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RESUMO 
 

O Bairro Nossa Senhora da Apresentação surgiu na década de 1970, atrelado 
às políticas habitacionais empreendidas durante o Regime Militar Brasileiro 
(1964 - 1985), que por sua vez foram financiadas via instituições públicas de 
provimento da casa própria, como a Companhia da Habitação (COHAB), 
subordinada ao Banco Nacional de Habitação (BNH).  O Nossa Senhora da 
Apresentação é considerado um bairro periférico, situado na região 
administrativa Norte da cidade, onde possui consideráveis extensões territoriais 
e demográficas  e, por isso, é considerado  o maior bairro da capital Natal e de 
sua Região Metropolitana. O bairro também se constitui como um espaço 
urbano que concentra sérios contrastes sociais, econômicos e estruturais que 
passam a ser externados através de problemas locais, como o da violência, 
uma vez que estatisticamente ocupa a liderança nas taxas de homicídios da 
capital. Portanto, o presente trabalho, partindo da análise empírica de três 
espaços distintos no interior do bairro, tem como objetivo principal analisar 
como os atores sociais que compõem o cotidiano do Nossa Senhora da 
Apresentação tecem a imagem do bairro por meio das percepções da 
segregação e da violência, uma vez que estas duas não são dissociadas no 
discurso do morador. O trabalho traz como principal contribuição a análise dos 
impactos desses olhares, que ficam evidentes na formação de estigmas sociais 
reproduzidos no interior do bairro, na fragmentação do tecido social e espacial 
e na formação de espaços pobres e elitizados no interior da comunidade 
abordada, confirmando a hipótese de que estamos diante de uma Nova 
Periferia urbana. 
 
PALAVRAS CHAVE:  Segregação socioespacial. Periferia.  Violência.  
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ABSTRACT  
 

The neighborhood of Nossa Senhora da Apresentação emerged in the 1970s, 
with its origins linked to housing policies carried out during the Brazilian Military 
Regime (1964-1985) by the Company Housing (COHAB) subordinated to the 
National Housing Bank (BNH). In this sense, the neighborhood is considered a 
periphery, located in the northern part of the city. With a large territory and 
population, it is considered the largest neighborhood in the state capital – Natal 
- and its metropolitan area. The neighborhood also represents an urban space 
that presents social, economic and structural contrasts among them violence. 
The neighborhood is the leader in homicide rates in the capital. Therefore, the 
following study, based on empirical analysis of three distinct spaces within the 
neighborhood, aims to analyze how social actors perceive their own 
neighborhood and, specifically, segregation and violence. As this work shows, 
these two instances of urban life are not separated in the discourse of the 
residents. The main contribution of this work is the analysis of the impact of 
those views on the construction of social stigmas, reproduced within the 
neighborhood, on the fragmentation of the social and spatial fabric, and on the 
formation of poor and elitist spaces within the neighborhood, confirming the 
hypothesis that we are facing a New Urban Periphery. 
 
Keywords:  socio-spatial segregation; periphery; violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Favela no Brasil, Problacione no Chile, Villa Miserie na 
Argentina, Baliue na França e Gueto nos Estado Unidos. 
Devido à aura de perigo que envolve seus habitantes e ao 
descaso que sofrem, essa mistura variada de minorias 
insultadas, de famílias de trabalhadores de baixa renda e de 
imigrantes não legalizados é tipicamente retratada à distancia 
em tons monocromáticos, e sua vida social parece a mesma 
em todos os lugares: exótica, improdutiva e brutal. (Louic 
Wacquant, 2001, p. 7 )  

 

Esta dissertação trata de um dos efeitos discutidos pela literatura 

especializada sobre segregação espacial urbana: a construção imagética da 

violência e dos estigmas sociais nas periferias urbanas. O estudo verifica em 

que medida a categoria “nova periferia” é um arsenal analítico útil para 

compreender a dinâmica socioespacial na atualidade e em que medida este 

fenômeno se reflete na visão dos moradores de um bairro considerado como 

segregado e violento pelas análises sobre o tema. Empiricamente, o bairro 

Nossa Senhora da Apresentação – na Zona Norte do município de Natal/RN – 

e a percepção de seus moradores sobre a violência no espaço intraurbano são 

tomados como objeto de estudo. 

As periferias urbanas há tempos são pauta de discussão na Academia 

brasileira. No entanto, suas primeiras referências ainda nos remontam a 

tempos históricos mais distantes do contemporâneo, quando vemos, no limiar 

da República Oligárquica Brasileira, ou mais precisamente entre a transição do 

século XIX para o século XX, as suas menções iniciais. O ideal sanitarista das 

reformas urbanas, aliadas a outros contextos, tornaram a “recém nascida” 

periferia de nossas cidades em espaços agregadores de péssimos valores 

sociais, que distorciam qualquer forma de moralismo de uma sociedade branca 

e aristocrática. Desde então, a periferia agrega ideais de pobreza (social, 

econômica, estrutural e cultural), visão esta que ultrapassou varias décadas, 

chegando a influenciar diretamente na orientação das políticas de Estados 

durante quase todo o século XX. 

No âmbito acadêmico, a periferia ganha fortes contornos em embates 

substanciais a partir da década de 1970. A partir deste período o lócus de 
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análise passou a ser entendido com olhares distantes da predominância dos 

trabalhos higienistas e, assim, a abordagem ganhou um tratamento 

rigosoramente intelectual. O que vemos é que as periferias são concebidas 

como espaços de extrema pobreza, onde os bolsões de miséria são resultados 

das contradições geradas pelo capitalismo mundial. A partir dessa grande 

matriz se subdividiram diversas análises, entre elas: a periferia como resultado 

das contradições capitalistas da cidade; a periferia como bolsão de miséria; a 

periferia como espaço insalubre e de péssimos indicadores  socioeconômicos; 

as periferias como locais distantes do centro oficial das cidades; a periferia 

como negação à condição de cidadania de seus moradores e ausência do 

Estado. 

