialismo estava ligado 
à sua constituição como modo de produção (CASTELLS, 1999, p. 
55). 

 
Os novos sistemas computacionais de produção, assim, passam a operar 

com a flexibilidade quanto ao tipo de mercadoria. No sistema just-in-time, uma 

empresa pode mudar o modelo da mercadoria a ser produzida apenas com a 

reprogramação dos robôs, o que dispensa o estoque dos produtos, como acontecia 

no modo de produção fordista (VALENÇA, 2001). A citação abaixo descreve bem 

esse momento de transição de uma produção fordista-rígida para uma mais flexível 

e interligada com as demandas específicas: 

 

Quando a demanda de quantidade e qualidade tornou-se 
imprevisível; quando os mercados ficaram mundialmente 
diversificados e, portanto, difíceis de ser controlados; e quando o 
ritmo da transformação tecnológica tornou obsoletos os 
equipamentos de produção com objetivo único, o sistema de 
produção em massa ficou muito rígido e dispendioso para as 
características da nova economia. O sistema flexível surgiu como 
uma possível resposta para superar essa rigidez (CASTELLS, 1999, 
p. 212).  
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A superação da rigidez fordista pela acumulação flexível correlaciona-se 

com a acentuação do processo de “compressão do tempo-espaço” na organização 

do capitalismo, que se caracteriza pela “aceleração do ritmo da vida, ao mesmo 

tempo em que venceu as barreiras espaciais em tal grau que por vezes o mundo 

parece encolher sobre nós” (HARVEY, 2010, p. 219). A compressão do tempo-

espaço leva, segundo o autor, a mudanças na aparência da sociedade, a uma 

diversidade de relações sociais, políticas e econômicas. Tudo isso dá um novo 

sentido ao papel das cidades, ao ponto de Castells afirmar que, como consequência 

da natureza da nova sociedade “baseada em conhecimento, organizada em torno de 

redes, e parcialmente formada de fluxos, a cidade informacional não é uma forma, 

mas um processo, um processo caracterizado pelo predomínio estrutural do espaço 

de fluxos” (CASTELLS, 1999, p. 488). Essa mudança tem um ritmo diferente para 

cada lugar e não ocorre em todas as partes, isto é, não são todas as cidades que se 

inserem nesse processo como espaços de fluxos, ao menos de imediato.  

O surgimento da nova estrutura da sociedade nas suas distintas culturas e 

instituições também é tema de estudo de Manuel Castells em “A Sociedade em 

Rede”. Para o autor, “essa nova estrutura social está associada ao surgimento de 

um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo, historicamente moldado 

pela reestruturação do modo capitalista de produção, no final do século XX” 

(CASTELLS, 1999, p.51). É nesse contexto de informacionalismo e/ou acumulação 

flexível, que se pode notar o papel importantíssimo da informação para que de fato 

haja a flexibilidade das empresas, do trabalhador ou até mesmo de um centro 

urbano. É como Harvey afirma:  

 

a necessidade de informações precisas e comunicações rápidas 
enfatizou o papel das chamadas “cidades mundiais” no sistema 



29 

 

financeiro e coorporativo. [...] a diminuição de barreiras espaciais 
resulta na reafirmação e realinhamento hierárquicos no interior do 
que é hoje um sistema urbano global. A disponibilidade local de 
recursos materiais de qualidades especiais, ou mesmo a custos 
marginalmente inferiores, começa a assumir crescente importância 
[...] (HARVEY, 2010, p. 266). 

 

Nesse hierárquico sistema urbano global a que Harvey se refere, cidades 

procuram se inserir no topo da escala, para atrair o maior fluxo possível de pessoas 

(não simples trabalhadores em busca de oportunidades, mas mão-de-obra 

qualificada, turistas de alta renda etc.) e capital (investidores, produtores imobiliários, 

sedes de empresas, dentre outros). Isso gera um crescente aumento da competição 

entre cidades, possível, apenas, graças ao avanço das tecnologias de informação, 

comunicação e transporte no contexto da compressão do tempo-espaço. São essas 

circunstâncias que dão às cidades ditas globais, um papel central na economia 

atual, pois nelas se localizam os centros de informação, inovação, criação, 

investimentos e os fluxos de pessoas e produtos. 

A passagem do fordismo, com as suas rígidas estruturas econômicas, 

políticas e geográficas, para a acumulação flexível, muito mais aberta 

geograficamente, foi seguida por uma grande transformação que ocorreu na gestão 

das cidades. Trata-se da mudança do gerenciamento para o empresariamento 

urbano, no qual as cidades passaram a adotar medidas inovadoras e 

empreendedoras no intuito de melhorar as condições da sua competitividade no 

contexto da crise do fordismo e da crise fiscal do Estado (HARVEY, 1996). 

A partir daí, o governo local assumiu uma postura de maior independência 

dos governos centrais, comandando as operações econômicas que, até então, 

estavam nas mãos do Estado central keynesiano. Com as tecnologias que marcam 

o período da acumulação flexível e a consequente “compressão do tempo-espaço”, 

Harvey (1996, p. 50) aponta para certo “declínio dos poderes do Estado-Nação no 
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controle do fluxo monetário multinacional, de maneira que os investimentos tomam 

cada vez mais a forma de uma negociação entre o capital financeiro internacional e 

os poderes locais”. As grandes cidades, desde então, assumiram responsabilidades 

que estavam nas mãos do poder central, fomentando o desenvolvimento local a 

partir de práticas empreendedoras e de novas formas inovadoras de gerenciamento. 

Surge o planejamento estratégico – logo transformado em “pensamento único”– para 

as cidades (MARICATO, VAINER e ARANTES, 2009).  

Os resultados da descentralização do poder político do Estado central para o 

poder local, que ocorreu no período pós-crise do fordismo, evidenciaram soluções 

que visavam dar ao governo local um papel promotor. Segundo essa visão, caberia 

ao governo local: promover a cidade para o exterior, unir os setores público e 

privado, dotar os habitantes de “patriotismo cívico” através de obras e serviços 

visíveis, além da inovação político-administrativa, já que “as competências e funções 

dos governos locais não podem ser definidas mediante uma legislação estatal 

uniformizadora” (CASTELLS e BORJA, 1996, p. 161).  

Considerando as cidades como atores políticos, Castells e Borja (1996) 

argumentam que não se pode negar a importância que as cidades vêm assumindo 

dentro do cenário atual, adquirindo, “cada dia mais, um forte protagonismo tanto na 

vida política como na vida econômica, social, cultural e nos meios de comunicação” 

(p. 152). O surgimento das cidades como protagonistas do novo período tem a ver 

com o novo sentido dado ao tempo e ao espaço pelos novos meios de 

comunicações e de transporte, agora mais velozes. A diminuição das barreiras 

espaciais, como aponta Harvey (1996, p. 57), “acirrou a competição entre 

localidades, estados e regiões urbanas. Dessa maneira, a administração urbana 
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orientou-se mais no sentido de prover um ‘bom clima de negócios’ e oferecer todos 

os tipos de atrativos para trazer capitais para a cidade”. 

Na Europa, o protagonismo das cidades foi uma resposta à recessão 

econômica da década de 1970, quando os governos locais uniram-se aos atores 

urbanos no intuito de promover as cidades então em decadência. No caso dos 

Estados Unidos, as cidades desempenharam um importante papel no âmbito das 

transformações políticas e econômicas, como consequência da crise oriunda do 

exacerbado neoliberalismo dos governos Reagan e Bush. Na América Latina, as 

cidades contaram com a descentralização do Estado e com o processo de 

democratização política para conseguirem emergir tardiamente como protagonistas 

(CASTELLS e BORJA, 1996).  

É inegável a importância que as cidades vêm ganhando nas últimas 

décadas, tornando-se “protagonistas” nas relações econômicas, políticas, sociais, 

culturais e até ecológicas. Entretanto, é contraditória a leitura que a cidade é em si 

mesma uma protagonista ou um ator político, tendo em vista que na cidade existe 

uma gama de agentes, cada qual com interesses divergentes, que continuamente 

disputam e produzem o espaço. Daí dizer-se que o espaço é também fragmentado. 

Nesse sentido, a noção de cidade como um ator “dá a impressão que ‘a cidade’ 

pode ser um agente ativo quando não passa de uma mera ‘coisa’” (HARVEY, 1996, 

p. 51). 

No âmbito dos planos estratégicos, os interesses da população em geral são 

deixados de lado em virtude de “um bem maior”. Assim, os planos supostamente 

tinham a capacidade de unir os interesses dos homens, das firmas e das 

instituições, tendo como resultado um novo momento da política urbana, no qual as 
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forças políticas se aliam para alavancar o crescimento da cidade em meio à grave 

crise e ao clima caótico instaurado (ou criado). Nessa medida,  

 

O empresariamento urbano (em oposição ao muito mais disfarçado 
gerenciamento burocrático) lida aqui com a busca da identidade local 
e, como tal, abre uma gama de mecanismos para o controle social. 
Pão e circo foi a famosa fórmula romana, que está sendo agora 
reinventada e revivida, enquanto a ideologia da localidade, de lugar e 
da comunidade tornam-se centrais na retórica política da gestão 
urbana que se concentra na idéia de união como defesa contra um 
mundo hostil e ameaçador do comércio internacional e da alta 
competição (HARVEY, 1996, p. 60). 
 

O protagonismo das cidades ocorre, de modo geral, através da 

homogeneização e do controle da sociedade. É a sustentação da imagem da 

“cidade unida” em torno de nobres ideais. Quem poderá ser contrário a planos 

capazes de dar notoriedade a cidades com economias desaquecidas? Os planos 

estratégicos apresentam-se como essas ferramentas capazes de tornar as cidades 

competitivas e protagonistas. Contudo,  

 

As propostas que enfatizaram a autonomia das cidades e as disputas 
entre elas, para a atração de investimentos e prestígio, alimentaram 
a campanha de enfraquecimento do Estado-Nação ou, pelo menos, 
desviaram a atenção dos governantes e governados sobre as 
políticas nacionais. É por esse motivo que entendemos que tanto o 
Consenso de Washington quanto o Plano Estratégico à la Barcelona 
se complementaram: um em nível nacional e outro em nível local 
(MARICATO, 2001, p. 62). 

 
De acordo com Harvey (2002), nem se pode alegar que os problemas 

sociais urbanos serão sanados na medida em que o mercado se autorregular, nem 

se pode esperar a revolução socialista para que aconteçam as transformações 

urbanas. As transformações devem acontecer num processo contínuo com a 

redefinição da riqueza a partir de colaborações sociais e de cooperações em busca 

da justiça social. Isso não significa, contudo, que a solidariedade da comunidade 
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suprirá as demandas por políticas públicas, que devem ser buscadas pelas 

comunidades. 

Não se defende aqui o extremo de uma revolução socialista, pois se 

corrobora com Harvey (2002) na medida em que esperar pela revolução é 

mitológico, mas também é igualmente complicado esperar que os mercados 

autorregulem, que os empresários construam planos para a cidade como panaceia 

para os problemas urbanos. Daí a necessidade de entender as mudanças paulatinas 

necessárias, a partir do entendimento de que os cidadãos precisam buscar a justiça 

social através da mudança na estrutura política, esta que acaba por favorecer a 

continuidade do status quo e da permanência do favorecimento de projetos públicos 

para as elites locais.  

Por esse motivo, é discutida no item seguinte a abordagem da máquina de 

crescimento para ajudar a entender como se dá esse favorecimento das elites 

locais, através das suas alianças com a mídia e com os políticos. Como já foi falado, 

concordamos com Ferreira (2007) quando afirma que as abordagens já 

apresentadas da produção do espaço e das global cities não são excludentes e 

devem ser usadas juntas com a abordagem da máquina de crescimento que, 

segundo o autor, explica ainda melhor o empreendedorismo urbano nas cidades 

brasileiras. 

 

 

1.4 A cidade como “máquina de crescimento”: uma apr oximação das 

abordagens 

 
 
Para conhecer melhor o fenômeno do empreendedorismo urbano – notável 

em cidades do mundo inteiro nas últimas décadas – além das abordagens já 
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expostas (da produção do espaço e da cidade global), outra abordagem importante 

que ajuda a explicar a dinâmica de produção das novas formas urbanas é a da 

cidade enquanto uma máquina de crescimento. Tal proposta foi formulada por 

Molotch, em 1973, no conhecido artigo intitulado “The city as a Growth Machine”, 

abordagem que desenvolveu e aprofundou mais tarde, com John Logan, na obra 

“Urban Fortunes”, lançada em 1987. 

Nesse item, objetiva-se tocar em pontos levantados pelos autores 

supracitados, buscando entender melhor o atual processo de desenvolvimento 

urbano. Segundo Ferreira (2007), a abordagem da cidade como máquina de 

crescimento constitui-se como a melhor abordagem para explicar a adesão das 

cidades brasileiras ao empreendedorismo urbano. Apesar disso, o autor faz 

ponderações quanto à leitura direta dessa abordagem para o entendimento dos 

casos brasileiros. 

Para Logan e Molotch (1987), as pesquisas urbanas têm dado pouca 

relevância às atividades cotidianas das elites para o lugar, para a cidade. Essa 

relevância é imprescindível visto que as prioridades assumidas pela elite dirigente 

afetam os padrões do uso do solo, orçamentos públicos e toda a vida social urbana. 

Dessa forma, os autores mostram que não se tem entendido corretamente que o 

lugar é um bem de mercado, o qual pode produzir riqueza e poder para os seus 

proprietários. Isso explica porque as elites dirigentes têm dado tanta importância ao 

ordenamento e planejamento das cidades, aos planos e projetos para as cidades. 

As correntes que estudam o papel das elites na vida urbana têm se dividido 

em dois tipos de explicações. Uma primeira visão pluralista entende que a elite dá-

se a partir de grupos de interesses diferentes e concorrentes que disputam entre si 

por questões de ordens diversas. Já a outra corrente entende que a elite constitui-se 
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como membros de uma oligarquia coordenada e apresenta essa organização 

através dos sinais de coesão de ações políticas em prol de um objetivo que 

beneficie essa elite (LOGAN e MOLOTCH, 1987).  

De qualquer forma, para além das questões de quem governa e sob quais 

regras governa, Logan e Molotch (1987) afirmam que é necessário acrescentar aos 

estudos urbanos a seguinte pergunta: “para quê governa?”. Os autores, assim, 

entendem que geralmente é a “questão do crescimento” que une as elites em um 

consenso e os separa do restante que usa a cidade como o lugar de viver e 

trabalhar. É assim que Molotch (1976, p. 310) argumenta que “a essência de uma 

localidade é a sua operação como uma máquina de crescimento”. 

Nesse sentido, a cidade constituir-se-ia como uma máquina de crescimento 

capaz de gerar riqueza e aumentar as rendas agregadas para aqueles que estão na 

situação da qual podem se beneficiar. O desejo pelo crescimento cria um consenso 

entre vários setores das elites e, mesmo que haja discordância em alguns ou 

mesmo na maioria dos assuntos públicos, não há uma desunião fundamental entre 

os atores da elite. A união ocorre no consenso do crescimento, para eliminar a 

possibilidade de uma gestão alternativa por parte da comunidade ou de outros 

grupos que contrariem a visão elitista. Desse modo, as elites vão se unindo em torno 

do crescimento das infraestruturas (LOGAN e MOLOTCH, 1987). 

Segundo Logan e Molotch (1987), nos Estados Unidos da América, o 

desenvolvimento urbano tem como força motriz a “máquina de crescimento” e isso 

pode ser visto nas cidades americanas desde os séculos XVIII e XIX. Contudo, as 

disputas por canais, ferrovias, comércios e depósitos de armas dos séculos 

anteriores foram dando lugar no presente a esforços mais complexos e sutis para 

manipular o espaço urbano e auferir rendas. 
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Enquanto que, na cidade moderna, a máquina de crescimento buscava o 

desenvolvimento de funções econômicas básicas, as cidades contemporâneas 

diferem desse tipo de base econômica. Contudo, em ambos os casos pode-se ver a 

busca do mesmo objetivo: o uso da terra mais intenso. Para isso, a coalizão da 

máquina de crescimento mobiliza essas motivações culturais, legitimando-as e 

colocando-as na direção do crescimento e na fomentação de um bom clima de 

negócios (LOGAN e MOLOTCH, 1987).  

Para que a máquina de crescimento possa funcionar da melhor forma 

possível para os grupos hegemônicos, é necessário um uso da terra mais intenso, 

no qual se busca agregar valor ao solo urbano, através da geração de uma renda 

diferencial “que repousa nas qualidades específicas de um dado lugar” (MORAES e 

COSTA, 1984, p. 126), ou mesmo em uma conjugação de fatores locacionais, como 

um bom clima de negócios, abertura para o capital estrangeiro, parcerias público-

privadas, criatividade, dentre outros. É possível, ainda, valorizar (entendendo a 

valorização, sobretudo em seu sentido mercantil), o espaço urbano a partir de 

fatores que gerem uma renda de monopólio, isto é, que “incide mais diretamente ao 

nível da singularidade dos lugares [...]. São as condições únicas” (MORAES e 

COSTA, 1984, p. 127).  

Dessa forma, a valorização constitui-se como o elo que perpassa tanto a 

abordagem da máquina de crescimento, como as abordagens da produção do 

espaço e das cidades globais. Os ícones urbanos são, assim, elementos chaves 

(mas não únicos) para que as cidades possam criar as condições favoráveis, nas 

quais possam auferir as rendas descritas acima. A abordagem da cidade global 

considera como inevitável que as cidades do mundo inteiro, que queiram se inserir 

dentro da lógica competitiva, passem por um processo de planejamento estratégico 
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que as coloquem nessa direção do crescimento, a partir do clima de negócios, do 

aumento dos investimentos, da construção de uma arquitetura icônica, dos fluxos e 

dos serviços de ponta ofertados nos centros urbanos globais. 

Ícone é uma palavra que traz em si vários significados e usos cotidianos 

diversos, desde a confecção de uma imagem bizantina que represente Jesus, como 

explica Charles Jencks (2005), até imagens que representem contemporaneamente 

a imposição de uma cidade como centro de negócios de atração internacional. 

Segundo o autor, um edifício icônico, como o Word Trade Center, que carregava em 

si o símbolo de ícone do capitalismo ocidental, tem em sua derrubada um significado 

não apenas de sua destruição arquitetônica, de consequências físicas e de perdas 

humanas, mas de derrubada simbólica da hegemonia de um país como centro de 

negócios internacional. Contudo, mesmo tendo essas características importantes e 

sérias, os edifícios icônicos podem estar associados à representação de imagens 

bizarras.  

Para Jencks (2005), para ser icônico o edifício precisa fornecer uma imagem 

nova, ser nobre e superior em sua forma, além de se destacar na cidade. E esse é 

um dos pontos fundamentais que as gestões das cidades globais usam para ajudar 

a criar um clima de negócios, de atração, na cidade. Isso explica o fato de que a 

cada dia mais os agentes produtores do espaço buscam construir esse tipo de 

arquitetura para exportar uma imagem inovadora da geografia da cidade, pois “as 

construções espaciais expressam os conteúdos das relações sociais que as 

engendrou” (MORAES e COSTA, 1984, p. 126). Normalmente as relações sociais 

existentes no planejamento urbano são conflituosas e fundamentam-se nos 

interesses dos diversos agentes. 
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Por esse motivo, Logan e Molotch (1987) preferem a explicação da cidade 

por meio da tensão que há entre os proprietários que veem a cidade como valor de 

troca e os moradores que veem a cidade como valor de uso. Segundo os autores, as 

elites locais associam-se aos políticos e à mídia local para gerar uma coalizão, cujo 

discurso é que os resultados de suas ações beneficiarão todos. Tal discurso é 

necessário ao funcionamento da “máquina de crescimento”, transformando a cidade 

e o seu valor de uso de todos, para o valor de troca de poucos. 

Esse discurso de que os interesses de todos são abarcados dentro do – hoje 

planejamento estratégico de cidades – chegou também nas cidades brasileiras, e 

este é um dos motivos que levantam a necessidade de utilizar a abordagem da 

cidade como máquina de crescimento, para que fique às claras que nem sempre os 

interesses da população estão considerados nos planos estratégicos formulados 

para as cidades. 

É importante frisar, contudo, que não se pode transpor automaticamente a 

matriz teórica dos urbanistas norte-americanos John Logan e Harvey Molotch para a 

realidade brasileira, como alerta Ferreira para o caso de São Paulo. Segundo o 

autor, “a natureza do principal conflito urbano na cidade de São Paulo não está na 

disputa entre valor de uso e valor de troca, mas sim na luta de classes entre 

incluídos e excluídos da cidade formal” (FERREIRA, 2003, p. 11). Não apenas São 

Paulo, mas as cidades brasileiras, de modo geral, apresentam esse quadro de 

exclusão ou de inclusão precária e marginal como prefere José de Souza Martins 

(apud VÉRAS, 2003). 

Mesmo diante dessas diferenças entre os quadros brasileiro e norte-

americano, é relevante entender a situação do espaço urbano brasileiro à luz dessa 

coalizão de forças entre os diversos agentes para produzir a cidade segundo os 
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seus interesses, em detrimento não apenas dos interesses dos que lutam pelo valor 

de uso e da qualidade de vida nas cidades, mas em detrimento das necessidades 

básicas de uma população que carece de abastecimento de água, esgotamento, 

drenagem, moradia digna, segurança, postos de saúde, dentre outros.  

A abordagem da cidade global costumeiramente aponta o papel atribuído 

aos centros urbanos globais como protagonistas dessa época, e isso é importante 

para entender o atual contexto de produção das cidades. Contudo, essa abordagem, 

muitas vezes, trata as cidades como atores políticos, como se a cidade em si fosse 

coesa, sem distinções de pensamentos. O plano estratégico aparece como a única 

forma de fazer com que a cidade desponte como destino para turistas solváveis, 

investidores, atividade de negócios, dentre outros.  

Nesse sentido, a abordagem da produção do espaço ajuda a entender que 

há diversos agentes envolvidos em uma luta constante no e pelo espaço urbano, a 

partir de estratégias cada vez mais sofisticadas. O espaço urbano é produzido 

através da disputa entre os agentes, e falar de coesão ou consenso pode ser falar 

de dominação de uns agentes sobre os interesses dos demais. 

Por fim, a abordagem da cidade como máquina de crescimento contribui 

bastante para entender o papel das elites que se aliam com as mídias locais, 

políticos, dentre outros, para mobilizar as atividades que favoreçam o crescimento, 

em detrimento de uma melhoria nas condições de vida dos cidadãos. Desse modo, é 

possível aproveitar determinadas estruturas de cada uma dessas abordagens, 

apresentando aspectos teóricos e práticos que contribuam para a leitura da cidade 

contemporânea. Para isso, é preciso ter os devidos cuidados para não fazer uma 

leitura direta da realidade das cidades brasileiras a partir dessas abordagens. 
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2 EMPREENDEDORISMO URBANO COMO NOVA CONCEPÇÃO DE 
PLANEJAMENTO URBANO 

 

O planejamento urbano é uma atividade que se remete ao futuro, posto que 

acontece a médio e longo prazo. Ele considera a importância de prever a evolução 

de fenômenos ou processos com o intuito de premunir-se contra possíveis 

dificuldades ou para melhor aproveitar oportunidades. Já a gestão é uma atividade 

que se remete ao presente, à condução de atividades que podem até ser planejadas 

antes de geridas (SOUZA e RODRIGUES, 2004). Feita essa diferenciação, pode-se 

dizer que vários são os modelos de planejamentos conduzidos nas cidades 

brasileiras, como meio de antecipar os problemas, além das gestões, embasadas 

em planejamentos específicos. Isso porque planejamento e gestão são faces do 

mesmo processo. 

Particularmente um modelo de planejamento urbano estimulou a presente 

pesquisa. Tal planejamento é, na verdade, muito mais uma gestão da cidade do que 

propriamente um novo modelo de planejamento. Com a decadência do 

planejamento tradicional, e em decorrência das sucessivas crises urbanas 

enfrentadas em todo o mundo, surge essa nova maneira de se pensar o espaço 

urbano e produzi-lo. Por motivos explicados no capítulo anterior, as cidades 

incorporaram a lógica das empresas e tornaram-se empreendedoras. Daí o termo de 

David Harvey, empreendedorismo urbano, que nomeia o capítulo ora em discussão. 

Desse modo, em um primeiro tópico são levantadas características e 

conceitos do empreendedorismo urbano, também conhecido como planejamento 

estratégico de cidades, abordando como se deu a difusão de tal modelo pelo mundo. 

No segundo tópico é feito um breve levantamento do contexto da chegada do 

planejamento estratégico, no seu sentido pleno, ou de maneira parcial, no Brasil. 
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Este planejamento estratégico parcial é uma discussão que aparece no terceiro 

tópico, no qual se busca abordar o que se está chamando de “planejamento 

estratégico sem plano” ou “empreendedorismo periférico”, que se caracteriza como 

resultado da imitação das cidades globais, tidas como modelo de desenvolvimento 

para outras cidades. Por fim, no último tópico do capítulo, são abordados os 

sistemas de objetos e as intencionalidades das ações que os constroem, a partir do 

uso dos ícones urbanos para a promoção da cidade, valorização de áreas, bem 

como controle social. 

 

2.1 O empreendedorismo urbano: difusão, conceitos e  características  
 
 

O empreendedorismo urbano, também conhecido como planejamento 

estratégico de cidades, é um modelo de planejamento urbano que procurou 

substituir os modelos que estavam se esgotando com a crise do fordismo e a crise 

fiscal do Estado. O empreendedorismo é um termo que vem da economia e está 

intimamente relacionado à ideia de inovação. O contexto de decadência das cidades 

industriais norte-americanas suscitou a necessidade de um espírito empreendedor, 

de inovação e de estratégia, que as fizessem renascer ante as suas crises. Essa 

estratégia de empreendedorismo mostra-se, então, como uma prática de cidades 

que buscam viabilizar a retomada do desenvolvimento urbano. 

Estratégia é uma palavra que vem do grego antigo stratègós, que remete a 

ciência das operações militares. Tem a ver com liderança, comando, a arte do 

general. Planejamento estratégico, por sua vez, é um termo cunhado pela 

administração, na lógica da complexidade das empresas, significando “medidas 

positivas que uma empresa poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as 

oportunidades encontradas em seu ambiente” (ALDAY, 2000, p. 10). A estratégia foi 
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incorporando-se paulatinamente ao vocabulário da administração, sobretudo após a 

Segunda Guerra Mundial, e foi ganhando espaço através de diversas abordagens da 

administração. O clima era de competição internacional entre as empresas, e os 

lugares deveriam estar preparados para fomentarem um ambiente adequado para 

que as empresas se tornassem mais competitivas (LIMA JÚNIOR, 2003).  

O planejamento estratégico teve o seu uso generalizado para a 

administração pública quando Margareth Thatcher esteve no comando do Reino 

Unido, a partir de 1979. Contudo, Jordi Borja e Manuel Castells estão entre os 

pioneiros na sistematização teórica do planejamento estratégico, trazendo-o da 

realidade empresarial para as cidades. Os autores citados foram responsáveis, 

através do estabelecimento de consultoria internacional, pela difusão internacional 

desse modelo de planejamento – no caso, o modelo catalão, em particular na 

América Latina. Esse novo paradigma, o chamado “Planejamento Estratégico de 

Cidades”, foi difundido pelo mundo a partir do “sucesso de Barcelona”. 

Incansavelmente, fez-se propaganda das políticas urbanas que supostamente 

tinham a capacidade de resolver os problemas urbanos e tirar as cidades da crise. 

Tais políticas consistiam na união de esforços entre o setor público e privado para 

realizar um Projeto de Cidade e, assim, responder aos objetivos da cidade de 

promover: “nova base econômica, infra-estrutura urbana, qualidade de vida, 

integração social e governabilidade” (CASTELLS e BORJA, 1996, p. 155). 

Cidades do mundo inteiro copiaram esse modelo, tido como único, para que 

a cidade sobreviva à competitiva selva urbana, nesses tempos da acumulação 

flexível. Existem escolas de planejamento estratégico espalhadas pelo mundo, elas 

“têm como origem o modelo desenvolvido pela Havard Business School que desde 
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1920 incluía ações estratégicas no seu curso de política de negócios” (LOPES, 

1998, p. 80). 

A partir da década de 1990, chega à América Latina a ideia da cidade como 

um ator político e econômico, mas a “consolidação deste novo papel dependerá da 

possibilidade de estímulo de grandes projetos de cidade que contem com uma 

participação ativa dos principais agente públicos e privados e conquistem um amplo 

consenso público” (CASTELLS e BORJA, 1996, p.154). 

O planejamento estratégico tem como um dos seus pilares a associação dos 

diversos atores urbanos através de parcerias público-privadas, pois se entendia que 

“a definição de um Projeto de Futuro só será eficaz se mobilizar, desde o seu 

momento inicial, os atores urbanos públicos e privados” (BORJA E CASTELLS, 

1996, p. 158). Entretanto, as chamadas “parcerias” entre as esferas pública e 

privada são criticadas pelo modo como são muitas vezes conduzidas, tendo em vista 

que 

este novo modelo de gestão público-privada tem provocado 
profundas e questionáveis mudanças na atuação dos governos 
municipais com relação às suas prioridades na alocação de recursos 
e compromissos na implementação de políticas, com tendências 
cada vez maiores a uma mercantilização da vida urbana (SÁNCHEZ, 
1999, p. 118). 

 

Segundo Harvey (1996, p. 53), o objetivo dessas parcerias é (apesar de não 

ser exclusivamente isso) “muito mais o investimento e o desenvolvimento econômico 

através de empreendimentos imobiliários pontuais e especulativos do que a melhoria 

das condições em um âmbito específico”. Corroborando com esse ponto de vista e 

com um olhar sobre a realidade brasileira, Marcelo Lopes de Souza (2004, p. 55) 

afirma que: 

 

Essas parcerias são estabelecidas visando à criação, execução e 
gestão de projetos em que, na maioria das vezes, o Estado (e, 
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indiretamente, todos nós, pagadores de impostos) assume todos os 
riscos e custos, e o setor privado fica com a gestão e os benefícios 
(os lucros dos projetos). É como se o Estado “pusesse a mesa” para 
os empresários particulares, sob o argumento de que os empregos 
que serão criados e os recursos advindos do “aquecimento” da 
economia local justificariam isso – argumento esse que é, como 
muitos têm observado e mostrado, bem fraco.  

 

Os planos estratégicos são feitos para produzir e reproduzir o espaço 

urbano, espaço das cidades, seguindo uma lógica específica. Há, assim, uma 

intencionalidade nas ações de produção e reprodução desse espaço. Melhor do que 

falar de atores – como se o espaço fosse um palco, onde interagem os atores – é 

pensar o conceito de agentes. Na lógica da intencionalidade do planejamento 

estratégico de cidades há vários agentes envolvidos na produção e reprodução do 

espaço: o Estado; os diversos agentes privados, como proprietários dos meios de 

produção, proprietários fundiários e promotores imobiliários; os grupos sociais 

excluídos; bem como agentes envolvidos com a elaboração dos planos estratégicos, 

levados a cabo na ação das empresas de consultorias. 

No Brasil, em meados da década de 1990, algumas cidades contrataram 

empresas de consultoria para realizar tais planos. O Rio de Janeiro se orgulhava de 

ser uma das primeiras a estar entre essas cidades a elaborarem seu plano. Embora 

bastante difundido, o modelo encontrou mais tarde seus críticos, como revela o 

fragmento seguinte:  

 

Não faltam aqueles que oferecem, a preços não módicos, fórmulas 
capazes de conduzir qualquer cidade ao pódio restrito das cidades 
globais. Os clientes, muitos prefeitos latino-americanos, buscavam 
salvar suas municipalidades da insolvência promovida pela crise 
fiscal, seguindo o modelo mais vendido do continente: Planejamento 
Estratégico, à la Barcelona (MARICATO, 2001, p. 57). 

 

Esse modelo, que ia se difundindo pelo planeta, defendia que “o governo 

local capaz de dar resposta aos atuais desafios urbanos e de construir um projeto de 
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cidade, assim como de liderá-lo, tem de ser um governo promotor” (CASTELLS e 

BORJA, 1996, p. 158). É o governo local que, para sair da crise, precisa agir como 

um ator privado, de modo a se promover no cenário competitivo ao qual deve se 

enquadrar. A promoção da cidade deve ser feita para o exterior, a partir do seu 

interior, na medida em que 

 

Cabe ainda ao governo local a promoção interna à cidade para dotar 
seus habitantes de “patriotismo cívico”, de sentido de pertencimento, 
de vontade coletiva de participação e de confiança e crença no futuro 
da urbe. Esta promoção interna deve apoiar-se em obras e serviços 
visíveis, tanto os que têm caráter monumental e simbólico5 como os 
dirigidos a melhorar a qualidade dos espaços públicos e o bem-estar 
da população (CASTELLS e BORJA, 1996, p. 160). 

 

Dentro desse contexto, para promover a cidade para o exterior (no intuito de 

atrair “investidores e visitantes solventes” e dinamizar sua economia), é necessário 

gerar um consenso entre os cidadãos, os quais precisam confiar nos rumos da 

gestão. Para isso, vale construir grandes obras de caráter monumental, que têm a 

capacidade de gerar um sentimento de pertença, de patriotismo pela cidade, que é 

também o extermínio da crítica e do debate. Mesmo defendendo que o planejamento 

estratégico consolida a participação direta dos cidadãos, a partir do princípio de 

proximidade, os autores defensores do planejamento estratégico se contradizem. 

Ora, se os consultores trazem ideias, planos prontos e projetos acabados para que 

os cidadãos apenas os aprovem e, além disso, tenham suas “energias estimuladas” 

para a direção a qual se quer chegar, de que tipo de participação se está falando? 

Nesse mesmo sentido, já foram elaboradas inúmeras críticas ao modelo de 

planejamento estratégico adotado por cidades (ou melhor, em cidades) brasileiras. 

As críticas, em geral, concentram-se nas seguintes questões: 1) o modelo foi 

                                                           
5 Grifo nosso 
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exportado de países europeus e dos Estados Unidos, sem se levar em consideração 

o contexto em que seria implementado; 2) os planos estratégicos não se 

preocupavam em verdade com a participação da população, antes, construíam na 

população os anseios do que se queria fazer, valendo-se do marketing urbano; 3) 

apesar de uma roupagem de abrangência de toda a cidade, grande parte das obras 

realizadas concentrou-se em área já enobrecidas, excluindo áreas que precisavam 

de investimentos e cuidados maiores; 4) na prática, os planos não mudaram muito 

as condições sociais dos mais necessitados, sendo, contudo, mais importantes para 

a dinamização da economia, favorecendo sobremaneira a elite local. 

Dentre as críticas feitas a esse modelo de planejamento, destaca-se a obra 

intitulada “A cidade do pensamento único: desmanchando consensos”, na qual 

Carlos Vainer, Otília Arantes e Ermínia Maricato fazem uma análise exaustiva sobre 

o planejamento estratégico, suas características e ferramentas. Carlos Vainer (2009) 

utiliza-se de três analogias para explicar criticamente a leitura da cidade a partir da 

óptica dos defensores do planejamento estratégico de cidades: a cidade-mercadoria, 

a cidade-empresa e a cidade-pátria. A cidade-mercadoria remete à cidade como 

uma coisa, um objeto de luxo, o qual deve ser preenchido de atributos e embelezado 

para melhor ser vendido para aproveitamento de uma demanda solvável. De acordo 

com essa visão, alerta Vainer (2009, p. 83): “a cidade não é apenas uma 

mercadoria, mas também e, sobretudo, uma mercadoria de luxo, destinada a um 

grupo de elite de potenciais compradores: capital internacional, visitantes e usuários 

solváveis”.  

A cidade aparece também como uma empresa – daí o termo 

empresariamento ou empreendedorismo urbano usado por Harvey (2009) – que 

precisa agir estrategicamente coesa, para atingir os objetivos propostos. Vainer 
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(2009) entende que a cidade-empresa causa a despolitização da cidade. O que 

ocorre não é apenas uma mudança gerencial, mas é a mudança no conceito de 

cidade, transformando-a em um sujeito econômico, cuja lógica de poder é usada 

para “legitimar a apropriação direta dos instrumentos de poder público por grupos 

empresariais privados” (p. 89).  

A ideia de cidade-empresa é acompanhada ainda da cidade como pátria, 

haja vista que no pragmatismo empresarial não há espaço para a política. Assim, “o 

plano estratégico supõe, exige, depende de que a cidade esteja unificada, toda, sem 

brechas, em torno ao projeto” (VAINER, 2009, p. 91). Para isso, os planos 

consideram de suma importância as condições de percepção da crise por parte dos 

citadinos, isto é, a consciência ou o sentimento de crise. Esse sentimento de crise, 

fugaz e passageiro é, então, transformado em patriotismo de cidade, mais duradouro 

e útil ao sentimento de sucesso planejado. 

O patriotismo cívico é útil porque envolve os citadinos de forma com que se 

minem as chances de crítica ao modelo adotado, dando a impressão de que tudo vai 

bem e que se está no caminho certo. Carlos Vainer “participou” do processo de 

implementação do plano do Rio de Janeiro no início da década de 1990 como 

“conselheiro” e afirma ironicamente que “o plano é, pois, o mero enunciado da 

cidade que todos nós queremos e simplesmente ainda não sabíamos” (2009a, 

p.118). Mesmo assim a democratização é uma tecla repetidamente tocada. É 

preciso entender, contudo, que: 

 

O discurso oficial que acompanha as novas políticas destaca, com 
ênfase, a vontade de envolver os cidadãos nos projetos de 
renovação urbana. De fato, criaram para a maioria da população um 
sentimento de orgulho e de “pertencimento” à cidade, mas esse 
sentimento gera, mais do que uma participação ativa, uma 
participação contemplativa da nova cidade. Com efeito, pensamos 
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que a assistência ao espetáculo cria uma ilusão de participação 
(SÁNCHEZ, 1999, p.127). 

 

Note-se que a cidade, em Castells e Borja (1996), passa a ser vista como 

um ator. Ela se torna protagonista em si mesma, uma cidade-empresa coesa focada 

na sua melhor inserção no cenário de competição global entre cidades. Os 

interesses dos agentes, entretanto, escondem-se por trás do seu brilho e, a partir 

dos planos de embelezamento implementados, torna-se a “menina dos olhos” de 

todos os agentes, tanto públicos como privados, mas, principalmente dos turistas de 

luxo. Harvey (1996, p. 52) assinala, contudo, que “projetos pontuais desse tipo 

também costumam configurar-se como foco da atenção pública e política a ponto de 

desviar a atenção e mesmo recursos de outros problemas mais importantes e que 

envolvem a região ou o território com um todo”. 

 

Na realidade, a venda da cidade como um espaço para atividades 
depende muito da criação de um imaginário urbano atraente. 
Lideranças da cidade podem considerar o desenvolvimento 
espetacular como “um líder de gastos” para atrair outras formas de 
desenvolvimento. Parte do que temos visto nas últimas duas 
décadas é a tentativa de construir um imaginário físico e social de 
cidades adequadas para estes propósitos competitivos (HARVEY, 
1996, p. 60). 

 

O marketing urbano, por sua vez, serve na construção da imagem atraente 

da cidade, da ideologia do “projeto de cidade” como única saída para enfrentar a 

“crise”6 pela qual passa a cidade. Nos planos, o que dá maior visibilidade e interesse 

são justamente obras monumentais, na maioria das vezes concentradas nas áreas 

nobres das cidades. Para conseguir legitimar os planos, o marketing atrela-se às 

                                                           
6 Ao invés de crise é mais propício falar de sentimento de crise. Esse termo aparece em Borja e 
Castells (1996), significando um elemento de auxílio para a consolidação dos projetos urbanos. A 
sensação de crise deve, segundo os autores, ser construída para gerar uma ação conjunta entre o 
poder local e os poderes econômicos no intuito de viabilizar as transformações da infraestrutura 
urbana. 
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mídias locais e até internacionais propagandeando o desenvolvimento da cidade. 