A partir da década de 1970, esses espaços de pobreza passaram a ser 

enxergados como locais de intensa interação social e de significativos 

associativismos políticos em torno das causas comunitárias, o que foi 

amplamente quebrado com a chegada do tráfico de drogas em escala 

internacional, nas comunidades mais pobres das principais cidades do Brasil, 

que tornou a análise sobre as periferias um tanto mais delicada. Nessa 

perspectiva, o período favorecia a disseminação de trabalhos mais lúcidos, 

especialmente quando trataram de dissociar crime e pobreza, relação esta que 

ganhou um grande arcabouço teórico a partir da década de 1980. 

Nos anos 1990, as periferias, explanadas por meio de literaturas 

predominantes dos anos 70 e 80, ainda eram caracterizadas como espaços 

homogêneos socialmente, cujas camadas sociais eram formadas 

majoritariamente por pobres urbanos e operários de nossas cidades. 

Na literatura contemporânea, vemos a mudança dessa abordagem 

analítica acerca da periferia. Há hoje um entendimento de que as periferias 

urbanas são diversas com relação aos seus conteúdos socioeconômicos, 

quando remontamos à sua formação socioespacial e a sua trama cotidiana 

interna. Porém, isso não permitiu à periferia o abandono de sua condição de 

pobreza, ou seja, como boa parte da literatura nos deixa a par, hoje não 

estamos diante da extinção das periferias urbanas, e sim de uma nova 

periferia.  
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As categorias analíticas dos anos 1970 não são mais suficientes e nem 

mesmo adequadas para descrever as periferias urbanas no contexto atual. Não 

é mais possível dizer que todas as periferias são caracterizadas pela completa 

ausência de serviços públicos, por formas de inserção precárias e instáveis no 

mercado de trabalho, por famílias numerosas, com população migrante, com 

predomínio de uma população não alfabetizada, dentre muitos outros aspectos 

que a literatura dos anos 1970 utilizava para descrever e denunciar as 

precárias e injustas condições de vida desses habitantes. A nova periferia, ao 

contrário, é constituída de variados graus de precariedade urbana e de 

condições sociais. É caracterizada, portanto, pela heterogeneidade de seus 

conteúdos. A consequência lógica desse argumento leva à conclusão de que a 

análise das periferias no contexto atual é mais complexa. 

Partindo dessa nova concepção, este trabalho traz à tona a análise do 

Bairro Nossa Senhora da Apresentação – no município de Natal/RN – como 

forma de corroborar a proposição de que há uma heterogeneidade interna às 

novas periferias urbanas brasileiras. 

Situado na Zona Norte de Natal, o bairro Nossa Senhora da 

Apresentação tem suas primeiras ocupações atreladas ao povoamento 

massivo da região norte de Natal, mais precisamente durante a década de 

1970. Atrelada às políticas habitacionais diferenciadas por renda, a região norte 

nasceu a partir da concepção de divisão do espaço urbano por meio da renda, 

fator este que fica explícito quando os empreendimentos imobiliários para 

trabalhadores e pessoas de baixa renda são direcionados para a outra margem 

do Rio Potengi, porção essa com configurações espaciais ruralizadas até essa 

ocupação mais intensa. 

O bairro teve suas primeiras ocupações por meio do loteamento de 

terrenos, o que se tornava uma via alternativa para obtenção e posse da terra 

para segmentos sociais que não conseguiam arcar com o financiamento da 

casa própria por meio dos empreendimentos imobiliários estatais e privados. 

Sendo assim, a autoconstrução de casas e os loteamentos ilegais passaram a 

ser a principal via de condução da moradia dos habitantes mais pobres da 

região. Desde então, observamos que, historicamente, o espaço foi agregando 

as parcelas populacionais mais pobres da cidade, cuja população passou a ser 
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submetida – pela própria miséria infra estrutural  de serviços básicos públicos – 

a condição de segregado espacialmente. 

Durante a década de 1990, vemos a chegada do primeiro e principal 

conjunto Habitacional no bairro Nossa Senhora da Apresentação: o Parque dos 

Coqueiros. Empreendimento direcionado às pessoas de maior renda, em 

relação às que se voltavam para a ocupação dos loteamentos.  O conjunto se 

tornou o exemplo expresso da fragmentação interna do bairro, ou seja, a figura 

dos loteamentos passou a coexistir com um bairro de classe média, que 

paralelamente se consolidavam simultaneamente ao surgimento das primeiras 

favelas, todas estas em um único espaço. 

Concomitante à fundação do Parque dos Coqueiros, acontecia no 

mesmo período a invasão de um segundo grande lote de terras: o Jardim 

Progresso. Situado à margem sul do bairro, o Jardim Progresso é fruto de 

invasões massivas, ocorridas durante meados da década de 1990. Sua 

população inicial é predominantemente pobre, formada por pessoas que 

habitavam assentamentos ilegais, às margens da BR 101, ou eram 

provenientes de outras periferias natalenses, que viram na forma da invasão a 

esperança de obter seu espaço de moradia. 

Com o decorrer dos anos, o bairro Nossa Senhora da Apresentação se 

configura como o maior bairro, em termos populacionais, da capital potiguar. 

Nessa perspectiva, o seu crescimento acelerado está aliado à especificidade 

do que Silva (2003) chamou de “portão da periferia norte”, o que lhe da a 

condição de território base para imigrantes que vêm do interior do Rio Grande 

do Norte. 