Gera-se, assim, um consenso público a partir de um ator carismático. Esse 

personagem carismático (em geral o prefeito da cidade ou outra liderança política ou 

não) deve “unir a cidade” em torno de si, para que não se questione a importância 

dos planos no que concerne à minimização dos reais problemas enfrentados pela 

população. Ao contrário, pretende-se que seja dada a legitimidade necessária à 

implementação desses planos. Nessa medida, em uma nova concepção de 

planejamento, a preocupação central do discurso dos consultores ligados à 

elaboração dos planos estratégicos é muito mais a de promover a cidade para o 

crescimento, do que propriamente administrá-la para o bem comum.  

Desse modo, o discurso do empreendedorismo urbano é vendido por 

consultores como a panaceia para os problemas econômicos e sociais da cidade. 

Assim, 

 

A ênfase no turismo, na produção e consumo de espetáculos, na 
promoção de eventos efêmeros numa dada localidade representam 
os remédios favoritos para economias urbanas moribundas. 
Investimentos urbanos desse tipo podem ser paliativos imediatos 
apesar de efêmeros aos problemas urbanos. Mas estes são, em 
geral, altamente especulativos (HARVEY, 1996, p. 59). 
 
 

Com “especulativos”, Harvey pretende alertar sobre o caráter de imprecisão 

dos projetos urbanos. Apesar das contestações, há casos em que amplamente se 

julga haver um sucesso após investimentos empreendedores. No entanto, análises 

levam a crer que a preocupação de Harvey é justificada. Segundo Ferreira (2007), o 

caso de Londres pode ser considerado um estrondoso fracasso, tendo em vista que 

a forte atuação do Estado na compra de terras, na instalação de infraestruturas e no 

repasse por venda à iniciativa privada gerou um processo de gentrificação, no qual a 
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população originária acabou por ser expulsa dos locais que receberam os 

investimentos. Pode-se acrescentar que: 

A gentrificação é, por definição, um processo de “filtragem social” da 
cidade. Vem desencadear um processo de recomposição social 
importante em bairros antigos das cidades, indiciando um processo 
que opera no mercado de habitação, de forma mais vincada e 
concreta nas habitações em estado de degradação dos bairros 
tradicionalmente populares. Correspondendo à recomposição (e 
substituição) social desses espaços – tradicionalmente da classe 
operária/ popular – e à sua transformação em bairros de classes 
média, média-alta – não se pode deixar de referir, por conhecimento 
deste processo de “substituição social”, o reforço da segregação 
sócio-espacial, que na sua sequência parece aprofundar a divisão 
social do espaço urbano (MENDES, 2010, p. 23). 

 

Diante das consequências sociais, como a gentrificação e de tantos 

insucessos, cabe, então, perguntar: a escolha do modelo de empreendedorismo 

urbano pelas cidades brasileiras como planejamento e gestão pode ocorrer sem 

considerar o seu contexto histórico, suas variáveis, suas demandas e o querer da 

população? Pode uma fórmula de planejamento criada em condições bastante 

distintas ser a solução para os problemas urbanos das cidades brasileiras? Para 

pensar essas questões é necessário discutir, no próximo item, o contexto em que se 

deu a chegada do planejamento estratégico nas cidades brasileiras. Antes de tudo, 

pode-se adiantar que o que de fato foi vendida nas cidades brasileiras foi a ideia, o 

discurso do planejamento estratégico, e não o modelo implementado conforme o 

caso catalão. De qualquer forma, o problema todo parece estar ligado, muito mais 

do que aos planos estratégicos, mas às elites locais que continuam dando uma nova 

roupagem à cidade como máquina de crescimento, perpetuando às formas de 

reprodução do status quo.  
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2.2 O empreendedorismo urbano no Brasil 
 

O empreendedorismo chegou ao Brasil em meados da década de 1990 

como um modelo difundido de outras realidades. Contudo, o contexto político 

brasileiro consistia em transformações causadas pela Constituição de 1988. Sendo 

assim, com a falência desses modelos globais de planejamento, somada ao fim da 

ditadura militar, descentralização política, “redemocratização” e efervescência de 

movimentos sociais, formou-se uma conjuntura de “crítica radical do planejamento 

urbano e, ao mesmo tempo, reforçou a crença em que somente as lutas urbanas 

seriam capazes de influenciar decisivamente os destinos da cidade” (RIBEIRO e 

CARDOSO, 2003, p. 107).  

É nessa conjuntura que é gestado um processo de luta pela Reforma 

Urbana, mas “diante da mobilização popular dos anos 80, a facção da classe 

dominante com interesses vinculados ao espaço urbano – especialmente o setor 

imobiliário – reage exatamente como a ditadura militar de 64: com Plano Diretor” 

(VILLAÇA, 2000, p.13). A obrigatoriedade do Plano Diretor é introduzida no artigo 

182 da Constituição Federal de 1988, entretanto, é preciso dizer que esse novo 

Plano Diretor tem uma natureza diferente daquele da época ditatorial, pois agora se 

trata do plano diretor participativo, a ser regulado pelo o que viria a ser, 

posteriormente, a lei federal intitulada Estatuto da Cidade, o aporte legal para a 

transformação na maneira de se planejar o espaço urbano, com uma maior 

preocupação social. 

Os planos diretores, exigidos pela lei e incentivados pelo Ministério das 

Cidades, não são um fato novo, pois já apareciam na estrutura de planejamento 

urbano de cidades brasileiras. Como afirmam Junior e Montandon (2011, p. 27), “a 

elaboração de Planos Diretores como instrumentos de planejamento do uso do solo 
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urbano não é recente; aparece na história do urbanismo brasileiro desde a década 

de 1930, quando foi elaborado o Plano Agache no Rio de Janeiro”. Segundo 

Ultramari e Rezende (2008, p. 724):  

 

Já nos anos 70, o então Ministério do Interior [MINTER] promovia a 
elaboração desses Planos, por meio de uma linha de crédito 
específica do então Banco Nacional de Habitação [BNH] e 
implementada sob a coordenação do extinto Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo [SERFHAU]. Os Planos Diretores Municipais 
realizados naquela década podem ser caracterizados pelo tripé 
seguinte: 1. pela valorização do ordenamento físico-territorial, por 
meio da elaboração de legislações urbanas básicas, tais como leis 
de uso do solo; 2. Pela limitação de tratarem exclusivamente a área 
urbana do município; e 3. pelo seu caráter tecnocrático, sem o 
envolvimento da população ou mesmo das equipes das prefeituras 
locais. 

 

Com a Constituição de 1988 e os processos políticos subsequentes a ela, 

buscou-se dar uma nova roupagem ao papel dos planos diretores, a partir da 

atuação dos movimentos sociais organizados, bem como de planejadores 

mobilizados. Emergia a ideia de planejamento politizado, ao qual se buscava reduzir 

as desigualdades sociais presentes nas cidades brasileiras (RIBEIRO e CARDOSO, 

2003). O planejamento politizado pretendia também ultrapassar o caráter 

tecnocrático dos planos diretores do passado, introduzindo novos instrumentos de 

gestão nos planos diretores para regular o crescimento urbano, conter a 

especulação imobiliária, dar transparência à gestão da cidade e melhores condições 

de participação da sociedade e de controle dos orçamentos públicos.  

Embora houvesse certa esperança que os processos jurídicos causassem 

avanços, havia também a descrença no planejamento urbano. A vertente mais 

crítica que abrange parcela da esquerda pode ser resumida, segundo Souza (2004, 

p. 20), com a seguinte máxima: “O Estado capitalista está a serviço das classes 

dominantes; o planejamento urbano é levado a efeito pelo Estado capitalista; logo, o 
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planejamento urbano é feito para beneficiar as classes dominantes”. Nessa visão o 

planejamento constitui-se intrinsecamente como conservador. Contudo, o próprio 

Souza (2004, p. 20) explica que essa perspectiva é reducionista por não considerar 

uma possível ocupação do Estado por forças políticas comprometidas com a 

mudança, além de que os setores da sociedade civil têm a possibilidade de 

conceber propostas e lutar para colocá-las em prática. 

Se, por um lado, não faltava desconfiança da esquerda ao planejamento 

urbano, a ala conservadora também criticava o planejamento, afirmando ser a 

gestão algo mais flexível do que a rigidez estatal e, por isso, dever-se-ia substituir o 

planejamento pela gestão. De todas as formas, o planejamento foi perdendo, nessa 

medida, a sua legitimidade. Segundo Souza (2004, p. 22), a emergência dos 

símbolos Reagan nos EUA e Thatcher no Reino Unido e a falência do 

Keynesianismo contribuíram para que “se questionasse, em nível local, a 

legitimidade do Estado como regulador do uso do solo urbano e, com isso, se 

enfraquecesse e se buscasse deslegitimizar o planejamento”. O autor afirma ainda 

que o planejamento “mercadófilo”, isto é, amigo do mercado, foi tomando o lugar do 

planejamento regulador e dando uma nova roupagem conservadora ao 

planejamento urbano. Conforme Souza (2004, p. 53) explicita, 

 

Nos anos 1980 e 1990 assiste-se a um enfraquecimento do antigo 
planejamento urbano regulatório, baseado em normas, leis e ações 
criadas pelo estado para regular e normatizar os diferentes usos dos 
espaços da cidade. Em meio à onda neoliberal emerge um 
planejamento “mercadófilo”. O que conta nesse tipo de planejamento 
é a capacidade da cidade de atrair investimentos: do oferecimento 
generoso de infraestrutura para megaempreendimentos empresariais 
até incentivos ficais, passando pelo marketing urbano. Propala-se a 
idéia de que esse esforço do contribuinte vale a pena, pois gera 
empregos e aquece a economia local. 
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Tais planos foram ganhando espaço nas cidades brasileiras somente no final 

da década de 1990 e início do século XXI, com anos de atraso, apesar dos avanços 

gestados no movimento social pela reforma urbana desde a década de 1980, a partir 

de uma base social e um debate a nível nacional (SÀNCHEZ, 1999). Os encantos do 

novo planejamento “ofuscaram” a construção do movimento pela reforma urbana e 

conseguiram a adesão dos prefeitos das municipalidades, os quais elaboravam com 

negligência os planos diretores, enquanto que os planos estratégicos eram visto 

como a panacéia para os desafios urbanos. Mesmo assim, o movimento social já 

conseguira paulatinos avanços na política urbana, a qual teve como alavanca a 

Constituição de 19887, com novos conceitos de função social da cidade e função 

social da propriedade, além de novos instrumentos de gestão urbana, tais como o 

plano diretor participativo, que se tornou obrigatório apenas para as cidades com 

mais de 20.000 habitantes. 

A Constituição de 1988 foi um marco para a política urbana brasileira. 

Passou-se a considerar a importância das autoridades locais no sentido de 

desenvolver as funções sociais da cidade e o bem-estar dos cidadãos, por meio do 

uso de diversos instrumentos que surgiram com o advento da referida constituinte. 

Para Edesio Fernandes (1998, p. 221), a Constituição também foi importante no 

sentido de reconhecer o caráter político que envolve as decisões sobre as questões 

urbanas, tendo em vista que, “se o Estado foi confirmado como o promotor 

preferencial do processo de crescimento urbano, também foi reconhecido um novo 

direito social – o direito ao planejamento urbano”. 

                                                           
7 Há quem prefira ver os avanços da política urbana da Constituição de 1988 muito mais como uma 
resposta de resistência das elites às propostas populares e não propriamente resultado do 
Movimento Nacional de Reforma Urbana. Acredita-se aqui, contudo, que os poucos avanços não 
seriam possíveis sem tal movimento, embora não se tenha conseguido ainda ver todas as demandas 
atendidas. 
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O Estatuto da Cidade – Lei 10.257 de julho de 2001 – regulamenta o 

capítulo “política urbana”, buscando “virar a página de um tempo de clientelismo, 

troca de favores e promiscuidade entre a elite das cidades e os gestores urbanos” 

(ALFONSIN, 2003, p. 96). O Estatuto da Cidade trouxe à tona diversos instrumentos, 

sendo alguns desses de responsabilidade dos municípios, na elaboração do Plano 

Diretor. Entretanto, mesmo com os avanços nacionais de luta pela reforma urbana e 

de remodelação política dos planos diretores: 

 

A idéia de plano para a cidade é substituída pela de projeto, e as 
preocupações finalísticas são abandonadas em favor de uma 
concepção instrumental na intervenção, através da qual busca-se 
dotar a cidade de elementos que melhor a adaptem aos 
requerimentos e necessidades da flexibilidade e da competitividade. 
É por esta razão que presenciamos a volta ao monumentalismo e ao 
embelezamento como padrão de intervenção urbanística (RIBEIRO, 
2003, p. 19). 

 

Mesmo que a aprovação do Estatuto da Cidade tenha trazido de volta a 

discussão sobre os planos diretores e até a sua obrigatoriedade, cidades brasileiras 

ainda permanecem influenciadas pela lógica do planejamento estratégico, com a 

priorização de grandes investimentos públicos para as áreas de maior dinamismo da 

cidade, ou seja, para as áreas nobres, os bairros de status, no intuito tornar a cidade 

mais atrativa. A literatura traz exemplos concretos de que isso ocorre em cidades 

como Curitiba, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, dentre outras. Outras cidades de 

menor porte, mesmo sem ter tanto investimentos no discurso da cidade global, 

apresentam fragmentos desse modelo de planejamento. Assim, a meta das cidades 

ainda é crescer (a sua economia) e melhorar sua condição de competitividade 

através da construção de elementos ou atributos para serem vendidos para 

visitantes e investidores, mesmo que não haja a formulação de planos tais quais os 

elaborados seguindo o modelo do planejamento estratégico de cidades. 
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2.3 Planejamento Estratégico sem Plano ou empreende dorismo urbano 

periférico 

 

O planejamento estratégico não chega às cidades brasileiras da maneira tal 

qual foi concebido e implementado nos exemplos de “sucesso” pelo mundo afora. 

Destarte, qualquer análise a respeito desse tema precisa levar em conta o contexto 

pelo qual os planos estratégicos foram sendo pensados e conduzidos nas cidades 

brasileiras. Assim, é inerente a tal análise o conhecimento da estrutura política, 

econômica, social e cultural. Deve-se considerar o contexto histórico e temas ligados 

a esse modelo de planejamento, como as parcerias entre o setor público e o privado; 

a dinâmica imobiliária; as condições gerais de participação e cultura de envolvimento 

político, dentre outros. 

Nessa medida, uma primeira questão é aqui levantada. Castells e Borja 

(1996, p. 153) consideram que, para que uma economia urbana tenha sucesso, mais 

importante do que “as posições adquiridas no passado, o capital acumulado, as 

riquezas naturais ou a situação geográfica” é a “velocidade da informação sobre os 

mercados internacionais”, “a flexibilidade das estruturas produtivas e comerciais”, 

bem como a “capacidade de inserir-se em redes”. Nesse ponto os autores dão o 

exemplo do rápido crescimento das cidades asiáticas. Embora, em parte, 

verdadeira, essas afirmações desconsideram os “altos custos sociais” (os quais os 

autores mesmo reconhecem), como fatores cruciais que impulsionaram a ascensão 

econômica daquelas cidades. Nesse sentido, as condições históricas favoráveis são 

inegavelmente importantes para o crescimento das cidades. É certo que, como 

afirma Peter Hall, “a ‘morte das distâncias’ trabalha em favor das cidades 

inovadoras, criativas e ambiciosas, permitindo cidades em desenvolvimento 

cumprirem os requerimentos locacionais do mercado global” (HALL, 2000, p. 54). 
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Contudo, como mostra Rose Compans (1999, p. 104), por mais que haja uma 

desconcentração da indústria para várias partes do mundo, as grandes firmas do 

mundo atual continuam sendo americanas, inglesas, japonesas, alemãs etc., no 

máximo, são binacionais. Dessa forma, a autora explica que são mínimas as 

chances das cidades do “Terceiro Mundo” integrarem-se aos fluxos econômicos 

globais de outra forma que não seja para fornecimento de mão-de-obra mal 

remunerada e precária. Assim sendo, o quadro dessas cidades assemelha-se muito 

mais com a produção industrial que com o “terciário avançado”, caracterizado pelas 

estruturas flexíveis e em redes. Com isso, qualquer estudo acerca do envolvimento 

de uma cidade nessa competição global entre cidades, precisa levar em conta os 

problemas sociais causados ou acentuados com a busca da inserção no cenário 

global, mesmo quando se fala de um empreendedorismo urbano em uma escala 

menor.   

É nesse contexto que é importante analisar a dimensão da escala. E dentre 

os vários conceitos de escala, destaca-se os de escala espacial e de conceitual. A 

escala espacial constitui, conforme Corrêa (2011, p. 41), um “traço fundamental da 

ação humana, relacionada a práticas que se realizam em âmbitos espaciais mais 

limitados ou mais amplos, mas não dissociados entre si”. Remete-se à área de 

abrangência dos processos e fenômenos (local, regional, nacional e/ou global). Já a 

escala conceitual remete-se “a relação entre um objeto de pesquisa, os 

questionamentos e teorias pertinentes e sua representação cartográfica” (CORRÊA, 

2011, p. 42). Assim, a análise não pode negligenciar a escala das obras e dos 

investimentos; escala dos planos e projetos de cidade; escala dos fluxos de 

visitantes e turistas solváveis. Enquanto que as chamadas “cidades globais” – que 

possuem uma complexa dinâmica econômica e de investimentos –, competem entre 
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si para atrair sedes e centros de comando de grandes empresas, cidades à margem, 

mas na mesma lógica competitiva (e em uma escala inferior), competem para atrair 

não os centros de comando, mas os pátios das montadoras, as quais buscam 

nestas cidades a mão-de-obra mal remunerada para aumentarem os lucros.  

Há, nessa medida, uma hierarquia entre as cidades, isto é, uma escala de 

“importância” dessas cidades. Diversos pesquisadores têm buscado modelos para 

medir a hierarquia entre as cidades, que os rankings trazem, dependendo da 

metodologia, na “ponta do processo”. A maioria dos pesquisadores, contudo, 

negligenciou a análise das cidades “não-globais”, isto é, das cidades que são 

excluídas do modelo de desenvolvimento flexível e competitivo ou que são inclusas 

de forma periférica, estando à margem desse desenvolvimento. É importante 

entender que mesmo não estando dentro desse ranking, algumas das cidades “não-

globais” têm sido influenciadas pela lógica do empreendedorismo e da competição 

que caracterizam as cidades globais. Estas últimas são tidas como modelos a serem 

imitados, especialmente os casos de um sucesso “repentino”. Cidades podem 

chegar de súbito aos primeiros lugares do ranking de fluxos turísticos, como Kuala 

Lumpur, Taipei, Shanghai, Dubai e Abu Dhabi. Os investimentos necessários para 

isso, contudo, são enormes, pois se dão por meio da construção de luxuosos hotéis 

e centros de lazer, além de uma “europeização” com direito à abertura de filiais dos 

museus Louvre e Guggenheim. Em que medida esses investimentos são possíveis 

nas cidades brasileiras?  

Na linha do que defende Compans (1999), nessa medida, as cidades do 

“Terceiro Mundo” que se aventuram nessa perspectiva dos grandes investimentos, 

quase sempre apresentam uma mão de obra barata. Segundo Mike Davis (2006), a 

resposta às inquietações dos trabalhadores que reclamam das condições do 



60 

 

trabalho pode chegar até à expulsão ou prisão em Dubai. Enquanto isso, a cidade 

vende uma imagem de paraíso e consegue escapar da pobreza graças ao fato de 

ter se tornado um eixo de comércio, finanças e lazer. Apesar de todos os 

investimentos, Dubai é um exemplo de que a inserção dos países do “Terceiro 

Mundo” nas redes de fluxos globais passa pelo fornecimento de mão de obra mal 

remunerada e precária.  

Como observou Hall (2000, p. 53), há dois tipos de mercados urbanos. O 

primeiro está conectado com o mercado externo, com intercâmbio de bens 

comercializáveis; o segundo é o que fornece bens locais. Ora, até mesmo nas 

cidades maiores e mais globalizadas, a maioria da produção e consumo é local. 

Segundo o autor, enquanto que as cidades centrais aproveitam altas rendas e 

acumulação de riquezas, as cidades periféricas são deixadas para trás. Com isso, 

“meros 28% de toda a população mundial recebe não menos que 91.5% de todos os 

investimentos estrangeiros”. (HALL, 2000, p. 54). 

Castells e Borja (1996, p. 157) acreditaram ainda que, com a abertura 

econômica na América Latina, os interesses privados reconheceriam a necessidade 

de se mobilizar como agentes econômicos para contar com uma cidade mais 

competitiva, estabelecendo “objetivos e ações de caráter coletivo e compatíveis com 

o governo local”. Contudo, apesar dos agentes privados “reconhecerem” a 

necessidade de a cidade ser competitiva, comumente espera que o setor público 

faça os investimentos de risco e privatize os setores estratégicos. A participação do 

setor privado nas chamadas “parcerias” não se deve, assim, ao reconhecimento da 

importância de uma cidade competitiva, antes, trata-se de investimentos seguros e 

com grandes concessões para o setor privado, com isenções de impostos e 

“privatização” do público, mesmo que em caráter temporário.  
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Outro fator chave de diferenciação do contexto do Brasil e da América Latina 

em geral é o pouquíssimo envolvimento e participação da população nas tomadas 

de decisão nos rumos das gestões e do planejamento das cidades. Milton Santos 

(2007) chegou a afirmar que “o espaço em que vivemos é, na realidade, um espaço 

sem cidadãos” (p. 65), tendo em vista que “sem a possibilidade de cobrar dos eleitos 

realizações prometidas, a figura do cidadão verdadeiro é inexistente” (p. 159). 

Adiante, o autor ainda questiona: “A informação para quê? A informação para 

quem?” quando discute que na era informacional “o estoque de informações, 

inclusive as que concernem a cada indivíduo em particular, é manipulado por poucas 

pessoas, que podem fazer dela um uso indevido” (SANTOS, 2007, p. 155). 

Não se quer dizer com isso que fora do Brasil a cidadania e a participação 

ocorram sem problemas. Ao contrário, sobre o caso de Barcelona vê-se que o 

projeto de cidade e a construção de uma ideologia de coletividade são fortes a tal 

ponto que “qualquer atitude crítica é tomada como não gostar da cidade. Por isso, 

há uma grande dificuldade em exercer a crítica” em Barcelona (NAYA, 1998 apud 

SÁNCHEZ, 2010, p. 413). Mesmo com essa dificuldade de exercer a crítica em 

Barcelona, Ferreira (2007, p. 131) afirma que “a resistência local é significativamente 

forte, acusando o modelo pelo seu liberalismo absoluto e seu poder de segregar as 

populações mais pobres”. No entanto, o que agrava o caso brasileiro é a 

concentração de renda8, o quadro de pobreza e a crise social por que passam as 

cidades brasileiras em relação a uma situação bem mais confortável em Barcelona9. 

A respeito dessa questão, Ferreira (2007, 131) observa que: 

 

                                                           
8 Segundo o documento da ONU “Estado Mundial das Cidades 2008/2009” as cidades brasileiras 
apresentam a maior disparidade de distribuição de renda do mundo. 
9 Obviamente não é desprezível a crise econômica e social que atinge a Espanha e a Europa como 
um todo, sobretudo com os conflitos por causa do desemprego.  
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A realidade econômica das cidades do Norte, a magnitude de capital 
investido em políticas públicas e o grau bem mais aceitável de 
distribuição de renda e equilíbrio social – construídos em décadas de 
políticas de bem-estar social, fazem com que os efeitos perversos do 
liberalismo econômico e urbanístico sejam bem menos sentidos. 
 

O certo é que muitas cidades, “ricas” ou “pobres”10, no atual período, visam 

construir sua imagem no cenário internacional através do marketing urbano, para 

melhor se venderem aos investidores e turistas solváveis. Em se tratando de 

imagem, nada melhor do que a arquitetura. Como nem todas as cidades podem ter 

grandes projetos com consultorias ou mesmo associações de grandes obras com 

nomes de arquitetos de grife, mas acreditam no “mito da cidade-global” – ver 

Ferreira (2007) –, acabam tentando imitar as tendências de se produzir a cidade. 

Não se trata apenas de projetar-se no cenário internacional, apesar desse ser o 

sonho de muitas cidades, mas trata-se de aderir ao planejamento estratégico, 

mesmo que seja para melhorar as condições locais de competição intrarregional. Os 

maiores competidores estão, no caso das cidades de médio e pequeno porte, por 

perto. 

Buscando prever e entender as demandas da agenda das cidades no 

contexto do início do século XXI, Peter Hall já alertava uma tendência de imitação, 

pois cada vez mais será dado lugar, nas cidades globais, à competição “através do 

processo de imitação e adaptação”. Entretanto, segundo o autor, muitas cidades 

ficarão de fora da linha de frente do progresso tecnológico e de inovação, limitando-

se na “concentração da imitação e da produção e serviços simples” (HALL, 2000, p. 

62). As cidades que não estão na ponta do processo de fluxos globais, assim, 

incorporam o empreendedorismo apenas como uma roupagem, isto é, não 

                                                           
10 Estudos vêm pondo à prova a tendência a dualização e polarização enfatizando a importância das 
classes médias na estruturação social das metrópoles brasileiras, nas quais ocorre a coexistências de 
várias situações sociais e urbanas. Ver Clementino e Pessoa (2010, p.1) e Preteceille e Ribeiro 
(1999, p. 144). 
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conseguem desempenhar as funções de uma cidade global ou não participam da 

dinâmica global de forma preponderante. Na verdade, apenas vão imitando as 

tendências e adaptando as suas realidades.  

Não é que agora cidades brasileiras possuirão a arquitetura de Bilbao, a 

fama de Barcelona e/ou o fluxo turístico de Londres ou Paris, mas as ações 

gestadas são imitações e adaptações de modelos de fora, e não resultados de um 

planejamento a partir das demandas locais, um verdadeiro desenvolvimento 

endógeno. Não se tratam somente de cidades brasileiras que trouxeram empresas 

de consultorias de fora e investiram no planejamento estratégico. Igualmente, 

encontram-se cidades de menor porte, as quais se deixaram influenciar pela “moda” 

do planejamento estratégico desde meados da década de 1990. Tais cidades 

adotaram modelos parciais de desenvolvimento dentro da lógica de competição, de 

maneira que não podem parar de investir na construção de atributos ou elementos 

que a tornem mais atrativa. 

Em geral, as cidades brasileiras voltaram-se para as mesmas tendências e 

atributos: a revitalização dos centros históricos, o embelezamento de canteiros e 

fachadas, o investimento em aeroportos, a construção de hotéis de luxo, centros de 

convenções, museus, monumentos e outras obras associadas à marca de arquitetos 

de renome, a organização de feiras e eventos, além do marketing urbano, 

instrumento capaz de dar ênfase aos atributos da cidade e promover a sua “venda”. 

As cidades estão assumindo as características físicas e a maneira de produzir a 

cidade seguindo a mesma lógica do planejamento estratégico, mesmo que não 

elaborem os planos estratégicos ou que os planos elaborados não correspondam às 

ações implementadas. É uma forma de “planejamento estratégico sem plano”. Aí, o 

que se está chamando de “planejamento estratégico” não tem o sentido do 
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planejamento tradicional, pelo qual se preveem e antecipam as problemáticas.  

Antes, fala-se de planejamento estratégico como uma fórmula vendida e difundida a 

partir dos casos de sucesso, que supostamente é capaz de tirar as cidades das 

crises em que estejam inseridas. Em outras palavras: como o planejamento 

estratégico constitui-se muito mais como um modelo de gestão do que um 

planejamento propriamente dito, ele pode ser conduzido sem planos, ou seja, 

apenas com os investimentos à luz da lógica da competitividade dos interesses 

privados. 

Quando se fala de “planejamento estratégico sem plano” – o que em si é 

uma contradição –, quer dizer que os elementos do planejamento estratégico são 

adotados pela cidade, mesmo que não tenha planos. É apenas a tendência, a moda, 

a maneira de se produzir a cidade. É o que também se denomina, aqui, de 

“empreendedorismo urbano periférico ou incompleto”, uma vez que essas cidades 

entram em cena para se tornarem protagonistas, mas não passam de coadjuvantes 

diante das adversárias que estão na frente. Podem, obviamente, conseguir melhorar 

seu desempenho local e regional, mas não ocuparão os primeiros lugares do ranking 

das cidades globais, como promete muitas vezes o discurso do planejamento 

estratégico. 

Já não se constrói a cidade a partir da lógica de funcionalidade típica do 

período modernista, mas a partir do viés da cidade contemporânea que atribui mais 

importância às formas estéticas e aos valores simbólicos do que propriamente às 

funções que as formas exercem. Assumindo esse modelo, a cidade entra no 

mercado insaciável da competição, pois buscam sempre renovar e melhorar sua 

posição. Não que as formas das cidades que estão dentro dessa lógica aqui 

chamada de empreendedorismo incompleto possam ser comparadas às obras 
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retorcidas, ditas pós-modernas de cidades como Bilbao, mas já consegue observar 

obras pontuais que seguem esse modelo de arquitetura. 

Não qualquer tipo de arquitetura, antes, arquitetura de grife, de ponta, de 

marca. Nesse contexto, busca-se associar a cidade à obra arquitetônica e ao 

arquiteto (ou às grandes empresas de arquitetura), no intuito de tornarem-se mais 

atrativas ou até uma “cidade-global”. Algumas dessas “cidades globais” apresentam 

uma verdadeira coleção de grifes. Um exemplo é Bilbao, que, com suas 25 

transformações, reúne nomes, como os de Frank Gehry, Norman Foster, Santiago 

Calatrava, César Pelli, dentre tantos os que assinam os seus monumentais arranha-

céus, shoppings, museus, e outros grandes projetos urbanos (BONATES, 2009).  

Em contraposição, esse movimento de arrancada em busca do topo da 

tecnologia e inovação através da arquitetura, acaba causando desigualdades entre 

as cidades, tendo em vista que nem todas as cidades podem se inserir nesse 

processo (ou se inserem com um papel secundário). Na medida em que cidades 

ostentam o espetáculo da arquitetura, ofuscam a pobreza que se encontra em outras 

cidades ou mesmo – o que é pior –, em outras áreas da mesma cidade que não 

recebem tantos investimentos em infraestrutura e atenção por parte dos gestores 

públicos.  

Nesse processo de imitação, cidades constroem atributos no intuito de 

diferenciarem-se e serem mais atrativas, porém muitas vezes tornam-se iguais. A 

“pelourinização” dos centros históricos das cidades brasileiras, para usar um termo 

do arquiteto Marcelo Ferraz, é um típico exemplo disso. O que se acredita hoje ser 

riqueza sociocultural apresenta-se, muitas vezes, como a invenção de realidades 

que nunca existiram. A esse respeito, Valença (2010a, p. 8) afirma que:  
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(...) na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte – em que tudo 
se reproduz em série, ou seja, não mais existe uma peça original 
única, mas vários originais –, todas as principais cidades 
desenvolvem seus “centros”, renovam, inventam e reinventam seus 
“patrimônios” (nem sempre históricos, mas que se tornam simulacros 
da história). As cidades, em vista da crescente competição 
internacional, são, nesse aspecto, todas ‘iguais’.  

 

Aí mora uma contradição: enquanto as cidades buscam o diferencial e a 

inovação que lhes garanta auferir rendas de monopólio, acabam se tornando iguais. 

Arantes (2008, p. 179) percebeu essa contradição quando afirmou que “o sucesso 

estrondoso de algumas obras e seus arquitetos, contudo, acaba estimulando a 

repetição das mesmas fórmulas projetuais, reduzindo a cada ‘duplicação’ de 

volumetrias similares sua competência em gerar rendas de exclusividade”.  

A renda de monopólio surge, como afirma Harvey (2002), quando atores 

sociais podem realizar fluxos de renda reforçados por um tempo mais prolongado 

em virtude do controle da exclusividade sobre algum item. Para Ribeiro (1997, p. 

67), “o preço do monopólio nasce quando tem-se um bem não-reprodutível ou 

parcialmente reprodutível”. Ainda com relação à renda de monopólio, Gonzales 

(1985, p. 99) afirma que “tal situação se verifica quando uma determinada área 

apresenta condições excepcionais de produção de mercadorias raras, em 

quantidades limitadas no mercado e com preços maiores que o valor de sua 

produção”. Em suma, renda de monopólio refere-se à raridade de determinada 

mercadoria.  

O museu Guggenheim é um caso que merece destaque, pois, “ao ser 

divulgado pelos canais midiáticos como ápice da produção arquitetônica recente, 

gerou fabulosas rendas de monopólio para os diversos agentes envolvidos” 

(ARANTES, 2008, p. 188). Entretanto, é necessário notar que o Guggenheim não é 

só um museu, mas uma rede de museus, que podem ser encontrados não só em 



67 

 

Bilbao, mas em Veneza, em Berlim e dois em Nova Iorque. Além disso, há outras 

cidades que querem trazer ao seu tecido urbano a marca Guggenheim, tais como o 

Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Taichung e Vilnius (BONATES, 2009). Isso demonstra o 

que Arantes (2008, p. 179) chamou de limite comercial da arquitetura de marca, que 

é obrigada “a adotar soluções inusitadas e sempre mais chamativas: se diversas 

cidades almejarem uma obra de Frank Gehry, por exemplo, perderão 

progressivamente a capacidade de capturar riquezas por meio de projetos desse 

tipo”. Harvey (1996, p. 59), nessa mesma linha, faz a seguinte reflexão: 

 

Muitas das inovações e investimentos destinados a tornar 
determinadas cidades mais atraentes como centros culturais e de 
consumo rapidamente foram imitados em outros lugares, tornando, 
assim, efêmera toda vantagem competitiva dentro de uma rede de 
cidades. Quantos centros de convenções exitosos, quantos estádios 
de esporte, disneyworlds, portos e shopping centers espetaculares 
podem existir?  

 

Dessa questão elaborada por Harvey pode-se pensar outra questão: se os 

limites comerciais dos investimentos na arquitetura de marca são notórios, o que 

dizer das cidades que já têm seus projetos urbanos resultantes da imitação de 

outras localidades? Parece óbvio que isso pode acabar inviabilizando rendas de 

monopólio. Desse modo, enquanto que algumas cidades buscam acirradamente 

tornar-se inovadoras para atingir criativamente o topo na competição entre cidades, 

outras se inserem no processo, aproveitando a onda de imitação das cidades 

globais.  

Ao imitar essa tendência, a maioria das cidades o faz mesmo que não haja 

um planejamento adequado. Não que o planejamento urbano seja a panacéia dos 

problemas da cidade. Ao contrário, como afirma Villaça, (2000, p. 4), “a verdade é 

que a existência ou não de infraestrutura e de equipamentos sociais nada tem a ver 
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com ‘planos’ ou ‘crescimento ordenado’”. O autor vai além da ideia de ordenamento 

quando explica que: 

 

A crença de que com ordem, se consegue resolver os problemas 
urbanos, suaviza e mesmo oculta a verdade que são necessários 
investimentos e não apenas “planos” para atacar os problemas 
urbanos. Claro que os investimentos com “planos” são melhores, 
mais rentáveis, do que os investimentos “sem planos”... mas os 
“planos” estão longe de ser suficientes. Entretanto, a ideologia do 
“crescimento ordenado” confere a eles um poder que eles, por si só 
não têm e esconde nossa realidade urbana (VILLAÇA, 2000, p. 2). 

 

Villaça sugere a importância de se pensar os planos e o planejamento 

urbano a partir da ótica dos investimentos para sanar com os problemas urbanos. 

Sem tais investimentos, os problemas tenderão a aumentar, especialmente em 

situações nas quais a concentração de renda aumenta cada vez mais. Seria 

plausível, então, pensar uma renovação do quadro urbano atual através de uma 

visão revolucionária?  

Para Lefebvre (2001, p. 112), “em si mesma reformista, a estratégia de 

renovação urbana se torna ‘necessariamente’ revolucionária, não pela força das 

coisas, mas contra as coisas estabelecidas”. Entretanto, Harvey (2002) argumenta 

que as transformações urbanas tão necessárias hoje não devem esperar a 

revolução socialista ou algo do tipo. Para o autor, essa necessidade de esperar a 

revolução socialista é um mito a ser combatido. Na verdade, para ele, as 

transformações urbanas devem acontecer em um processo contínuo de mudança 

socioambiental. 

Como, por fim, podem se dar essas transformações urbanas? Como 

alcançar a tão sonhada justiça social dentro do espaço urbano? Seria presunçoso 

querer responder essas questões no presente trabalho, mas parte-se do 

pressuposto de que qualquer tentativa de mudança da realidade necessita, antes de 
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qualquer coisa, de uma “leitura” da cidade contemporânea, levando em conta os 

sistemas de objetos e as suas respectivas ações criadoras. Então, quando se fala de 

“abordagens empreendedoras, ações para melhorar a qualidade dos espaços 

públicos não necessariamente melhoram as condições sociais existentes na cidade 

e podem até fazer mais mal do que bem em termos de justiça social” (VALENÇA, 

2010b, p. 67). Obviamente seria preciso mais do que uma discussão sobre as 

construções das formas urbanas para explicar a totalidade espacial e a totalidade 

social, mas é possível apreender realidades da dinâmica imobiliária no tocante à 

construção dos ícones urbanos. 

 
 

2.4 O papel dos ícones urbanos no empreendedorismo de cidades  

 

Como foi dito no capítulo 1 deste trabalho, o espaço é a soma indissociável 

constituída entre sistemas de objetos e sistemas de ações, de acordo com a clássica 

definição de Milton Santos. Antes de entender o papel dos ícones urbanos, é preciso 

compreender que os objetos, na definição de Santos (1994, p. 90), “não são coisas, 

dados naturais; eles são fabricados pelo homem para serem a fábrica da ação”. 

Além disso – prossegue o autor – o valor dos objetos “vem de sua eficácia, de sua 

contribuição para a produtividade da ação econômica e de outras ações”. Há sempre 

– o que é óbvio – um objetivo nas construções dos objetos. Outra característica 

apontada pelo autor é que os objetos “tendem à unicidade, um sistema de objetos 

que, pela primeira vez na história do homem, tende a ser o mesmo em toda parte. 

Refiro-me, sobretudo, aos objetos novos, àqueles que formam os sistemas 

hegemônicos” (p. 90).  

Enquanto os objetos são multiplicados pelo mundo, as ações, por sua vez, 

são movidas por racionalidade conforme os fins ou meios pretendidos. Aparecem, 
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então, como uma “ação insuflada, e por isso mesmo recusando debate; e, ao 

mesmo tempo, uma ação não explicada a todos e apenas ensinada aos agentes” 

(SANTOS, 1994, p. 91). Como ferramenta para evitar o debate, aparece o discurso, 

o qual é necessário tanto aos objetos, quanto às ações. Segundo o autor, “não há 

objeto que se use hoje sem discurso, da mesma maneira que as próprias ações 

tampouco se dão sem discurso” (p. 91). Na produção do espaço, a construção dos 

objetos a serem vendidos para valorizar as cidades é de suma importância porque, 

na medida em que podem beneficiar parcela da população, podem negligenciar as 

prioridades da outra, que talvez seja mais necessitada de assistência. O discurso é o 

que irá impor a vontade de uns sobre os outros. 