Na perspectiva de produção das periferias, nos últimos anos, estudos 

vêm voltando suas análises para o Bairro Nossa Senhora da Apresentação. 

Essas pesquisas trazem à tona a abordagem do bairro sob perspectivas mais 

espacializadas, alicerçando a sua formação geográfica e urbana a questões 

das disparidades e formação socioeconômica de sua população. Sendo assim, 

a Geografia, o Urbanismo e as Ciências Sociais vêm se tornando cada vez 

mais os principais focos subsiadores das abordagens sobre o bairro em 

questão. 
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Nesse prisma de análise, a pesquisa de Silva (2003) avalia como se 

deu o processo de ocupação do Nossa Senhora e, consequentemente, como o 

bairro passou a ser estratificado, ou organizado, socioespacialmente. É 

interessante observar que Silva (2003) já atentava para os riscos de se analisar 

o bairro como uma periferia aos moldes da literatura dos anos 1970, pois a 

periferia com que o pesquisador deparou não se constituía mais como espaço 

homogêneo, no que tange à sua disposição socioespacial. Silva (2003) ainda 

nos expõe que no interior do bairro é inevitável observar uma fragmentação 

socioespacial, o que impede de gerarmos olhares redundantes ou pelo menos 

ver o bairro em sua totalidade como uma periferia pobre, agregadora de 

classes operárias. Na verdade, o autor já nos alertava que no seio do bairro, os 

loteamentos eram os exemplos expressos de espaços da pobreza, enquanto 

que os conjuntos habitacionais do bairro aglutinavam uma maior parcela de 

classe média. 

A segmentação interna e a crescente demanda populacional em torno 

da questão da terra são problemas que rivalizam com um segundo aspecto não 

menos importante: a questão da violência local. De acordo com as autoridades 

da segurança pública do Rio Grande do Norte como a SESED (Secretaria de 

Segurança Pública e da Defesa Social) e a SEJUC (Secretaria de Justiça e 

Cidadania) o bairro se mantém, pelo menos nos últimos 7 (sete) anos (2006-

2010), como líder no ranking do número de homicídios na cidade de Natal, o 

que lhe afere a condição combinada de segregado e violento. 

Esses números geraram um estudo importante para os objetivos desta 

dissertação. Helionardo Dantas (2010), em sua dissertação de Mestrado, 

analisou, em uma perspectiva mais sociológica, as vítimas e agentes 

envolvidos nessa violência localizada, mas especificamente aqueles que 

matam, ameaçam ou estão marcados para morrer. A sua metodologia originou 

o que o autor denomina de Pesquisa de Vitimização de Nossa Senhora da 

Apresentação em 2011 (PVNS 2011), que trouxe à luz da análise um perfil 

sociológico dos atores envolvidos nas cenas de violência do bairro. Dantas 

(2011), a partir de seus levantamentos, deixa-nos claro que dizer que o bairro é 

simplesmente violento, tomando como base unicamente os números 

produzidos, não explica as razões e a própria dinâmica da violência, o que 
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acaba por deixar de lado olhares mais aprofundados acerca de suas relações 

sociais internas. Em outras palavras, possíveis soluções para a violência 

demandam primeiramente explicações para o problema. 

Nesse sentido, o presente estudo pode vir a contribuir para o 

entendimento dessa questão, ainda que de maneira modesta, pois especifica a 

problemática de pesquisa proposta. Especificamente, este estudo está 

interessado em analisar não a violência em si, mas a percepção dos moradores 

do bairro sobre a violência. Como e por quais canais os moradores do bairro 

Nossa Senhora da Apresentação fomentam seus discursos e a mentalização 

do bairro? Essas perguntas surgiram da necessidade de tentar compreender a 

constituição de um bairro pela ótica de seus moradores, que vivenciam as 

tramas cotidianas desse espaço tão amplamente reconhecido como pobre e 

violento. 

Portanto, o estudo tem como objetivo primordial compreender como se 

dá o processo de construção dessas percepções, da ótica da população ali 

residente, onde a violência e a segregação surgiram como categorias 

balizantes dessa constituição imagética do bairro por quem mora nele, mas, 

principalmente, uma percepção ainda mais consolidada para aqueles que não 

residem ou frequentam o bairro. Uma das conclusões deste trabalho é que a 

fragmentação interna é decisiva para a constituição das percepções sobre a 

violência no bairro e que tal heterogeneidade espacial também pode ser 

observada na produção de múltiplas percepções. Onde ocorre o ponto de 

junção dessas variadas percepções sobre a violência no bairro é o objeto 

central de investigação desta dissertação. Em outras palavras, interessa 

mapear essas visões de acordo com as espacializações internas ao bairro que 

os próprios moradores, em suas falas, revelam e, ao final, identificar a 

confluência dos olhares num bairro que se mostra muito mais complexo do que 

a descrição de uma periferia homogênea, pobre e violenta possa sugerir. 

Do ponto de vista metodológico, a análise do trabalho foi restringindo 

as três principais localidades no interior do Nossa Senhora da Apresentação: 

Comunidade do Jardim Progresso, loteamento Vale Dourado e conjunto 

habitacional Parque dos Coqueiros. A escolha desses locais se justifica na 

medida em que representam três núcleos urbanos distintos, ainda que no 
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mesmo bairro, com suas especificidades históricas e de conteúdos sociais. 

Adotando, portanto, premissa da literatura mais recente sobre as periferias 

urbanas, qual seja, de que estas não podem ser mais compreendidas pela 

ótica da completa e absoluta homogeneidade de condições, a seleção desses 

três núcleos permitiu testar empiricamente a pergunta inicial: em que medida a 

percepção dos moradores do bairro sobre a violência local e suas causas é 

uniforme ou, ao contrário, varia de acordo com a heterogeneidade interna do 

bairro?   

Para isto, embasamos a pesquisa em entrevistas realizadas com 

atores sociais pré-selecionados por meio de questionários semiestruturados, 

deixando o espaço aberto para um diálogo mais fluido. Sendo assim, tivemos 

como atores sociais alvo as lideranças comunitárias do bairro (presidentes de 

associações de moradores, ONG´s, educadores e líderes dos conselhos 

comunitários locais) como os principais entrevistados, assim como também 

outras categorias de atores foram sendo adicionadas no decorrer da pesquisa, 

como moradores mais antigos e grupos de jovens. O estudo se utilizou também 

da observação ostensiva e participante, com registro em um diário de campo. 

Outros detalhes sobre o campo são apresentados ao longo da dissertação. 

O estudo se encontra dividido em três capítulos.  No capítulo 1, 

deparamos com a revisão da literatura acerca do processo de segregação 

socioespacial e os efeitos surtidos no que tange à produção das periferias 

urbanas brasileiras. Nesse capítulo realizamos um breve histórico sobre a 

questão do padrão de urbanização excludente no Brasil. Esses fatores nos 

levam a considerar que a violência – em especial no que se refere aos 

assassinatos –entre tantos outros fatores, também é resultado da expansão 

urbana desigual e voraz, relegando a condição de periferias aos bolsões de 

pobreza da cidade. Partindo da discussão que reflete sobre a constituição da 

periferia, observamos o sentido de ser o morador desses espaços, no qual lhes 

implica a criação de estereótipos excludentes e segregacionistas, que passam 

a ser ainda mais reforçados pelos padrões de violência urbana. 

No segundo capítulo espacializamos o objeto de pesquisa em análise. 

Partimos de uma observação em forma de funil, começando com uma breve 

reconstituição histórica da formação das periferias urbanas natalenses e como 
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elas desembocam na produção da Zona Norte de Natal. A partir daí 

apresentamos o contexto do surgimento dessas periferias – em especial a 

região norte da cidade - com o bairro Nossa Senhora da Apresentação, 

ressaltando seu processo de formação e o porquê da sua condição de bairro 

periférico do ponto de vista da literatura especializada sobre o tema. Ainda 

neste capítulo, trazemos a metodologia empregada no estudo. 

No terceiro capítulo temos a análise empírica da pesquisa.  

Perpassando o processo de formação do bairro pela ótica dos moradores, 

realizamos um trabalho lento de construção sobre os modos como estes 

espacializam o Nossa Senhora do ponto de vista das suas percepções sobre a 

violência local e a segregação dos espaços no interior do bairro. Como 

veremos adiante, estes dois fenômenos estão associados na espacialização 

mental de seus moradores. Os efeitos dessa espacialização são o trunfo da 

pesquisa.  

Ao final, as principais conclusões deste estudo são retomadas e 

sintetizadas. 
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CAPÍTULO 1 - SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL, PERIFERIA E O MEDO 
DA VIOLÊNCIA NO BRASIL: DO DISCURSO À PRÁTICA.  
 

O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas 
Que cresceram com a força de pedreiros suicidas 

Cavaleiros circulam vigiando as pessoas 
Não importa se são ruins, nem importa se são boas 

E a cidade se apresenta centro das ambições 
Para mendigos ou ricos e outras armações 

Coletivos, automóveis, motos e metrôs 
Trabalhadores, patrões, policiais, camelôs 

A cidade não para, a cidade só cresce 
O de cima sobe e o de baixo desce 

(A Cidade – Nação Zumbi ) 
 

 

1.1 - Segregação Socioespacial:  do  conceito à sua   existência  concreta 

 

O conceito de segregação socioespacial é entendido pela literatura 

especializada como central para a compreensão de importantes fenômenos 

sociais, inclusive a violência urbana. Há hoje relativo consenso nos estudos 

acadêmicos de que as questões sociais estão intimamente ligadas às questões 

urbanas no Brasil, na medida em que, com o decorrer dos anos, a população 

nacional tende a tornar-se hegemonicamente urbana, e esse processo 

generalizado da ocupação das cidades no caso brasileiro traz consigo efeitos 

perversos embutidos, como desemprego estrutural, pobreza, disputa pelo solo 

urbano, consequentemente segregação socioespacial e violência1.  

Dessa maneira, a cidade - em especial os grandes centros urbanos – 

tornou-se nos últimos tempos o foco de atenção dos pesquisadores devido ao 

seu alto grau de complexidade no que se refere a fenômenos 

socioeconômicos. Para muitos autores, o debate sobre este tema não pode ser 

dissociado dos problemas históricos e estruturais decorrentes da forma de 

ocupação do espaço urbano nas cidades brasileiras, ocupações estas que se 

tornam contraditórias e agressivas na medida em que, em meio a tantos outros 

efeitos, os elevados níveis de desigualdade de renda e pobreza se tornam os 

sintomas mais comuns. Em suma, o assunto é um debate complexo e está 

                                                           
1 Davis (2006) trata da questão dos efeitos perversos do “boom” urbano contemporâneo e da 
favelização dos países subdesenvolvidos.  
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ligado diretamente às questões do planejamento urbano, das profundas 

reformas institucionais e políticas e do planejamento de políticas sociais.  