Antes de prosseguir na explicação dos usos desses objetos, é preciso 

melhor conceituá-los de acordo com o que trata esta dissertação: o planejamento 

estratégico de cidades. Como já foi dito, nessa forma de gestão é comum que a 

cidade seja “colocada à venda”, através dos seus atributos, ou seja, elementos 

capazes de se tornarem pontos turísticos, de embelezamento da cidade ou mesmo 

fatores de dinamização econômica. Dentre esses elementos, os objetos 

arquitetônicos vêm sendo priorizados em várias partes do mundo. Esse tipo de 

objeto também pode ser chamado de ícone urbano, dada a sua importância na 

valorização de áreas, dentre outras características relevantes.  

O ícone urbano diferencia-se do objeto11 no seguinte sentido: todo ícone 

urbano é um objeto e faz parte do sistema de objetos de uma determinada cidade; 

mas nem todo objeto que faz parte do sistema de objetos pode ser considerado um 

ícone urbano. Isso porque o ícone urbano é algo que tem sua imagem construída 

ideologicamente por agentes sociais para fins diversos. Uma casa tomada em seu 

                                                           
11 Quando se fala de objeto no presente trabalho, usa-se o marco conceitual de Santos (1994). 
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sentido abstrato pode ser considerada como uma abstração ideológica (no caso da 

ideologia da casa própria, por exemplo), mas quando se fala em ícone urbano trata-

se de obras com caráter espetacular e/ou monumental ligadas à cultura local, 

nacional e até internacional, que contemporaneamente tem sido colocada em uma 

vitrine global através de uma lógica fortemente econômica. Sobre o uso do termo 

ícone urbano, Shibaki (2010, p. 5) explica que: 

 

Existem aplicações diversas, generalizações e equívocos no uso da 
palavra ícone, que será focado, neste trabalho, sob a perspectiva do 
ícone urbano materializado, ou seja, construções de caráter 
simbólico que tem como uma de suas funções a representação do 
espaço, que pode ser simbólica, cultural, econômica, política ou 
social. 

 

Os objetos, ora denominados de novos ícones urbanos, estão ligados não só 

à arquitetura, mas também ao design, à moda, ao city marketing, à marca etc. Com 

todas essas conexões possíveis pode-se evidenciar a “força que o ícone urbano 

possui perante a sociedade na atualidade, em que a velocidade dos meios de 

comunicação e informação acelera os processos de assimilação e resposta de 

conteúdos culturais por meio de componentes visuais” (SHIBAKI, 2010, p. 8).  

Shibaki (2010) chama a atenção para o fato de que a ocultação é uma 

variável bastante importante na escolha política da construção dos ícones urbanos. 

Quando se constroem os ícones urbanos, na mesma medida, são ocultados outros 

elementos que poderiam ser considerados também como ícones urbanos para a 

promoção da cidade, a elaboração de logomarcas, de cartões postais etc. Mais uma 

vez pode-se falar na intencionalidade, motivações das escolhas. 

O que tem diferenciado os ícones urbanos de outros grandes equipamentos 

das cidades, até em outros períodos históricos, não é apenas o caráter monumental, 
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mas, sobretudo a nova intencionalidade dos ícones: a atração em um período 

marcado pela economia em rede de fluxos, para usar o termo de Castells (1999). 

Dessa forma, ao se considerar um objeto arquitetônico como edifício icônico, está-se 

falando da intencionalidade de criação mítica de um novo, imponente, que se 

destaca na cidade (JENCKS, 2005), mas também de um ícone que seja atrativo 

para o articulado mercado internacional. De outra forma, qualquer grande 

monumento do passado, como uma pirâmide, poderia ser considerado um edifício 

icônico, mesmo que àqueles tenham sido os ancestrais destes12. A intensidade do 

processo atual também é incomparável com o passado, pois agora os ícones 

urbanos construídos na atualidade surgem com grande velocidade. 

Dentre as motivações para a construção dos ícones urbanos, no tocante ao 

que a literatura específica revela, costumeiramente encontram-se destacados os 

seguintes motivos: 1) dinamizar a economia, sobretudo por meio do mercado 

imobiliário e do turismo; 2) gerar um consenso na população de modo a formar uma 

barreira que oponha qualquer movimento que seja contrário aos passos dados na 

lógica do planejamento estratégico de cidades; e, por fim, 3) os objetos se prestam 

politicamente como um importante fator de promoção de personagens carismáticos, 

lideranças políticas e de grupos e assim fazer perpetuar no poder os responsáveis 

por tamanhas construções. Pode haver outras motivações das mais diversas 

possíveis, que envolvam um ou mais agentes produtores do espaço, mas as mais 

recorrentes são as supracitadas. 

                                                           
12

 Jencks (2005) considera que embora se tenha grandes edifícios icônicos no espaço 

urbano da contemporaneidade, essa prática é antiga, remontando de obras como as pirâmides no 

Egito. 
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Nessas condições, cada objeto é formado de acordo com uma racionalidade, 

uma intencionalidade, que pode ser mercantil, simbólica ou ambas, como explica 

Santos (1994, p. 101): 

 

Os objetos que conformam os sistemas técnicos atuais são criados a 
partir da intenção explícita de realizar uma função precisa, 
específica. Essa intencionalidade se dá desde o momento de sua 
concepção, até o momento de sua criação e produção. A construção 
e a localização – a incepção – dos objetos estão subordinadas a uma 
intencionalidade que tanto pode ser puramente mercantil quanto 
simbólica13, senão uma combinação das duas intencionalidades. 
Todos esses objetos modernos parecem com uma enorme carga de 
informação, indispensável a que participem das formas de trabalho 
hegemônico, ao serviço do capital hegemônico, isto é, do trabalho 
mais produtivo economicamente. 
 

A escolha da localização de um determinado objeto capaz de qualificar uma 

área, por exemplo, cabe muitas vezes ao poder público, e, por isso, é permeada de 

interesses múltiplos, dentro da arena de conflitos que é o Estado. Desde o político 

que quer se promover com uma grande obra monumental em um lugar no qual 

possa ser vista e contemplada pela população, até os interesses de grupos 

hegemônicos ligados ao capital imobiliário. Nessa medida, a construção de objetos 

não pode ser explicada apenas por uma lógica estritamente econômica, mas por um 

conjunto de fatores sociais, culturais, políticos e econômicos que envolvem a 

estrutura na qual são produzidos os referidos objetos.  

Além da intencionalidade, a produção do espaço dá-se mediante a 

articulação e artificialidade das formas construídas, dos objetos. Os objetos, assim, 

são articulados “por estarem interligados aos demais objetos, formando um sistema 

de formas espaciais distribuídas coordenadamente por seus usos” (SILVA, 2003, p. 

38), e são cada vez mais artificiais por serem “povoados de ações igualmente 

                                                           
13 Grifo nosso 
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imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins estranhos, ao lugar e a 

seus habitantes” (SANTOS, 1994, p. 90). 

Em um contexto geral, vive-se em um período em que a comunicação tem 

um papel fundamental, papel esse que tinha a produção outrora, e é crucial 

interpretar essa realidade para poder transformá-la (SANTOS, 1994). Por sua vez, 

Guy Debord, corrobora com Clark Kerr quando diz que há uma tendência de 

crescimento do complexo processo de produção, distribuição e consumo dos 

conhecimentos, de modo que se previa que a “cultura deve desempenhar na 

segunda metade do século XX o papel motor do desenvolvimento da economia, 

equivalente ao do automóvel na primeira metade e ao das ferrovias na segunda 

metade do século XIX” (DEBORD, 1997, p. 126). 

A emergência da cultura como elemento chave do período atual, aparece em 

um contexto no qual a sociedade sofre grandes mudanças nos seus aspectos de 

tempo e de espaço, no seu padrão de produção e de consumo, na ascensão da 

acumulação flexível. Nas palavras de Compans (1999, p. 97): 

 

A aceleração dos ritmos da produção e da inovação [...] implica a 
aceleração dos ritmos do consumo, algo que requer como 
contrapartida uma mudança no padrão de consumo. A difusão da 
cultura do efêmero e do descartável, que envolve a manipulação do 
gosto e da opinião, e a constrição de novos sistemas de valores 
comportamentais e estilos de vida são condições necessárias, ainda 
que não suficientes, do regime de acumulação flexível, para as quais 
se destaca a importância da indústria cultural e das mídias, 
essencialmente urbanas.  

 

Uma interpretação da sociedade atual foi feita por Guy Debord, que buscou 

explicar que se vive em uma sociedade do espetáculo. Logo, o espetáculo se 

constituiria como “uma relação social entre pessoas, mediada por imagens” 

(DEBORD, 1997, p.14). Segundo o autor, o espetáculo mostra-se como o momento 

em que a mercadoria ocupa completamente a vida social, de modo que tudo o que 
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se vivia diretamente configura-se agora como uma representação. Então, “sob todas 

as suas formas particulares – informação ou propaganda, publicidade ou consumo 

direto de divertimentos –, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante 

na sociedade” (DEBORD, 1997, p.14). 

Analisando a urbanização, Santos (1985) percebeu que a segmentação 

tradicional do processo produtivo (que levava em conta apenas etapas como a 

produção, circulação, distribuição e consumo), deveria levar em conta a partir 

daquele momento outras fases como a concepção do produto, o controle, a 

coordenação, a previsão e, dentre outros, o marketing e a propaganda. Do mesmo 

modo, por analogia, quando se fala hoje de produção do espaço, circulação de 

mercadorias e de empresas nas cidades, de planejamento urbano, dentre outras 

coisas, é necessário levar em conta a importância do marketing urbano, que tanto 

ganhou espaço no planejamento urbano nas últimas décadas.  

 

As cidades são o lugar privilegiado onde gostos, modos de vida e 
estilos são permanentemente criados e recriados, onde a volatilidade 
da moda pode ser mobilizada e apropriada, e onde a cultura pode ser 
mercantilizada, assim como somente nelas se situam os 
trabalhadores “imateriais” que são os produtores e/ou manipuladores 
destes novos sistemas de signos e imagens, dos quais necessitam 
agora mais do que nunca as firmas (COMPANS, 1999, p. 97). 

 

Como foi dito no primeiro capítulo, o espaço urbano é um reflexo da 

sociedade. Se, então, essa sociedade é espetacular, como consequência a cidade 

será também espetacular. Logicamente há uma diferenciação nos níveis da 

espetacularização do espaço urbano, assim como há uma distinção nos níveis da 

espetacularização da sociedade. Mas a sociedade como um todo parece estar 

sujeita ao espetáculo, e isso tem um rebatimento no espaço, sobretudo se o 

considerarmos como indissociável das ações que o produzem. 
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Cada objeto, mercadoria, produzidos atualmente, são fortemente produzidos 

enquanto representações, imagens-objetos. E “o espetáculo é a principal produção 

da sociedade atual. O espetáculo domina os homens vivos quando a economia já os 

dominou totalmente. Ele nada mais é que a economia desenvolvendo-se por si 

mesma” (DEBORD, 1997, p.17). 

Essa lógica pode ser levada para as cidades, tendo em vista que a 

legitimação da estrutura econômica e política ocorre através dos objetos e seus 

discursos, posto que: 

 
Os objetos têm um discurso, um discurso que vem de sua estrutura 
interna e revela sua funcionalidade. É o discurso do uso, mas, 
também, o da sedução. E há o discurso das ações, do qual depende 
sua legitimação. As ações necessitam de legitimação prévia para ser 
mais docilmente aceitas e ativas na vida social e assim mais 
rapidamente repetidas e multiplicadas (SANTOS, 1994, p. 103). 

 
Tendo em vista a força dos movimentos sociais, os agentes do espaço, 

interessados no valor de troca dos objetos, constroem o discurso do seu uso, do seu 

benefício para a cidade como um todo, como se a mesma fosse homogênea. 

Concordando com Sánchez (1999, p. 125), acredita-se que “a imagem-mito é uma 

linguagem domesticada para ‘cantar louvores’ às intervenções urbanas, para seduzir 

os cidadãos, ao contrário de estimular qualquer tipo de ação efetivamente 

construtora de cidadania”. Para mais, é construído por eles o discurso da sedução, 

ao qual os cidadãos são induzidos a acreditar nas obras como resolução de 

problemas. Conforme Vainer (2009, p. 95), “a instrumentalização imediata e 

consciente das tecnologias urbanísticas e arquitetônicas, bem como de capitais, 

para mobilizar consciências, é claramente enunciada tendo por objetivo primeiro o 

patriotismo cívico”. Mesmo com esse discurso de patriotismo cívico, o que se vê é 

que “de um ponto de vista do lugar e seus habitantes, a remodelação espacial se 
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constrói a partir de uma vontade distante e estranha, mas que se impõe à 

consciência dos que vão praticar essa vontade” (SANTOS, 1994, p. 100).  

Com isso, os objetos aparecem como fortes instrumentos para fins diversos 

já previstos pelos consultores catalães que entendiam os monumentos como uma 

necessidade do governo local para imprimir um sentimento de pertença e o 

patriotismo cívico na população, sobretudo aos grupos excluídos. Assim,  

 

A noção de cidade-espetáculo aqui desenvolvida indica a 
espetacularização da experiência urbana. Verificamos que muitas 
vezes os cidadãos – consumidores? – têm uma atitude 
reverenciadora, complacente e, em última instância, passiva, em 
relação à cidade. O espaço é transformado em cenário onde tudo é 
objeto de consumo estético e contemplativo. Nesse sentido, é a 
cidade que está no centro da cena, a cidade tornada sujeito, que em 
determinadas circunstâncias transforma os próprios cidadãos em 
meros figurantes, atores secundários de seu roteiro (SÁNCHEZ, 
1999, p. 126). 

 

Enquanto os ideólogos do planejamento estratégico pregam a eficiência 

econômica e a eficácia social, ao invés do controle político, acabam incorporando o 

controle social pela via da monumentalização. Esse é um dos papéis dos objetos 

imobiliários. Contudo, como Ferreira (2004, p. 5) sugere, a busca pelo lugar de 

cidade-global por parte das prefeituras latino-americanas não é simplesmente por 

adesão à tendência generalizada pelo continente, mas constitui-se como “uma 

máscara ideológica que escamoteia uma máquina a serviço da canalização de 

fundos públicos para privilegiar os setores mais arcaicos do mercado imobiliário”. 

Destarte, vê-se que, o fato das cidades latino-americanas incorporarem o discurso 

ideológico da cidade-global, com a imitação dos grandes centros, tem uma razão de 

ser. Claro que cada caso deve ser analisado, em suas estruturas econômicas e 

sociais, e nos processos em que surgiram tais formas. 
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Não resta dúvida de que podemos deduzir, com alguma precisão, as 
formas que podem emergir de um determinado processo e sua 
função correspondente. No entanto, o inverso não é verdadeiro. 
Formas semelhantes oriundas de processos diferentes podem ser 
criadas em duas estruturas sociais e econômicas distintas, visando, 
por exemplo, escamotear a realidade (CORRÊA, 1987, p. 80). 

 

Os atores do setor imobiliário e do setor turístico atuam aproveitando o 

potencial dos atributos urbanos para valorizar áreas, direcionando os investimentos 

no entorno ou no caminho das áreas de expansão do mercado imobiliário e nos 

corredores turísticos. Ocorre que os projetos urbanos pontuais substituem os planos 

de regulação e as ações que deveriam priorizar as demandas reais de pobreza e 

desigualdade das cidades acabam favorecendo apenas o ganho de uma pequena 

parcela da população ou mesmo de empresas e instituições. Isso pode ser explicado 

do seguinte modo: 

 

O parque imobiliário da cidade é, direta ou indiretamente, fruto de um 
processo de produção capitalista, regulado, portanto, pela 
concorrência sobre a apropriação de lucros cuja origem está na 
extrema diferenciação entre diferentes regiões de cidade, em termo 
de equipamentos, serviços e amenidades. Estas diferenças são 
reproduzidas e aprofundadas pelo processo de produção do 
imobiliário, já que nelas residem suas fontes de ganhos mais 
importantes. Este fator gera uma tendência crescente ao aumento 
dos preços dos imóveis e da terra e impede uma efetiva e estável 
modernização e barateamento da construção. Agravam-se assim os 
processos de exclusão e segregação entre diferentes camadas 
sociais no espaço urbano (RIBEIRO e CARDOSO, 2003, p. 108). 

 

Um estudo feito por João Sette Whitaker Ferreira mostrou que a cidade de 

São Paulo, mesmo com toda a construção da sua imagem como cidade global, na 

verdade não possui tanta aproximação dessa realidade. Por isso, o autor alerta para 

o surgimento de um mito da cidade global, no qual se constrói um ideário de cidade 

contemporânea, imbuída de fluxos ditos globais, sob os quais se escondem 

verdadeiramente os interesses dos agentes locais. Daí a importância de se analisar 
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a estrutura econômica e política de cada conjuntura local. No caso de São Paulo, 

por exemplo, é preciso notar que: 

 

Por vários ângulos que se procure verificar, a maior metrópole do 
continente parece mais marcada pelo arcaísmo de sua pobreza e da 
não-superação dos conflitos herdados da sua formação 
historicamente desigual e excludente, do que por alguma nova 
dinâmica urbana determinada pela economia globalizada. Vale 
lembrar que estamos falando de uma metrópole na qual cerca de 
40% da população vive em situação de informalidade urbana, com 
aproximadamente 1,2 milhão de pessoas morando em favelas 
(FERREIRA, 2004, p. 6). 
 

O estudo de Shibaki (2010) contribui com isso quando explica que a imagem 

de São Paulo construída fora do país através dos ícones urbanos quase sempre não 

corresponde à avassaladora maioria da população que vive na cidade. Isso mostra 

que, com vistas à construção da imagem moderna a partir do discurso de cidade 

global, as cidades usam ícones urbanos como símbolos para falsear a realidade 

social, repleta de intencionalidades dos diversos agentes. Como afirma a autora, os 

ícones urbanos: 

 

São utilizados como instrumentos legitimadores de ações de cunho 
público, privado ou ambos, com intencionalidades pré-estabelecidas, 
desde a promoção de espaços reservados para novos 
empreendimentos imobiliários, até estratégias para fixação de 
destinos turísticos, entre outros (SHIBAKI, 2010, p. 71). 

 

E “essa intencionalidade é mercantil, mas é, também, frequentemente 

simbólica. Aliás, para ser mercantil, frequentemente necessita ser simbólica antes” 

(SANTOS, 1994, p. 112). Desse modo, o que pode explicar o surgimento e 

construção dos ícones urbanos nas cidades brasileiras é um intenso processo de 

criação das imagens simbólicas de cidades aparentemente modernas e atrativas. 

Tal processo está ligado à estrutura política e econômica da conjuntura da cidade, 

vista como uma máquina de crescimento, na qual os agentes mais favorecidos 
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buscam através de planos e projetos urbanos pontuais, como a própria construção 

de ícones urbanos, obterem rendas com os setores econômicos importantes como o 

imobiliário e o turístico. 
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3 A CIDADE DO SOL CONTEPORÂNEA 
 

O último capítulo deste trabalho versará sobre a cidade de Natal, intitulada 

cidade do sol pelo marketing urbano. Em um primeiro momento, será feita uma 

abordagem de autores que estudaram a dinâmica imobiliária de Natal e que, de 

alguma forma, contribuíram para que se entendesse a constituição de bairros de 

status, de elite, nos quais se pode ver a maior concentração dos ícones urbanos. 

Assim, os autores levam a entender a constituição de um eixo de valorização de 

Natal, que perpassa o sentido leste-sul da cidade14. Em contrapartida, outras áreas 

da cidade normalmente não recebem tantos investimentos do poder público, 

conforme historicamente são relatados por diversos estudos elaborados sobre a 

referida cidade. Isso leva a seguinte questão: os ícones urbanos são usados para 

valorizar as áreas nas quais se encontram ou eles estão dispostos nessas áreas 

justamente pelo fato de serem áreas já bem localizadas e valorizadas? 

A construção da Via Costeira é um marco na dinamização do turismo e do 

crescimento da cidade no mercado competitivo. Depois dela, outros equipamentos 

urbanos foram sendo construídos no decorrer das décadas de 1990 e 2000 

(FURTADO, 2005). As últimas décadas do século XX marcam, dessa forma, a 

inserção da cidade de Natal no processo competitivo, através de construção de 

importantes obras, além de outros fatores, como participação em eventos nacionais 

e internacionais para venda da cidade como produto turístico. 

Assim, foram levantadas questões a respeito dos planos estratégicos 

elaborados na Cidade do Sol, que pouco se referiam à criação dos ícones. Apenas a 

                                                           
14 Diversos estudos já foram feitos sobre a cidade de Natal, cada um partindo de um ponto 

de vista diferente. Nenhum trabalho explica sozinho toda a dinâmica econômica, do imobiliário e do 

turístico sozinho. 
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ponte sobre o rio Potengi está em um dos planos15, o que ajuda a demonstrar como 

os ícones são construídos na cidade de forma circunstancial, sem que esteja dentro 

de um planejamento de médio ou longo prazo. Por isso, foi discutido também o que 

se chamou na literatura de “planejamento estratégico sem plano”, para mostrar que, 

apesar da cidade apresentar características desse “modelo” de planejamento, o 

mesmo efetivamente não existe, posto que os planos, incipientes, não foram 

fundamentais na configuração espacial da cidade, e não fazem jus à denominação 

de modelo de planejamento estratégico que se encontra em cidades europeias, por 

exemplo, com as parcerias entre os setores público e privado. 

Por fim, foi feita uma discussão sobre a dinâmica imobiliária da Cidade do 

Sol, fazendo uma análise da concentração dos ícones urbanos nos bairros de status 

e em áreas de valorização mercantil. Foram entrevistados agentes privados e 

públicos no intuito de averiguar a importância dos ícones urbanos na dinamização 

do mercado imobiliário, a partir das suas construções. Também foram analisados 

materiais de marketing dos empreendimentos, que mostram a ligação entre os 

empreendimentos e os ícones, numa tentativa de agregar valor aos 

empreendimentos que, de alguma forma, associam-se aos ícones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Apesar disso, a discussão em torno da construção da nova ponte é anterior ao plano. 
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3.1 A dinâmica imobiliária e os bairros de status da Cidade do Sol 

 

Para entender a dinâmica urbana da cidade de Natal, é fundamental 

compreender a constituição dos bairros, nos quais ocorrem o desenvolvimento 

imobiliário. Como este trabalho não tem o objetivo fazer um histórico desse 

processo, aqui se pretende apenas enfatizar a importância dos bairros de status na 

concentração de infraestruturas no eixo de desenvolvimento urbano mais importante 

da cidade. Tal eixo de desenvolvimento e os bairros da cidade já foram estudados 

por vários autores, dentre os quais se destacam Ferreira (1996), que estudou a 

valorização do solo na cidade de Natal; Furtado (2005), com o estudo sobre o 

crescimento de determinados bairros de status da cidade, sob a influência da “onda 

do turismo”; Clementino e Pessoa (2010), que elaboraram uma Tipologia 

Socioespacial da cidade, através do estudo das AED’s; e, posteriormente, 

Guimarães (2010), que vislumbrou a concentração das logomarcas no eixo de 

valorização; bem como Medeiros (2001), que chamou esse eixo de EIVI – Eixo de 

Investimentos e Valorização Imobiliária. Neste sentido, para compreender a 

dinâmica imobiliária da cidade do sol, é importante revisitar esses autores com o 

intuito de entender como se dá a concentração dos investimentos nessa área da 

cidade. 

Estudando a valorização do solo na cidade de Natal, Ferreira (1996) 

considerou, de modo geral, os bairros que fazem parte de quatro grupos distintos. 

Em um primeiro grupo estariam os bairros da cidade considerados centrais e 

consolidados, tais como Ribeira, Petrópolis, Cidade Alta e Tirol; os bairros 

intermediários e em processo de consolidação, como Dix-Sept Rosado e Lagoa 

Nova; bem como os bairros que pertencem à área periférica de expansão, na qual 
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se enquadram Candelária II, Capim Macio e Ponta Negra (FERREIRA, 1996, p. 

410). No segundo grupo, estariam dispostos os bairros nos quais predominam os 

conjuntos de habitação unifamiliares ou blocos construídos pela INOCOOP, bem 

como áreas de ocupação espontânea antiga. Exemplos desse grupo são os bairros 

do Alecrim, Barro Vermelho e Lagoa Seca (FERREIRA, 1996, p. 416). Em um 

terceiro grupo encontram-se dois tipos de bairros. De um lado, os bairros ao norte do 

centro da cidade, os quais a ocupação deu-se posteriormente à Segunda Guerra 

Mundial, e ao sudoeste com apropriação mais recente. Em ambos os casos, foram 

ocupados, genericamente, por uma população de baixa renda, tais como Guarapes, 

Felipe Camarão, Quintas, Rocas, Mãe Luiza e Bom Pastor (FERREIRA, 1996, p. 

417). No quarto grupo se encontram os bairros da zona periférica e de expansão ao 

norte de Natal, também conhecidos como “do outro lado do Rio”. Segundo Ferreira 

(1996, p. 421), com exceção de Redinha, de ocupação mais antiga, os outros bairros 

foram ocupados mais recentemente com as políticas de habitação da COHAB/RN 

(Companhia de Habitação Popular do Estado do Rio Grande do Norte), além de 

autoconstruções.  

Muitas mudanças aconteceram desde a caracterização feita por Ferreira 

(1996). Uma caracterização mais recente da Tipologia Socioespacial foi feita por 

Clementino e Pessoa (2010), no âmbito dos estudos do Observatório das 

Metrópoles. Esta, contudo, considerou toda a área da Região Metropolitana de 

Natal, classificando as áreas nas seguintes categorias: superior, médio superior, 

médio, médio inferior, popular operário, popular, popular agrícola e agrícola. Nesse 

estudo não se considerou como unidade da pesquisa os bairros em si, mas as 

AEDs. Estas, por sua vez, são o conjunto de setores censitário; áreas de 
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ponderação ou áreas de expansão demográfica, que se constituem como a base 

para a construção da Tipologia Socioespacial do estudo acima citado. 

É possível verificar, com os dados da pesquisa supracitada, que continua 

existindo uma concentração, do que se chama na pesquisa de “camadas superiores” 

em poucas áreas da RMNatal, sobretudo localizadas no eixo de desenvolvimento 

mais importante da cidade de Natal. Os chamados “espaços superiores” estão 

concentrados nesse eixo de desenvolvimento e englobam a maior parte da “Elite 

Dirigente” e boa parte da Elite Intelectual, além de uma participação inferior das 

“ocupações médias” (CLEMENTINO e PESSOA, 2010). No mapa 1 (página 88) é 

possível ver a concentração das camadas superior e médio superior no eixo 

principal de desenvolvimento da cidade de Natal.   

Nesse sentido, é notória a concentração dos segmentos mais ricos da 

população natalense no eixo de concentração, no qual a cidade desenvolve-se e 

produz o marketing. A esse respeito, foi feito um estudo recente, que elaborou um 

levantamento das últimas gestões da prefeitura de Natal, no que concerne às 

logomarcas utilizadas como forma de marketing urbano. Via-se no Governo de 

Garibaldi Filho (1985-1988) a utilização de um símbolo histórico para a cidade: a 

Fortaleza dos Reis Magos, construída no período colonial pelos portugueses para 

ser o forte contra os invasores. O Governo Aldo Tinôco (1993-1996), por sua vez, 

utiliza a imagem da fachada histórica da prefeitura. O primeiro Governo de Wilma de 

Faria (1997-2000) utiliza-se da imagem do Farol de Mãe Luiza, também um dos 

principais atrativos históricos da cidade. É no segundo mandado de Wilma de Faria 

(2001-2002) que se pode ler, através da sua nova logomarca, a busca por uma 

formulação de uma imagem de cidade moderna para Natal, apresentando o “Pórtico 

dos Reis Magos” (GUIMARÃES, 2010). 
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MAPA 1 - TIPOLOGIAS SOCIOESPACIAIS – RMNATAL - 2000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  UFRN – Núcleo, RMNatal, 2005. Baseado nos microdados do Censo, IBGE, 2000. 

 

Analisando as logomarcas usadas na publicidade das gestões das 

prefeituras de Natal, Guimarães (2010) chegou à conclusão de que essas 

logomarcas orientam-se de acordo com o eixo de expansão urbana da cidade, em 
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direção à Região Sul, mais privilegiada do que a região Oeste e Norte, no que tange 

os aspectos gerais de infraestrutura. 

Medeiros (2011) traz em sua tese a discussão do que denomina EIVI – Eixo 

de Investimentos e Valorização Imobiliária. Este eixo compreende, como o próprio 

nome sugere, justamente os bairros que estão contidos na área de maior 

investimento e, consequentemente, de maior valorização imobiliária. No mapa 2, 

abaixo, fica evidente que no eixo observado pela autora encontram-se os bairros de 

status da cidade de Natal. 

 
MAPA 2 - EIXO DE INVESTIMENTOS E VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA - EIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte : Medeiros (2011). 
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Interessado no principal corredor viário que liga a RMNatal em formação, 

Petronilo Júnior (2007) constrói o conceito de “Espaço Central das Atenções” (ECA). 

Este se constitui como o corredor de 22Km que vai “da primeira passarela de 

Parnamirim, limite entre os bairros Boa Esperança e Cohabinal/Parnamirim – BR – 

101, até a Maternidade Januário Cicco, localizada no bairro de Petrópolis/Natal” 

(SILVA JÚNIOR, 2007, p. 49). O autor afirma que “o que há hoje de melhor na 

infraestrutura construída da cidade, concentra-se no eixo Sul-Leste, evidenciando 

que a mesma obedeceu a um explícito direcionamento no sentido dos espaços 

atinentes às elites e à atividade turística” (p. 65).  

Esse fato é praticamente consensual nos trabalhos acadêmicos, posto que 

os grandes investimentos tenham sido feitos nesse eixo principal da cidade. Como 

apregoa o autor, uma das principais áreas é a que fica nas imediações do então 

Estádio João Machado (Machadão), recentemente (2011) derrubado para dar lugar 

ao novo ícone urbano da cidade, conhecido como Arena das Dunas, que será 

construído para ser a imagem contemporânea da cidade de Natal, na vitrine que é a 

Copa do Mundo de Futebol. A construção desse novo ícone (no contexto da escolha 

de Natal como subsede da Copa) não altera em nada o modo como a cidade vem 

recebendo seus investimentos, pois, observando a trajetória da construção dos 

ícones urbanos, pode-se constatar que a localização dos mesmos privilegiou as 

áreas mais nobres ou em expansão no processo de urbanização da cidade.  

O mapa 3 mostra justamente a disposição dos ícones urbanos sobre o 

território natalense, e sua concentração no eixo Leste-Sul da cidade. Como já foi 

dito, entre todos os ícones urbanos da cidade, foram eleitos três para aprofundar a 

pesquisa: a Ponte Newton Navarro; o Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte; e a 

Arena das Dunas. A escolha destes ícones deu-se pelo fato de serem os projetos 
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mais inovadores construídos (ou em construção), na cidade, nos últimos anos; 

também pela capacidade maior de promoção da cidade através do marketing, em 

que frequentemente aparecem; ainda pelo fato de serem consideradas obras 

monumentais e com maior gasto público; e, por fim, pelo fato de possuírem maior 

importância no desenvolvimento imobiliário da cidade, bem como na promoção das 

imagens de figuras políticas.  

Não se defende aqui que apenas os ícones são os instrumentos de 

valorização de áreas da cidade, mas certamente constituem-se como importantes 

fatores de valorização. Há bairros como Capim Macio, contudo, cuja valorização 

sucedeu sem necessariamente terem sido feitos investimentos em ícones urbanos. 
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3.2 A trajetória dos “planos estratégicos” e o “Pla nejamento Estratégico sem 

plano” em Natal 

 

De um modo geral, o planejamento estratégico aplicado em cidades busca 

estabelecer metas e objetivos para servir como um instrumento de planejamento 

urbano no contexto da globalização, na era da informação. Tal planejamento se 

baseia na elaboração de planos estratégicos, como é basilar na iniciativa privada, 

para alcançar o desenvolvimento dentro da lógica competitiva das cidades 

contemporâneas.  

A cidade de Natal possui também planos estratégicos. Seria muito 

interessante a análise de tais planos, buscando entender as suas influências nos 

resultados das políticas adotadas pelo Estado e pelo município. Contudo, como esse 

não é o objetivo deste trabalho, a análise dos planos concentrar-se-á na seguinte 

questão básica: os ícones urbanos estudados nesta pesquisa estão presentes como 

objetivos a serem alcançados nos planos estratégicos da cidade de Natal? 

São dois os planos elaborados na cidade, como instrumentos de 

planejamento estratégico, justamente no contexto do final da década de 1990, na 

qual as cidades brasileiras aderiam, como uma grande moda, à construção desses 

planos. O primeiro deles é o Natal Terceiro Milênio, de dezembro de 1999. O 

segundo chama-se Natal 2015: bases referenciais para o Planejamento Estratégico 

da Região Metropolitana de Natal e foi lançado no ano 2000. 

O Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio foi idealizado e “posto em 

execução” pela FIERN e foi elaborado pelo NATRONEC. Como diz o próprio texto, 

“foi concebido para servir de instrumento fundamental para a Grande Natal” (1999, 

p.1).  O plano é composto de uma primeira parte, na qual se buscou identificar as 

“oportunidades motrizes do desenvolvimento”; em um segundo momento apresenta 
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proposições de projetos estratégicos, que sejam compatíveis com as demandas 

urbanas.  

O plano prevê a construção da nova ponte sobre o rio Potengi (a ponte 

Newton Navarro, já construída) com a “ajuda” da iniciativa privada. Entretanto, essa 

construção dar-se-ia através de um programa de privatização, no qual seria feito a 

cobrança de pedágio, para que a iniciativa privada pudesse ter o retorno “bastante 

adequado” que lhe atraísse a participar do projeto de um “empreendimento 

economicamente atrativo” (p. 80).   

O plano recomenda, ainda, um reforço no uso intensivo do logotipo símbolo 

da marca Natal – Cidade do Sol, buscando difundi-lo amplamente e tornar a cidade 

mais atrativa. Assim, o plano assume a importância do marketing na venda da 

cidade de Natal, posto que, segundo o plano, a divulgação e a promoção do 

potencial turístico do Rio Grande do Norte e suas campanhas publicitárias são muito 

tímidas comparadas a outros estados nordestinos, tais como Bahia e Ceará.  

O Plano Estratégico Natal Terceiro Milênio apresenta parcialmente a visão 

da cidade como uma máquina de crescimento, ou seja, como o lugar no qual o 

crescimento impera sobre a melhoria da qualidade de vida da população como um 

todo. Na visão do plano, segundo Silva (2006, p. 297): 

Natal é vista como um campo de possibilidades de lucro, que devem 
ser aumentados com a otimização dos seus espaços e vias públicas. 
Daí que o plano retira a participação do Estado nas decisões 
públicas, privatizando os serviços, os acessos, cortando o território 
com novas vias. Determinados pontos da cidade (entendida como 
Região Metropolitana) seriam escolhidos para serem mostrados aos 
turistas que, como é usual, conheceriam apenas uma fração da 
cidade. 
 

Com relação ao Plano Natal 2015, apesar do mesmo apresentar uma grande 

preocupação quanto ao melhoramento das potencialidades naturais, tecnológicas e 

culturais, para serem ofertados como produtos turísticos na Cidade do Sol, não 
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menciona a construção de monumentos como um desses produtos turísticos a 

serem vendidos. 

Entretanto, o plano sinaliza como ponto fundamental a estratégia de fomento 

ao turismo cultural, que se possa investir na “restauração de logradouros e edifícios 

históricos” e na “dinamização de museus” (p. 56). Nesse sentido, o plano propõe 

combinar produtos turísticos da cidade em um mix adequado: “Natureza/Museu ou 

Natureza/Espetáculos culturais” (p. 55). 

Como já observou Silva (2006, p. 295), no texto do plano Natal 2015 pode-

se perceber “que o desenvolvimento dos setores econômicos trariam melhorias nas 

condições sociais”. Tal lógica já foi amplamente criticada, tendo em vista que nesse 

período a concentração de renda aumentou bastante no Brasil16. 

Enfim, os planos estratégicos, sobretudo o Plano Natal Terceiro Milênio, 

conduzem a uma mudança no aspecto físico da cidade, através de investimentos na 

construção de novos ícones urbanos. Para Silva (2006, p. 297):  

A transfiguração de obras arquitetônicas monumentais em símbolos 
de progresso também demonstra aquele apego republicano de 
Manoel Dantas ao brilho e ao luxo: a nova ponte, os novos porto e 
aeroporto, objetos que ligarão Natal ao mundo, trarão turistas e 
investimentos. 
 

Mesmo assim, o plano Natal 2015 (2000, p. 15) afirma que “as obras 

verdadeiramente duradouras não são os monumentos que o tempo destrói, mas a 

cultura e os valores humanistas que integram o patrimônio de um povo e de uma 

nação”. Nem sempre esses valores são levados a sério pelos governantes que 

fazem a opção pelo crescimento em detrimento da melhoria da qualidade de vida 

urbana dos menos favorecidos. 

                                                           
16 Segundo o IPEA, a desigualdade de renda aumentou entre 1991 e 2000, visto que o índice de Gini 

aumentou de 0,634 para 0,645 (REZENDA, MATA e CARVALHO, 2012). 
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A análise nos planos possibilita perceber que os mesmos não se 

apresentam como os planos estratégicos concebidos em outras cidades. Aqui os 

planos apenas delimitam campo de ações e, um olhar atento à configuração urbana 

da cidade de Natal, vai ver que pouco foi seguido das indicações dos planos 

estratégicos. Os planos são, ainda, como observou Silva (2006, p. 295), a 

continuidade do discurso ideológico do “progresso”, sempre preocupados em 

preparar a cidade para o futuro. Na verdade, tais planos “tangenciam os desafios 

reais da cidade, na medida em que “acreditam” que o progresso pontualizado em 

alguns setores por si só poderá solucionar os problemas sociais”. 

Apesar de não haver tanta menção à monumentalidade nos planos 

estratégicos, vê-se, crescentemente na cidade de Natal, uma busca por grandes 

monumentos, para que se tornem ícones urbanos. Além da Ponte Newton Navarro 

(a “Ponte de Todos” como indica o jargão governamental), já citada, tem-se o 

Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, construído seguindo um projeto de Oscar 

Niemeyer, bem como o novo Estádio Arena das Dunas, ao qual se deposita um 

grande interesse do capital imobiliário.  

A cidade de Natal, então, vê-se repleta de aparelhos típicos da cidade 

contemporânea que busca se vender no contexto de competição proveniente do 

planejamento estratégico de cidades. Entretanto, apesar de haver planos 

estratégicos elaborados pelos agentes públicos ou privados, não se pode dizer que 

se tem na cidade de Natal a adoção do planejamento estratégico tal como foi 

conduzido nas últimas décadas. Isso porque faltam ainda muitos elementos do 

planejamento estratégico, a começar por um projeto de cidade, que envolva planos 

que realmente surtam efeito na cidade. Além disso, toda a estrutura de ícones 

construídos na cidade de Natal ainda é incipiente, em comparação com outras 
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realidades. Por essas razões é que se tem falado aqui de “planejamento estratégico 

sem plano”, ou ainda, “empreendedorismo urbano periférico ou incompleto”, no qual 

cidades como Natal procuram as mesmas soluções adotadas pelas global cities nas 

últimas décadas, mesmo que não disponham das mesmas oportunidades; não 

tenham um projeto de cidade que realmente paute o seu crescimento; e mesmo que 

adotem o modelo numa escala inferior ao desempenho das cidades globais.  