Partindo desse ponto de vista, é de suma importância explicitar a 

relevância da literatura para a análise do objeto de pesquisa:  o bairro Nossa 

Senhora da Apresentação. Portanto, aqui nos baseamos em duas indagações 

interessantes para o balizamento do estudo: qual conceito de “periferia” seria 

relevante adotar para explorar o bairro? Como a segregação socioespacial 

toma corpo e como ela se encaixa no olhar sobre o objeto? Até onde perdura a 

relação segregação socioespacial/violência no qual podemos respaldar a 

análise do objeto? 

O bairro Nossa Senhora da Apresentação, desde a sua origem, traz 

consigo olhares (acadêmicos e do senso comum) que o caracterizam como 

uma periferia urbana. O conceito proeminente de “periferia” ganha corpo no 

bairro se nos respaldarmos em uma literatura brasileira sobre cidades cuja 

produção se dá durante as décadas de 1970 a 1990, quando a substanciação 

do conceito é formado a partir da ideia predominante de que esses espaços 

geralmente estão situados distantes de um centro oficial da cidade, onde os 

indicadores sociais são os piores, os assentamentos são precários, onde há 

uma hegemoneidade no seu tecido social, no qual pobres e operários dividem 

esse espaço.  Mas acima de tudo, a periferia urbana é o retrato do acúmulo de 

riquezas em uma cidade que cresce de maneira desigual, onde os bolsões de 

pobreza são resultados de uma especulação imobiliária e a população pobre 

está passível de um desalojamento massivo por parte do poder público 

(MOURA E ULTRAMARI, p. 14, 1996). 

Essa literatura explica a produção das periferias urbanas por meio de 

um ponto de vista macro (econômico e social) da questão urbana brasileira. 

Porém, as periferias no Brasil vêm ganhando um novo ar: elas hoje estão em 

processo de modificação, se realocam, processo no qual estão imbricados o 

contextos de ampla abrangência, como por exemplo: o surto de crescimento 

econômico sentido em todo o país. Então fica a pergunta: os conceitos mais 

clássicos de periferia urbana, aqueles que têm seu ponto de origem na 

literatura estruturalista da década de 1970, seriam salutares para a explicação 

do objeto dessa pesquisa? Até certa medida sim. A análise dessa literatura é 
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de grande importância para atentarmos ao Bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, mais especificamente no processo de surgimento do bairro nas 

décadas de 1970 e 1980, quando o seu povoamento se deu por meio da posse 

da terra barata por alguns loteadores e pela realocação de parcelas de 

trabalhadores da Região Administrativa Norte da cidade de Natal.  

Entretanto, o bairro Nossa Senhora da Apresentação é um exemplo 

tácito da nova essência das periferias brasileiras. A região, atualmente, 

experimenta certo teor de crescimento no que tange à questão de infraestrutura 

e de provisão  de serviços, o que também se evidencia por meio da intensidade 

de seu setor de serviços e comércio.  A questão chave é: esse crescimento é 

contraditório visto que espaços no interior do bairro tornam-se mais elitizados, 

no que se refere à sua estrutura e à sua parcela de moradores, outros já são 

sintomas expressos da pobreza estrutural e da larga desigualdade 

socioeconômica existente no coração do Nossa Senhora da Apresentação. 

Portanto podemos aferir que o nosso objeto de pesquisa se constitui no que 

Ferreira (2003) denomina de Nova Periferia, uma vez que a presença de uma 

maior heterogeneidade de classes socais e atividades não significa que temos 

uma periferia melhor, mas sim uma nova forma de periferia. 

Portanto, o encaixe do padrão de nova periferia ao qual o bairro em 

questão está submetido, merece também uma a análise sob uma nova 

perspectiva, como bem analisam Chaveiro e Anjos (2007, p. 194): 

 

As análises da periferia urbana englobam hoje novas 
modalidades como estudos da percepção, da representação, 
do cotidiano, do imaginário, da imagem, de narrativas. Essas 
modalidades partem de um pressuposto: o real é produzido 
também pelo modo de estabelecimento de significados. Ao 
fazer isso, sujeito e objeto se aglutinam, e no processo de 
significação o espaço se liga à vida. 

 

A caracterização do bairro Nossa Senhora da Apresentação como uma 

nova periferia nos possibilita realizar um mix conceitual e interpretativo da 

literatura pré-existente, ou em suma, a explicação para a conceitualização de 

“periferia” parte de diversas análises e trabalhos, evitando que o prisma que 

olha a periferia seja monótono e unilateral, possibilitando dois passos em um 

só: levar em consideração que a vida nas periferias urbanas brasileiras são 
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repletas de cores e intensidades cotidiana pulsante, porém sem se esquecer 

que ver a periferia somente como “uma linda flor entre as pedras” pode nos 

arrancar a chance de levar em consideração o seu processo de formação 

socioespacial (CHAVEIRO E ANJOS, 2007) 

Explicado o fenômeno de formação das periferias urbanas e sua 

respectiva literatura, aqui atentamos para uma segunda observação: como ver 

uma periferia local a partir da análise da formação de periferias nacionais? 

Será que a forma de produzir a segregação socioespacial em grandes cidades 

é o mesmo que produzir em pequenas e médias cidades? A cidade de Natal 

experimenta o que metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro já 

experimentaram desde décadas passadas, apenas com a diferenciação de 

lapso temporal. Portanto, o estudo se inicia com a premissa de que Natal, 

assim como outras capitais e centros urbanos do Brasil, tem seu processo de 

segregação socioespacial como resultado de um crescimento urbano 

desordenado, relegando as periferias à condição de espaços que retêm os 

impactos dessa desorganização, explicitados a partir de fenômenos ainda mais 

injustos e díspares: a violência. 

A relação entre violência e segregação socioespacial  tem base em 

uma literatura existente que propõe a segregação, entre tantos outros efeitos 

surtidos pela sua perversidade, como um dos fatores preponderantes para a o 

desencadeamento da violência. Misse (1995) expõe que essa literatura – de 

origem desconhecida – alicerça o desencadeamento da criminalidade urbana, 

a pobreza estrutural e econômica a que as classes menos favorecidas estão 

submetidas, não obstante fluindo conceitos conhecidos no espaço acadêmico, 

como as “teorias das classes perigosas” e “teorias da marginalidade”. Esses 

conceitos começam a cair em declínio após o surgimento de estudos empíricos 

sobre a questão da criminalidade e da violência urbana e, nessa perspectiva, 

pesquisas pioneiras, como as de Alba Zaluar, Sérgio Adorno, Edmundo Coelho 

e Antônio Luiz Paixão, logo trataram de “desmanchar” tal consenso, partindo de 

três premissas fundamentais: 1) se pobreza é sinônimo de crime e violência, 

todo pobre seria criminoso; 2) se a maioria dos encarcerados no Brasil são 

homens pobres e negros é porque a polícia já segue um roteiro típico; 3) a 

maioria dos pobres pesquisados dizem não se enquadrar na “carreira criminal”, 
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se encaixando mais na categoria de “trabalhadores honestos.” (MISSE, 1995, p 

4-5.). 

Baseando-se nesse segmento da literatura revisionista crítica, surgida 

na década de 1980, é de suma importância partirmos do seguinte 

questionamento: será que é possível ver os fenômenos da segregação 

socioespacial e da violência, que até então são considerados efeitos da 

desigualdade de classes e renda, do desemprego estrutural e da 

competitividade ocasionada pelo sistema capitalista, através da observação do 

microespaço (da comunidade, da vila, da rua) e suas íntimas relações sociais 

(família, religião e associativismos políticos locais)? Para responder a essa 

indagação, é salutar que suspeitemos que a realidade microespacial  da 

sociedade é uma reprodução da dinâmica das grandes estruturas sociais, 

econômicas e políticas. 

 Portanto, esse primeiro item da revisão literária consiste em traçar um 

perfil bibliográfico sobre a produção da segregação socioespacial no Brasil, a 

partir da revisão marxista do assunto, ou seja, atentamos para a abordagem de 

autores que tratam a questão por meio da análise das macroestruturas, uma 

vez que a segregação socioespacial, a pobreza e a violência são fenômenos 

de classes que também influenciam na formatação do espaço urbano.  No 

entanto, apesar de ser de importância primordial partirmos da perspectiva das 

grandes estruturas, não podemos deixar de afirmar que, ao enfocar somente o 

espaço e as classes sociais, os olhares para as pequenas tramas sociais que 

tecem as relações cotidianas nas cidades, as aspirações dos pequenos 

núcleos e as relações de poder entre as microinstituições (fugindo à regra das 

relações de poder perpetradas somente pelo Estado e pela sociedade) são 

relativamente negligenciadas.  

Nessa perspectiva, podemos começar a atentar para o fato de que a 

literatura acerca do assunto observa, na maior parte do tempo, os fenômenos 

de segregação residencial, optando pelo viés de análise das relações das 

macroestruturas (sociedade, sistemas econômicos mundiais, globalização e 

capital financeiro), no qual a cidade caracteriza-se como um espaço contínuo,2 

                                                           
2 A ideia de uma cidade fragmentada, formada por diferentes núcleos urbanos caracteriza-se 
como um modelo de cidade pós-moderna que é amplamente criticada por Harvey (2002).  
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formado pelas grandes estruturas de produção e palco das lutas de classes, e 

essa lógica de explicação se estende à maioria dos fenômenos urbanos: 

 

O poder de organizar o espaço advém de todo um complexo de 
forças mobilizadas por diversos agentes sociais. É um 
processo tão mais conflituoso, quanto mais variado a 
densidade social num determinado espaço ecológico. Em uma 
região metropolitana com um todo, temos que olhar para a 
formação de coalizões (privado+público) políticas e para a 
formação de alianças de classe, como para qualquer tipo de 
empresariamento urbano (HARVEY, 2002, p. 52). 

 

Nesse sentido, a segregação socioespacial parece receber uma 

abordagem ainda mais abrangente, quando as ideias sobre a formação do 

espaço e suas desigualdades, respectivamente, estão inseridas no arcabouço 

das relações entre nações e o sistema capitalista mundial, ou seja, o sistema 

de produção hodierno é o grande agente modificador do ambiente e de seus 

núcleos de relações sociais, políticas, econômicas e culturais e, dessa maneira, 

a questão das desigualdades acaba por receber um tratamento mais amplo, 

deixando parecer que os padrões de segregação são similares a todas as 

partes do mundo, devido à uniformização do sistema capitalista, oriunda de um 

processo de globalização intenso. Ou seja, a essência da segregação, seja ela 

social ou espacial ou as duas simultaneamente, é compreendida na maioria 

dos estudos como fenômeno que varia somente no seu conteúdo histórico de 

formação, mas que é similar a qualquer espacialidade. 

Para Soja (1993), o surgimento da questão da espacialidade e do 

regionalismo é nada mais do que uma necessidade do capitalismo em 

readequar a sua essência ao mundo pós-crise mundial de 1970. Essas 

estratégias de espacialização de acumulação de capital e do controle social 

ocorrem paralelamente a outro processo de 

 

crescente reconhecimento de que o operariado, bem como 
todos os outros segmentos da sociedade que foram 
periferalizados e dominados, de um modo ou de outro, pelo 
desenvolvimento e reestruturação capitalistas, precisam 
procurar criar contra-estratégias espacialmente conscientes em 
todas as escalas geográficas, numa multiplicidade de locais, a 
fim de competir pelo controle da reestruturação do espaço 
(SOJA, 1993, p. 210) 
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Observa-se que as relações sociais em um ambiente formado aos 

ditames do capitalismo também são trazidas à tona sob essa visão marxista. 