 

3.3 Os ícones urbanos no contexto da dinâmica imobi liária de Natal 

 

Segundo Ferreira (1996, p. 153), há três momentos chaves que marcam o 

desenvolvimento da produção fundiária e imobiliária e da expansão urbana de Natal. 

O primeiro surgiu com as consequências da Segunda Guerra Mundial; o segundo, 

com a política de habitação conduzida pelo BNH; e o terceiro momento está ligado 

ao incremento das atividades da PETROBRAS e do turismo. 

Em todas essas fases há a presença dos agentes produtores do espaço 

interferindo na dinâmica urbana e produzindo os chamados bairros de status, como 

foi dito no capítulo anterior, de acordo com suas intencionalidades. Novas 

amenidades surgem para manter as centralidades urbanas atuais, para criar novas 

centralidades em áreas escolhidas pelo capital especulativo ou ainda para recriá-las, 

em bairros que perderam esse status ao longo dos anos e que, através de 

investimentos e iniciativas públicas e/ou privadas, poderão “revitalizar” ou 

“requalificar” esses bairros: 

 
substituem-se os lugares pelas novas paisagens, em um constante 
processo de desvalorização e revalorização que não só incrementa 
como constitui o próprio corpo do setor imobiliário. Dada a natureza 
do capital especulativo, os agentes imobiliários atuam para configurar 
o espaço urbano, sobretudo aqueles que detêm o poder para 
valorizar determinadas áreas, alterando sua estrutura fundiária por 
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intermédio de normalizações ou pelo jogo de forças do mercado 
(FURTADO, 2005, p. 239). 
 

Nesse contexto, é crucial entender o modo como a economia do mercado 

imobiliário é fundamentada, direcionando o capital para as áreas de seu interesse. A 

produção do espaço, obviamente, dá-se mediante a viabilização dos melhores 

ganhos econômicos, em detrimento da cidade planejada e pensada para a 

população. Assim,  

 

O surgimento desses bairros é viabilizado por uma mudança na 
estrutura econômica da cidade, a oferta de bens e serviços, 
procurando vender formas de ocupação do tempo de lazer. Essas 
novas formas de consumo têm importantes conseqüências no padrão 
cultural da cidade, revelando que, além do valor monetário da 
mercadoria, há um valor simbólico do ‘bem-estar’, do morar bem em 
lugares aprazíveis paisagisticamente e dotados de completa 
infraestrutura com serviços ao alcance da mão (FURTADO, 2005, p. 
241). 
 

Nesse sentido, pode-se dizer que, ao mercado imobiliário, os ícones urbanos 

sevem em duas perspectivas: a primeira ligada ao aspecto mais prático de 

funcionalidade. Um empreendimento é valorizado, por exemplo, por situar-se 

próximo a uma nova ponte construída na cidade que viabiliza a locomoção até ele, 

ou mesmo a funcionalidade de um parque ambiental, no qual as pessoas que 

moram próximas podem fazer caminhadas. É a perspectiva da valorização pela 

proximidade e funcionalidade. A outra perspectiva diz respeito ao valor simbólico, 

conferido pelo status do “bem morar”, nas proximidades de amenidades na 

paisagem. Essa segunda perspectiva está ligada mais ao caráter de sedução que 

um ícone urbano pode ter e da ambiência que pode melhorar. 

Furtado (2005) estuda a realidade dos bairros de status da cidade de Natal 

sob a perspectiva do turismo. Segundo a autora, os referidos bairros de status 

“apresentam características que, conjuntamente, lhes conferem um diferencial na 
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sua apropriação pelos agentes e, também, na disposição do espaço intraurbano, 

formando a ‘onda’ provocada pelo turismo” (p. 242).  

Dentre as conclusões a que chegou Furtado (2005, p. 283), chama atenção 

o fato de que “as intervenções públicas são direcionadas para além do ‘olhar’ do 

turista e beneficiam também os bairros de status, lugar das elites que habitam esses 

espaços urbanos ou deles usufruem pela especulação imobiliária”. A autora ainda 

afirma que as: 

Intervenções do poder público alimentaram a imagem de uma cidade 
harmoniosa em que o “bem-viver” se constitui em diferencial a seu 
favor, o que retroalimenta o ciclo de reprodução do capital com base 
na mercantilização do espaço, seja pela mídia, pela valorização 
fundiária ou pelo consumo, enfim, uma imagem estandardizada pelos 
instrumentos de marketing urbano voltados para o turismo.  
(FURTADO, 2005, p. 285). 
 

Furtado (2005, p. 286) analisa, ainda, indicadores que mostram que essas 

intervenções viabilizaram, ainda, “mecanismos de valorização do solo urbano, 

esgarçando o tecido urbano da cidade [...] na tentativa de completar o entendimento 

dessa faceta que propugna o embelezamento como mais uma forma de valorização 

dos espaços”. Entretanto, para além do embelezamento, salienta-se que Natal foi 

escolhida para subsede da Copa do Mundo de futebol em 2014, movimentando 

vários setores da economia da cidade e do Estado. Contudo, o fato de maior 

destaque nesse contexto tem sido a construção do monumental Arena das Dunas, 

considerado nesta pesquisa como um ícone urbano. 

Já se pode ver uma clara alteração na dinâmica imobiliária do entorno do 

Estádio Arena das Dunas. Imóveis antigos são colocados à venda fazendo 

referência à proximidade ao estádio, mesmo faltando mais de dois anos para a Copa 

e com apenas o início da obra. Observe-se na figura da página seguinte e na 

descrição do empreendimento, o destaque dado pelo vendedor do produto em tela: 
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mesmo com uma localização privilegiada e com várias vantagens comerciais, é o 

ícone urbano Arena das Dunas que dá o toque colorido ao produto anunciado. 

 

FIGURA 04 – APARTAMENTO À VENDA PRÓXIMO À ARENA DAS DUNAS 

 

 

 

Apto em localização privilegiada, próximo do TRT, POLICIA 
FEDERAL, ARENA DAS DUNAS, COPA 2014, em Lagoa 
Nova. Com 3 quartos, sendo 1 suíte, sala para 2 ambientes, 
cozinha, WC social, 2 vagas de garagem coberta. Prédio 
todo revestido, condomínio com segurança 24 horas, salão 
de festas e piscina.  

 

    

 

 
 
Fonte : www.bomnegocio.com  

 

Apartamentos também são colocados à venda junto com a vista para o palco 

da Copa de 2014, o estádio Arena das Dunas. 

   

 

                                                           
FIGURA 5 – NATAL (RN) – VISTA DE 
APARTAMENTO DO LOCAL ONDE SERÁ 
CONSTRUÍDA A ARENA DAS DUNAS. 
Fonte : http://natal.olx.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O empreendimento Porto Arena foi batizado com esse nome na busca de 

uma associação com o projeto mais esperado da cidade. Mesmo estando distante 
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em torno de 3Km, o empreendimento da Ecocil agrega valor com o discurso da 

Copa do Mundo e da proximidade do novo estádio, vendendo a ideia de que “o Porto 

Arena encontra-se no bairro da Candelária, a menos de cinco minutos da Arena das 

Dunas, que sediará os jogos da Copa do Mundo 2014 e m Natal”  (IMÓVEIS EM 

NATAL...).  

A importância do estádio Arena das Dunas para a dinâmica imobiliária do 

seu entorno não se restringe nesses casos, pois ele chega a dar nome a 

empreendimentos, que se utilizam claramente da proximidade com o estádio como 

maior meio de venda, tanto para quem quer encontrar o “bem morar”, quanto para 

quem quer investir. O empreendimento da Capuche na imagem 6 recebeu o nome 

de Residencial Corais das Dunas, em clara alusão à proximidade com o estádio 

mais esperado da cidade.  

FIGURA 6 – CORAIS DAS DUNAS 
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A imagem 6 mostra o destaque dado à localização do empreendimento na 

sua proximidade com a Arena das Dunas e este é o item que primeiro aparece 

quando se destaca os pontos de referência do imóvel. Falando sobre o 

empreendimento Corais das Dunas17, Alexandre Lourenzo, gerente comercial da 

Capuche, afirma que:  

 

O Corais das Dunas fica a aproximadamente dois quarteirões da 
Arena das Dunas. É uma região de casas, e agora as construtoras 
estão desenvolvendo projetos. [...] é uma região valorizada e que 
tende a valorizar mais com a Arena das Dunas e a Capuche percebe 
esse mercado e procura investir nessa região (Entrevista – pesquisa 
de campo, março de 2012).  

 

Outro empreendimento que está aproveitando o ícone urbano “Arena das 

Dunas” para valorização é o “Quartier Lagoa Nova”, que é um lançamento da Cyrela 

Plano & Plano e Abreu. Segundo divulgação de uma empresa de comunicação a 

expectativa de dinamização e valorização imobiliária do bairro de Lagoa Nova é 

grande: 

Com a construção do estádio Arena das Dunas, Lagoa Nova vai se 
transformar em um novo centro de negócios (além de melhorias 
gerais na infraestrutura da região, melhorias no trânsito, mobilidade, 
etc). É com esta expectativa de investimentos e melhorias na 
infraestrutura que a região tem despertado interesse para morar e 
investir [...] Previsto para ser entregue em outubro de 2014, o 
Quartier Lagoa Nova foi concebido levando-se em consideração que 
o empreendimento estaria inserido no novo cenário Pós-Copa. Por 
este motivo, o projeto arquitetônico foi pensado levando em conta a 
valorização da região, oferecendo muitas opções de lazer, numa 
localização privilegiada, próximo ao Arena das Dunas e no centro de 
todas as melhorias urbanas que ficarão como legado do campeonato 
mundial de futebol (LUMIAR COMUNICAÇÃO, 2011). 

 

Associada a essa dinâmica imobiliária, a localização da Arena das Dunas 

também vem fortalecendo o mercado do turismo nas suas proximidades. 

Recentemente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

                                                           
17 Todos os empreendimentos residenciais da Capuche recebem o primeiro nome de “corais”. 



102 

 

aprovou um financiamento de 10 milhões de reais para a construção de uma 

unidade do Hotel Íbis. Essa operação dá-se no contexto do Programa BNDES 

ProCopa Turismo, o qual visa a modernização do parque hoteleiro nacional para a 

realização da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (PORTAL DA COPA, 2012). 

Dessa forma, pode-se notar claramente que empreendimentos estão 

surgindo no entorno onde será construída a Arena das Dunas, e modificando, cada 

vez mais, o espaço intraurbano do bairro, que já era um bairro de status, com 

bastante construções, mas que teve essa dinâmica intensificada por causa da 

proximidade com o ícone urbano. Como afirma Diógenes Neto, sobre o bairro de 

Lagoa Nova: “ali onde era só residência, você também tem influenciado para as 

pessoas buscarem novas soluções [...]. Existem lançamentos que eu acho que não 

existiriam. Eu acho que esses novos empreendimentos foram devido ao entorno da 

Arena das Dunas”. Cooperando com essa visão, Alvamar Barbosa, da Moura 

Dubeux afirma que a Arena das Dunas já está dando e dará ainda mais um impulso 

na valorização e venda dos empreendimentos localizados em seu entorno. Segundo 

o gerente comercial da Moura Dubeux, “hoje a gente está lançando em Lagoa Nova, 

na proximidade do Estádio, e realmente a procura está grande. [...]. Então, é lógico 

que é um fator que vai valorizar a moradia, o imóvel, e a cidade também”. 

Contudo, mesmo diante a valorização dos imóveis, não se pode falar que 

esse processo será duradouro. Para Ana Lúcia, da Sempla,  

 

como modismo e como proximidade do evento, os imóveis podem 
até ser valorizados, as construções vão ser erguidas, o mercado 
imobiliário vai investir nisso, mas enquanto qualidade vida, morar 
naquela mediação vai ser insustentável, porque a nossa mobilidade 
urbana é caótica. As obras que estão previstas, eu não sei se elas 
acontecem. Se as obras do entorno da Arena realmente saírem do 
papel (que são viadutos, túneis), então morar ali não vai ser tão 
caótico. Mas se não houver mobilidade urbana ali, você pode até ter 
hoje um mercado aquecido, mas com o problema de mobilidade seu 
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imóvel não vai valer nada (Entrevista – Pesquisa de campo, março 
de 2012). 
 

Ana Lúcia destaca o poder da mídia e das estratégias de marketing para 

causar essa valorização. Para ela,  

A mídia manipula completamente [com discursos]: “venha comprar 
seu apartamento aqui perto da Arena das Dunas e ver a Copa do 
Mundo da sua janela”. Sim, a Copa vai ser três ou quatro dias, o mês 
de junho de 2014, acabou. E depois? O que vai ficar? Vai ficar uma 
via caótica pra você entrar, estacionar seu carro (Entrevista – 
Pesquisa de campo, março de 2012). 
. 

Não se pode dizer, porém, que a valorização de Lagoa Nova aflui apenas 

por causa do ícone Arena das Dunas, mas o ambiente midiático que emerge com o 

ícone, as promessas de melhoria na infraestrutura, o pool de investimentos provados 

no local e tudo o mais que o projeto da copa representa, contribuem bastante para 

essa valorização da área.  

Outro ícone urbano criado na cidade de Natal é o Parque da Cidade Dom 

Nivaldo Monte, o qual entra no circuito verde da cidade com uma monumental obra 

projetada pelo arquiteto brasileiro mais famoso, Oscar Niemeyer, o herói de Frank 

Gehry junto à Le Corbusier18. O parque está localizado em uma área de expansão 

do mercado imobiliário, ou melhor, em um novo corredor de expansão desse 

mercado, que é o prolongamento da Prudente de Morais. O parque mencionado 

funciona como uma amenidade, com valor de uso, mas também um valor simbólico 

de atração icônica. 

Para se entender o poder do espetáculo criado com a construção do 

monumental Parque da Cidade, pode-se analisar o fragmento abaixo, retirado de 

entrevista feita a um dos mais conhecidos advogados que trabalham com o mercado 

imobiliário em Natal. Segundo Diógenes Neto: 

                                                           
18

 Em entrevista à Revista Veja no ano 2000, Frank Gehry aponta Oscar Niemeyer como um 
dos seus heróis assim como Le Corbusier. Ver http://veja.abril.com.br/221100/p_126.html 
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[...] eu acho que ele fez com que se voltassem os olhos para uma 
obra extremamente necessária que é o prolongamento da Omar 
O’Grady que segue a Prudente de Morais até a entrada do 
Aeroporto. Essa questão estava planejada há vários anos, mas por 
motivos ambientais estava sendo retardada há vários anos [...]. 
Talvez se não fosse o Parque da Cidade, não se voltasse todos a dar 
as mãos e buscar uma forma mais sustentável de forma que ligasse 
isso. Agora não adianta ter só o Parque ou só o Prolongamento da 
Omar O’Grady, nós temos que ter a estrutura de saneamento [...]. No 
meu entender (o Parque) já abriu os olhos da população para a 
necessidade de ter esse prolongamento (Entrevista – pesquisa de 
campo, fevereiro de 2012). 
 

O Prolongamento da Prudente de Moraes (ou melhor, da Omar O’grady), 

entra, então, como um fator determinante para a consolidação da valorização 

daquela área. Contudo, o Parque da Cidade simbolizou o desenvolvimento da área, 

impulsionando os olhares na direção do novo eixo de expansão da cidade. Como 

afirma Andressa Souza, da Estrutural: 

 

A Prudente de Morais já é uma região muito valorizada e, com isso, 
faz com que seja mais ainda. Principalmente porque ali tem bastante 
terreno. [...] Depois que tiver o prolongamento e com o parque que foi 
feito, eu acho que aquilo ali vai ter um nicho bem maior de 
valorização, de imigração, tanto das grande empresas para investir 
lá, quanto a população em si (Entrevista – pesquisa de campo, 
fevereiro de 2012). 

 

Por fim, a Ponte Newton Navarro, já prevista nos planos estratégicos de 

Natal, também aparece como uma obra icônica, pois rapidamente se transformou 

em cartão postal da cidade. Para certo grupo de empresários, além de dar fluidez ao 

trânsito entre a Zona Norte e o restante da cidade, a nova ponte aparece como uma 

alternativa para as classes de menor renda que não podem adquirir o seu primeiro 

imóvel nas áreas mais valorizadas da cidade e passam a comprar imóveis com 

preços mais baixos na Zona Norte, tendo em vista que a ponte “aproximou” essa 

área do restante da cidade. 
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FIGURA 7:  RESIDENCIAL REVERSIDE – A PONTE ENTRE O SONHO E A 
REALIDADE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cnh.coop.br/riverside/mapa.htm 
 
 
FIGURA 8: A PROXIMIDADE ENTRE O EMPREENDIMENTO E A PONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.cnh.coop.br/riverside/acompanhe_outubro.php# 
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O Riverside, que aparece nas figuras 7 e 8, é um dos exemplos dos novos 

empreendimentos que estão surgindo na Zona Norte. Ele é denominado pelos seus 

construtores como o “primeiro grande empreendimento imobiliário da Zona Norte” e 

traz como um dos slogans: “Residencial Riverside: a ponte  entre o sonho e a 

realidade”. A ponte aparece em negrito para enfatizar o objeto icônico que se 

transforma em elemento de valorização imobiliária (mercantil) e de valorização 

simbólica. A figura 8, retirada do site oficial do empreendimento, procura mostrar a 

proximidade da Ponte Newton Navarro com o “Riverside Residencial”, o qual é 

promovido com a imagem da referida ponte e com a frase: “atravessando a ponte 

Newton Navarro, a poucos minutos do centro de Natal”. 

Outro exemplo da mesma situação é o Condomínio “Punta Del Mar”, o qual, 

segundo os agentes responsáveis pela sua venda, “está a apenas 12 minutos de 

carro do Centro de Natal e 10 Km da ponte nova. O seu acesso é por vias expressas 

através da ponte Newton Navarro” (PUNTA DEL MAR, 2012). Além disso, para 

agregar valor a área e melhorar a imagem de sua localização, é usada a expectativa 

de que, 

 

Em breve, será implantado o Programa de Governo Pró-Transporte, 
que irá construir após a ponte, um viaduto e uma via verde ao lado 
do Rio Doce, que dará acesso a Genipabu. A obra não inclui 
semáforos no percurso da Café filho até o empreendimento. A via 
verde encurtará ainda mais a distância e o tempo de deslocamento 
até o Condomínio (PUNTA DEL MAR, 2012). 
 

Em um período de alta competitividade entre os agentes imobiliários, cada 

detalhe é importante na hora de obter melhores vantagens competitivas: área de 

lazer, localização, status de condomínio clube, área construída etc. Dentre esses 

fatores de atratividade, é perceptível que cada vez mais ganha destaque a 
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proximidade com os ícones urbanos nessa produção das vantagens competitivas 

dos empreendimentos. 

Apesar disso, é impossível atrair população para dinamizar determinada 

área da cidade, se não há infraestrutura básica, como atesta Diógenes Neto: 

 

A maior obra estatal foi a Ponte de Todos, Newton Navarro. Ela teve 
como grande função unir a Zona Norte com o restante da cidade. 
Agora o que acho incrível é que as pessoas preferem morar em 
Japecanga, a 20km do Viaduto de Ponta Negra, do que morar depois 
da Ponte, onde as pessoas estariam a 5km de um grande vazio 
urbano. Isso acontece porque os ícones urbanos são feitos, mas 
faltam as infraestruturas básicas para a população (Entrevista – 
pesquisa de campo, fevereiro de 2012). 
 

Diógenes acredita ainda que sem o incentivo do Plano Diretor (que reduziu 

as construções para o coeficiente básico acertadamente, segundo ele), será inviável 

a supravalorização do lado norte da cidade de Natal. Mesmo assim, durante a 

entrevista foi destacado que houve sim uma valorização da Zona Norte com a 

construção da Ponte. Talvez o problema seja o fato de um grupo de investidores 

estarem esperando uma valorização acima do padrão aceitável, como afirma Daniel 

Nicolau, da Semurb. 