Nessas relações conflituosas, as classes sociais tomam corpo em uma disputa 

contínua pela demarcação do território. Partindo dessa ideia, a produção do 

espaço urbano é resultado do acirramento das tensões entre dois grandes 

segmentos: a burguesia capitalista representada pelo setor industrial, financeiro 

e empresarial, e o restante da sociedade civil, papel este desempenhado pela 

massa explorada.3  

Para a revisão marxista, a cidade ocupa uma posição central em meio 

à nova economia globalizada, ou seja, desde a crise do capitalismo da década 

de 1970 as cidades passaram a ser não somente o espaço de acúmulo de 

produção, e sim também de produção e circulação desse capital. A própria 

definição de espaço urbano vem calcada de uma acepção mercadológica, pois 

“em relação à condição da produção (ou da reprodução), espaço é um bem 

que pode ter um preço: preço do solo, da renda fundiária, em resumo, é o que 

se pode chamar de tributo fundiário.” (LIPIETZ, 1987, p. 126). Portanto, as mais 

variadas formas de exclusão socioespacial, baseadas nessa ideia, se dão por 

meio das condições de acesso ao solo urbano. 

Esse prisma de análise também se reflete diretamente na abordagem  

acerca de outros universos, inclusive dos grandes problemas sociais existentes 

na cidade, ou seja, diversas temáticas também passam a ser abordadas 

através de uma perspectiva mais abrangente: 

 

direitos humanos, narcotráfico, proteção do meio ambiente, 
dívida externa, saúde, educação, meios de comunicação de 
massa, satélites e outros itens. Assuntos sociais, econômicos, 
políticos e culturais que sempre pareceram nacionais, internos, 
logo se revelam internacionais, externos" (RIBEIRO apud 
IANNI, 1992, p. 43) 
 
 

Porém, é fato que a análise de cunho marxista contribui para subsidiar 

uma explicação lúcida sobre os processos de segregação socioespacial, em 

especial quando a abordagem é deferida em escala comparativa entre cidades 

                                                           
3 Nota-se aí que o principio do ideal de Marx acerca da luta de classes como motor da História 
também aplica-se aos teóricos da cidade, quando se trata das disputas pelo espaço urbano. 
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ou em escala  intraurbana.   Assim, o conceito de espaços segregados se 

refere a ambientes dententores de altos indices de problemas  socioestruturais 

em virtude da exclusão do capital e do Estado, onde a população local não está 

inserida no escopo dos espaços políticos. 

Esse prisma de abordagem das cidades é oriundo das contribuições 

teóricas do chamado “estruturalismo marxista”, que teve como seu bojo 

germinal as décadas de 1960 e 1970. Autores como Manuel Castells e J. 

Lojkine sofreram uma influência direta das leituras de L. Althusser (1998)4, e a 

consequência dessa influência foi o remanejamento da abordagem sobre a 

cidade e suas relações com o capital, esta que passou a ser observada como 

um reflexo da estrutura social: 

 

Estrutura subordinada ao modo de produção, enfatizando quer 
o espaço como o da reprodução da força de trabalho quer o 
espaço como o dos meios de consumo coletivo. As questões 
urbanas – a aglomeração, a segregação, as políticas urbanas, 
os movimentos sociais – são vistos como processos inerentes 
às contradições capitalistas que se manifestam na cidade. 
(VÉRAS,  2000, p. 16) 

 

O pensamento marxista traz à tona a questão urbana como um 

conjunto de problemas que é resultado do constante processo de restruturação 

do sistema capitalista, assim os estudos passaram a denunciar o germe dos 

problemas urbanos a partir da “propriedade privada do solo, das desigualdades 

de acesso aos equipamentos, da desigual disponibilidade dos serviços 

urbanos, da habitação tratada como mercadoria inacessivel às camadas de 

menores rendimentos, da existência de bairros populares e extensas periferias 

desequipadas” (VÉRAS 2000, p. 16).  

Segundo Véras (2000), a cidade capitalista é marcada pelas profundas 

diferenças sociais, econômicas e espaciais, em que estas são produtos do 

crescente processo de globalização da economia que deixou mais transparente 

à vista dos indivíduoindivíduos o “terceiromundismo dos centros urbanos, 

revelando uma imensa massa de excluídos, polarização das classes, gênero e 

                                                           
4 Althusser (1998) tem influencia direta da filosofia marxista. Para o autor, o Estado e os seus 
aparelhos ideológicos, como Igreja, justiça, a política e cultura, são os grandes responsáveis 
pela formatação da estrutura social, e consequentemente de opressão. Há no autor uma visão 
de poder perpetrado pelo Estado. 
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raça, com crescente número de sem-terras, sem-habitação, carentes de 

serviços urbanos básicos” (VERAS, 2000, p. 20) 

A polarização de classes é o reflexo da predominância do capital nas 

questões urbanas. Em relação à afirmativa, Gilbert (1998)5 faz uma importante 

ressalva ao se adotar conceitos únicos que são aplicados a fenômenos tão 

amplos, e exemplificando essa ideia, o autor utiliza o conceito de cidades 

mundiais difundido por Saskia Sassen. Para Gilbert (1998), o conceito carrega 

consigo uma impregnação dualista, em que a categorização de cidades, de 

acordo com a sua finalidade perante o sistema financeiro global moderno 

acaba também polarizando as suas classes sociais. O autor observa que essa 

dualização pode ser inevitável nas cidades de economia de primeiro mundo, 

uma vez que a economia global de fato encontra-se “desigual e volátil” 

(GILBERT 1998, p. 174, Apud BOGUS e TASCHNER, 2001). No entanto, 

quando voltamos nossos olhares aos países da América Latina, essa 

perspectiva dualista se torna frágil, pois a pobreza e a desigualdade nos países 

do cone sul estão e são mais incertas. Uma crítica positiva que essa 

perspectiva dualista realiza é em relação ao processo de globalização 

contemporâneo, em que o novo modelo econômico adotado está aprofundando 

as desigualdades em níveis alarmantes, mas de modos variáveis no espaço. 