Para Ana Lúcia, da Sempla, a Ponte Newton Navarro valorizou a Zona Norte 

e, para ela, os investimentos podem ser feitos no mercado imobiliário em “Parque 

das Dunas, Genipabu, pois hoje o grande especulador compra terrenos ali e pode 

fazer empreendimentos porque [...] o percurso de Petrópolis para Santa Catarina 

pode ser feito às 06h30min da manhã em 15 minutos” (Entrevista – Pesquisa de 

campo, março de 2012). 

A construção dos ícones urbanos na cidade de Natal, além da valorização 

mercantil das áreas e da promoção da cidade, tem um profundo sentido político de 

dotar os cidadãos de um patriotismo cívico, um sentimento de pertença ao lugar, que 
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os torna passivos diante das carências da cidade. É o que Vainer (2009) 

alegoricamente chama de “cidade-pátria”. Perguntada sobre a importância dos 

ícones urbanos para promoção da cidade, Andressa Souza, da empresa Estrutural, 

afirmou: “se eu viajar eu vou poder dizer: minha cidade tem uma ponte maravilhosa. 

Isso leva até que a população crie até um certo valor maior pela sua cidade. [...]. 

Acredito que isso mexe muito com a população” (Entrevista – pesquisa de campo, 

fevereiro de 2012). Sabe-se, porém, que de modo geral, os cidadãos não se 

“mexem” para buscar seus direitos na referida cidade, mas são ludibriados pelos 

discursos fantasiosos elaborados em torno dos ícones urbanos, que muitas vezes 

tornam-se elefantes brancos, sem uso, apesar de todo investimento público.  

A entrevistada ainda reforça a noção da criação do espetáculo a partir dos 

ícones urbanos, supostamente capazes de gerar felicidade nas pessoas, pelo fato 

de morarem na cidade do sol: 

 

Então, esses grandes monumentos, essas grandes construções, vem 
justamente para agregar valores, e fazer com que a cidade, ela tanto 
cresça na população [...] quanto um cartão postal. Antes a gente via 
que cidade era postada apenas com o Morro do Careca [...], mas 
essas construções não, essas construções são feitas justamente 
para isso, pra valorização da cidade, para que a gente possa trazer 
mais turistas, e que a própria população fique feliz, contente, de 
morar numa cidade que tem esse tipo de construção (Entrevista – 
pesquisa de campo, fevereiro de 2012). 
.  

Enquanto que o espetáculo domina os homens, como formula Debord 

(1997), depois que já foram dominados totalmente pela economia, os problemas 

alastram-se pela cidade, especialmente nos bairros que não estão localizados no 

eixo que recebe mais investimentos do capital privado e do poder público, que é 

também o eixo que aparece nas imagens criadas no âmbito do marketing urbano. 

Como observou Dantas (2010), o marketing urbano das cidades litorâneas 

nordestinas vai além do que foi feito no caso da Espanha, que se concentrou no 
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contexto estritamente do turismo e da economia. Além disso, o marketing urbano 

das cidades nordestinas utiliza-se também da publicidade e propaganda por 

questões políticas, com o intuito de anunciar uma cidade mais atraente, escondendo 

a desigualdade patente. 

 É preciso, enfim, redefinir as prioridades nos projetos e planos da cidade, 

impedindo que os interesses de alguns poucos prevaleçam sobre as necessidades 

da população, a qual espera por melhores condições de vida. Evidentemente, não 

se pode conceber uma cidade totalmente fechada ao crescimento econômico e aos 

investimentos em melhorias na infraestrutura e construção de grandes 

equipamentos. O que se espera é que haja uma mudança no rumo das escolhas nas 

próximas gestões, para que vejam a cidade como um todo e não apenas em seus 

espaços mais relevantes ao fortalecimento do capital e da perpetuação do poder 

político. 

 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cidades do mundo inteiro têm assistido, nas últimas décadas, ao retorno do 

discurso da cidade protagonista. O modelo de planejamento erguido neste discurso 

recebeu a adesão em várias cidades, até chegar ao Brasil entre o fim do século XX 

e início do século XXI. Tal modelo de planejamento possui características 

marcantes, mencionadas nesse trabalho, tais como: parcerias entre o poder público 

e privado; investimentos em obras visíveis e espetaculares; realização de grandes 

eventos esportivos e de negócios; uso do city marketing para construir uma imagem 

atrativa aos visitantes solváveis; dentre outras.  

O modelo de cidade empreendedora sofreu diversas críticas desde a sua 

difusão, mas ainda se podem ver várias das características supracitadas em 

diversas cidades do Brasil e do mundo. Interessante é o fato de que existem casos 

em que o modelo não é adotado de forma integral, à moda barcelonesa. Apesar de 

usar elementos do planejamento estratégico, as cidades, na verdade, passam a 

imitar o que é de praxe nesta modelo, sem haver um projeto de cidade.  

As cidades vão sendo produzidas, assim, como uma máquina de 

crescimento, apropriada para as elites dirigentes que conseguem unir-se com os 

políticos e a mídia local19. Dessa forma, os interesses dos cidadãos que residem na 

cidade são esquecidos, e se produzem cidades voltadas para os interesses de uma 

pequena elite, que enxerga a cidade como um valor de troca. Esse conflito existe, 

mas muitas vezes é abafado com o uso intensivo do marketing, na construção da 

necessidade dos agentes unirem-se em torno do que for melhor para a cidade, 

mesmo que esse melhor só venha atingir poucos.  
                                                           
19 Obviamente não se trata de uma conspiração de toda a mídia local, haja vista que ainda 

se pode encontrar leituras críticas do urbanismo das cidades em jornais e revistas. 
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A pesquisa realizada na cidade de Natal mostrou justamente a concentração 

dos principais ícones urbanos no eixo de maior importância da cidade, enquanto que 

as áreas mais necessitadas não recebem os investimentos públicos em obras que 

deveriam ser prioritárias. Se por um lado, os bairros de status possuem, com toda 

sua história e infraestrutura, uma valorização imobiliária patente; por outro lado, os 

demais bairros, especialmente da Zona Oeste e Norte da cidade de Natal, carecem 

de tudo o que é básico para o desenvolvimento social. Assim, o funcionamento dos 

bairros de status na “máquina de crescimento” acontece sem muita dificuldade, 

posto que além de já possuírem as condições favoráveis, ainda continuam 

recebendo os maiores investimentos do setor público, que objetivamente contribuem 

para a continuidade de sua valorização imobiliária. De outra forma, o interesse em 

buscar novas alternativas de desenvolvimento imobiliário dentro da cidade expõem 

os investidores e as elites à busca do desenvolvimento de áreas esquecidas pelo 

poder público, e nunca escolhidas nos projetos dos agentes imobiliários. Dessa 

forma, parece previsível esperar que nos próximos anos haja aumento no volume de 

investimentos públicos e privados, sobretudo na Zona Norte de Natal, na medida em 

que a oferta de terrenos no eixo de valorização torne-se mais escassa.  

Esse argumento pode ser considerado pertinente com os novos ícones que 

estão sendo acomodados na Zona Norte da cidade. Sem falar da ponte Newton 

Navarro, tem-se o estádio poliesportivo Nélio Dias, assinado pelo arquiteto Moacir 

Gomes, que construiu o ginásio Machadinho e o estádio Machadão – ambos 

demolidos para darem lugar à Arena das Dunas. Além disso, há a preparação para 

receber o Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, na Região 

Metropolitana de Natal, o qual tem certa comunicação com a Zona Norte, devido as 

suas vias de acesso. Segundo Clementino e Vidal (2011, p. 8), o Aeroporto-cidade, 
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como é concebido, “reforçará a atratividade, articulando-se com outras áreas 

dinâmicas através de boas infraestruturas de acesso e de corredores urbanos bem 

definidos”, que certamente já estão alterando a dinâmica imobiliária do entorno mais 

próximo, prometendo formar novos polos de desenvolvimento imobiliário. Algo que 

está muito além da dinâmica imobiliária é a crítica que vem sendo feita ao fato do 

projeto do novo aeroporto ter se constituído como uma demanda do exterior e não 

propriamente algo pensado e planejado de acordo com a demanda da cidade. 

As entrevistas realizadas com agentes públicos e privados apontaram, 

também, para a dinamização do setor imobiliário proveniente da grande expectativa 

em torno da vinda do evento Copa do Mundo para a cidade de Natal. O aumento 

dos preços já estaria acontecendo, sobretudo no bairro de Lagoa Nova e nos 

arredores da Arena das Dunas – que está dentro do eixo de desenvolvimento mais 

importante da cidade, em um bairro de status, – configurando um verdadeiro boom 

imobiliário, nas palavras da entrevistada da empresa Estrutural. Quem, porém, teve 

parte nesse processo de mobilização para tornar a cidade subsede da Copa? Com 

certeza a população como um todo não teve acesso à participação nessa decisão 

que deveria ser pública, haja vista que mexe diretamente com os cofres públicos. 

Isso é um exemplo de que o planejamento urbano no Brasil ainda está longe de ser 

democrático e participativo, apesar de consideráveis avanços nos últimos anos. 

O planejamento urbano nas cidades brasileiras nos dias de hoje dá-se 

mediante as frentes de financiamentos abertas pelo Governo Federal através da 

atuação do Ministério das Cidades, que leva os gestores municipais e estaduais a 

viverem permanentemente buscando adequar seus projetos às ofertas de 

financiamento, mesmo que este não esteja vinculado necessariamente com as suas 

principais demandas sociais, urbanísticas, ambientais etc. Isso acaba fomentando 
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um urbanismo circunstancial, no qual não há de fato um planejamento, mas sim a 

concretização de projetos que em muitos casos não atingem de fato às 

necessidades da população das cidades. Assim, os gestores aproveitam as 

circunstâncias, quando favoráveis, para a construção de equipamentos nos 

contextos nos quais são pensados, por vezes, repentinamente. Pode-se falar, nesse 

sentido, de planejamento? Não seria o caso. Talvez seja melhor utilizar o termo 

empreendedorismo urbano periférico (ou incompleto), para definir a tentativa das 

cidades brasileiras de impor-se no cenário competitivo, na busca de tornar-se um 

polo econômico de atração. Notadamente, um planejamento endógeno da cidade 

está longe de acontecer. 

Uma reflexão proveniente dessa pesquisa é que, no contexto desse 

empreendedorismo urbano periférico, é inexorável a necessidade da construção de 

pequenos e grandes ícones urbanos? Em contraponto, existe a possibilidade de que 

a excessiva exposição midiática, -- hoje, por meio do city marketing, que fez emergir 

esses ícones – irá transformá-los indesejáveis monumentos inutilizados e, por isso, 

pouco admirados pelas mesmas pessoas que hoje os contemplam. Resta esperar 

para ver esse desfecho e as implicações políticas, econômicas, sociais e culturais 

decorrentes da continuidade ou não desse processo. 

Até que se chegue a esse estágio, o marketing da Natal do futuro, no 

entanto, continuará provavelmente fortalecido com as obras icônicas e fortalecendo 

as campanhas políticas daqueles que supostamente mobilizaram a cidade para mais 

um passo rumo à renovação da cidade. Isso porque muitos políticos buscam na 

construção de ícones algo que marque visivelmente sua gestão. 

É certo que os conflitos que acontecem no e pelo espaço urbano de Natal 

ocorrem, preponderantemente, em decorrências das desigualdades. É preciso que a 
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sociedade controle o “protagonismo” das cidades e não o reverso, como no 

processo em curso. Se a democracia é, observa Vainer (2007, p. 3) “a legitimação 

do dissenso, e, mais que isso, se é o regime que reconhece e valoriza o potencial 

criativo e inovador do dissenso, a cidade-empresa é a cidade anti-democrática, 

autoritária”. Contudo, até assuntos que historicamente eram objetos do dissenso, 

como o aumento ou diminuição do gabarito de construção tornam-se cada vez mais 

consensuais, quando os empresários passam a tomar consciência da importância da 

ambiência para seus próprios lucros. Um pequeno grupo, porém, ainda prossegue 

lutando para que o potencial construtivo seja menos controlado.  

Segundo Corrêa (2011, p. 46), “dada a complexidade da ação do Estado, 

envolvendo múltiplos papéis, com pesos distintos no tempo e espaço, torna-se 

necessário que novos estudos sejam realizados”. Este trabalho partiu dessa 

necessidade para compreender como uma ação do Estado pode interferir nas 

dinâmicas intraurbanas, no caso do mercado imobiliário. Por isso é tão importante 

que o planejamento urbano e regional busque ampliar as formas de redistribuição de 

renda, tomando o cuidado de prevenir-se contra o aumento das diferenciações entre 

as áreas da cidade. Assim, será possível superar o modelo baseado no crescimento 

que a cidade de Natal vem adotando, na nova roupagem que é o planejamento 

estratégico. 

O planejamento urbano-regional atual não mais comporta fórmulas 
prefabricadas, nem pode admitir a utilização de teorias 
historicamente superadas. É na própria história contemporânea, 
história conjunta do mundo e dos lugares, que nos devemos inspirar, 
tanto para entender os problemas, como para tentar resolvê-los. 
(SANTOS, 1994, p. 96) 
 

É fundamental, portanto, discutir os rumos que da cidade de Natal e 

identificar os problemas que se repetem, sobretudo nos aspectos do seu 

planejamento e dos projetos urbanos executados, alguns bastante onerosos aos 
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cofres públicos. A chamada “Ponte de Todos”, para ilustrar, custou cerca de 194 

milhões de reais aos cofres públicos, tendo em vista que não foi construída dentro 

de uma parceria com o setor privado.  

O presente trabalho empreendeu-se em uma jornada de leituras do atual 

modelo de gestão adotado na cidade de Natal a partir da construção de ícones 

urbanos. Modelo este, trazido dessa tendência mundial de fazer da cidade uma 

protagonista no cenário competitivo, mesmo que os interesses dos cidadãos sejam 

colocados em segundo plano. Aqui se reforçou a ideia de que há na cidade uma 

enorme concentração de investimentos públicos e privados, especialmente os novos 

ícones que surgem marcando as várias gestões que passam pelas esferas 

municipais e estaduais. Dessa forma, entende-se que é urgente a atenção de 

políticas públicas integradas que visem alterar esse quadro, estabelecendo uma 

maior combinação dos investimentos nas quatro áreas da cidade, para impedir o 

aumento da diferenciação com que são tratadas. Com isso, espera-se contribuir com 

os estudos sobre as cidades contemporâneas, principalmente as que estão inseridas 

nesse modelo de planejamento, aqui denominado “empreendedorismo periférico” ou 

“planejamento estratégico sem plano”. 
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ANEXO 1 – IMAGEM DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: pesquisa de campo, 2011. 

 

O Centro de Convenções de Natal é o mais importante centro de 

convenções do Estado do RN e tem a finalidade de sediar eventos, congressos, 

simpósios, feiras, reuniões, dentre outros. Em 2009 o centro recebeu o “Jacaré de 

Ouro”, ganhando destaque como melhor centro de grande porte do Nordeste, no 

Prêmio Caio, considerado o “Oscar do turismo”. Sua localização é na Av. Dinarte 

Mariz – Via Costeira. É típico do planejamento estratégico de cidades a constante 

necessidade de centros como esse para a atração pessoas para eventos, gerando 

na cidade sempre um clima de negócios. 
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ANEXO 2 – ARCO DO SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: pesquisa de campo, 2010. 

 

O Arco do Sol é um monumento doado pela empresa Ecocil para a cidade 

de Natal em homenagem aos 400 anos da cidade. Foi projetado com base em um 

projeto arquitetônico de Felipe Bezerra e Flávio Góis. Atualmente o Arco do Sol foi 

retirado da Av. Eng. Roberto Freire, onde era localizado, para que sejam feitos 

reparos, mas não há previsão para o seu retorno ao local. O monumento é o único 

dos ícones que aparecem no presente trabalho, que partiu de um investimento do 

setor privado.  

 



124 

 

ANEXO 3 – PÓRTICO DOS 400 ANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: pesquisa de campo, 2011. 

 

O Pórtico dos 400 anos é um monumento que também foi feito no clima das 

comemorações pelos 400 anos da fundação da cidade, e faz alusão aos três Reis 

Magos, personagens bíblicos ligados ao Natal. Foi inaugurado no final do ano de 

1999 e hoje é um dos principais cartões postais de Natal. Localizado às margens da 

BR – 101, o pórtico é uma parada certa para os turistas que estão entrando e/ou 

saindo da cidade.  
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ANEXO 4 – ÁRVORE DE NATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Rodrigo Sena: www.natal.rn.gov.br 

 

A Árvore de Natal localizada na praça de Mirassol é um dos símbolos mais 

fortes da cidade. Sua localização privilegiada no corredor turístico, próxima a 

shoppings centers, faz dela um marco de visitações, sobretudo na época do Natal e 

nos períodos de férias. Seus 126 metros de altura fazem da árvore, uma das 

maiores do Brasil. Nas entrevistas realizadas durante a pesquisa, a árvore foi 

lembrada por muitos dos entrevistados como um dos monumentos mais importantes 

da cidade. 
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ANEXO 5 – PARQUE DA CIDADE DOM NIVALDO MONTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FONTE: pesquisa de campo, 2011. 

 

Um dos ícones de maior destaque na Natal contemporânea é o monumento 

erguido no Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, cujo projeto é assinado por Oscar 

Niemeyer. Com uma arquitetura arrojada, a obra se diferencia do restante da cidade, 

como ocorre com os projetos urbanos do empreendedorismo urbano. Apesar de 

todo o gasto público para a sua construção, o ícone, atualmente, não tem sido 

utilizado, tendo em vista que a sua obra encontra-se “inacabada”. O “ponto alto” do 

parque é o mirante e o memorial da cidade, localizados no monumento de doze 

andares, que não recebem os visitantes desde 2009, já que foram interditados pela 

nova gestão. 
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ANEXO 6 – PRESÉPIO DE NATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: www.flickr.com  

 

Obra do arquiteto Oscar Niemeyer, o Presépio de Natal é mais um 

monumento cujo tema aborda o Natal. Localizado em uma área nobre da cidade, a 

obra possui problemas de infraestrutura simples, como falta de acessibilidade e vem 

sendo subutilizado desde a sua construção. Fala-se de um ícone urbano, até pela 

assinatura do arquiteto de grife, mas a obra é, na verdade, um monumento 

escondido e esquecido na cidade. 
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ANEXO 7 – ARENA DAS DUNAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Ademir Rodrigues: www.copa2014.gov.br 

 

A imagem fala por si só: enquanto que a escavadeira aparece como 

engrenagem fundamental do funcionamento da máquina de crescimento na cidade 

de Natal – com a construção do ícone mais esperado –, um edifício aparece ao 

fundo como demonstração da significativa dinamização imobiliária que se dá no 

entorno do futuro estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, mais conhecido 

como Arena das Dunas. O ícone tem previsão de estar entregue em dezembro de 

2013 e sediará quatro jogos da Copa do Mundo de Futebol da Fifa em 2014. 
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ANEXO 8 – REVITALIZAÇÃO DO LARGO DO TEATRO 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      FONTE: pesquisa de campo, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      FONTE: pesquisa de campo, 2011. 

 

O Largo do Teatro Alberto Maranhão é um dos elementos de 

embelezamento da cidade de Natal no âmbito da revitalização do centro histórico, 

que é típico do planejamento estratégico de cidades. É um dos locais mais cotados 

para receber a Fifa Fan Fest oficial de Natal, na Copa do Mundo de 2014.   
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ANEXO 9 – PONTE NEWTON NAVARRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: pesquisa de campo, 2011. 
 
 

A Ponte Newton Navarro foi inaugurada em novembro de 2007 e 

rapidamente tornou-se um ícone urbano de referência na cidade, pela sua 

arquitetura e beleza monumental. Ligando os bairros da Zona Norte da cidade e os 

municípios do litoral norte com a Zona Leste de Natal, a ponte serviu à valorização 

imobiliária da região da Zona Norte mais próxima dela, posto que a aproximou da 

área nobre da cidade de Natal, nos bairros de Tirol e Petrópoles. A imagem mostra 

os vários prédios após a referida ponte.  

 

 

 