Com um olhar um tanto difercenciado sobre o espaço urbano, Marcuse 

(1996)6, foge levemente  a essa tendência ao analisar a cidade de Nova York. 

Apesar de estratificar a ocupação do espaço urbano através da classe, o 

pensamento de Marcuse (1996) se mostra revelador quando é suscitado o 

conceito de cidade fragmentada  : 

 

Nas áreas residenciais os espaços são correspondentes a 
moradias de alto padrão; na cidade renovada e remodelada é 
local dos yuppies;  a cidade suburbana ainda é o reduto 
tradicional da classe média;  cidade de aluguel é o locus dos 
cortiços e das pequenas unidades de locação; e  cidade 
abandonada, que é o local dos excluídos, dos sem-teto, da 
pobreza mais aguda. (MARCUSE, 1996, apud, BOGUS e 
TASCHENER, 2001, p. 33) 
 
 

                                                           
5 Apud Bogus e Taschner 2001 
6 Apud, Bogus e Taschner 2001.  
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Apesar de “fragmentada”, a cidade, para Marcuse (1996), é uma 

unidade organizada a partir da ocupação de zonas em consonância à condição 

de classe social. A sua  análise é importante para vermos que a cidade não 

está  submetida unicamente a uma lógica do capital (no sentido econômico da 

palavra), mas também está ligada à questão do caráter simbólico. Podemos 

nos utilizar das  ideias de Bourdieu (1992), quando afirma que os símbolos são 

formas de “integração social”,  consequentemente a apropriação do espaço por 

classes abastadas acaba provocando o que Marx já conceituava de “fetiche”, 

pois a valorização da terra gera fortes simbologias atreladas ao poder de 

consumo, ocasionando a subida efetiva de seus valores e impedindo o acesso 

dos mais pobres a elas, fortalecendo assim os processos de segregação  

socioespacial. 

Com o novo papel exercido pelas cidades do mundo contemporâneo,7 

a exclusão se dá também pela capacidade de acesso a ela. Para os autores 

mais enfáticos, a cidade tornou-se uma espécie de mercadoria a ser 

consumida, e os elementos seletivos de inclusão social dão-se por meio da 

escolha de um público altamente qualificado8. Os fenômenos da pobreza e 

exclusão socioespacial ganham um caráter quantitativamente diferente nas 

grandes cidades - e centros modernos das relações capitalistas  – em oposição 

às cidades menores. Mas o processo de concepção desses fenômenos é 

idêntico: 

Poder-se-ia explorar um pouco mais a maneira como a 
transformação da cidade em mercadoria (de luxo) repercute um 
olhar lançado sobre a pobreza. A transfiguração da pobreza em 
ambiente foi explicitamente formulada pelos catalães, quando 
incluíram no que chamam de entorno social o peso da pobreza. 
Os pobres são entorno ou ambiente pela razão de que não se 
constituem, nem autóctones, nem os virtuais imigrantes, em 
demanda solvável. Em todos os níveis, tanto do ponto de vista 
concreto (infra-estrutura, subsídios, favores fiscais, apoios 
institucionais e financeiros de todos os tipos) quanto do ponto 
de vista da imagem, não resta dúvida: a mercadoria-cidade tem 
um público consumidor muito específico e qualificado. 
(VAINER, 2000. p. 82) 

                                                           
7 Para Sassen (2004,), um elemento importante na produção desse sistema econômico global, 
é a produção de toda uma série de serviços altamente especializados para as empresas, e a 
“cidade é ainda o lugar mais importante para a produção desses serviços”. 
8 No entanto, deixamos claro que essa mercantilização do espaço urbano é mais frequente em 
cidades cujas relações com empresas e indústrias transnacionais são mais intensas;  essas 
cidades são denominadas de cidades globais (Sassen, 2004). 
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Nota-se que o conceito de exclusão social é relativizado também 

através da condição de ocupação do espaço, ou seja, o excluído das esferas 

social-“formal”, econômica e política, também é o excluído da cidade.  

No que se refere ao emprego contínuo do conceito de “excluído”, 

devemos atender a algumas ressalvas. Inclusive torna-se digno de nota para o 

presente trabalho situar o conceito de exclusão não somente no espaço, mas 

sim sob outras perspectivas. De acordo com Oliveira (1997), em primeiro lugar 

devemos ter o cuidado peculiar de sabermos a qual esfera do inserido/fora 

estamos nos remetendo, ou seja, a dimensão que adotamos para qualificar e 

quantificar um indivíduo ou uma classe, sob o prisma da questão social é 

fundamental para analisarmos os processos de segregação espacial. 

Durante os anos 1970 e 1980, a questão da inclusão/exclusão na 

sociedade capitalista girava em torno do mercado de trabalho. Na década de 

1990, a abordagem da questão social sob o ponto de vista mercadológico e 

financeiro tornou-se efêmero, pois parte da literatura (Oliveira 1997, Lago 2000) 

nos mostra que o emprego é uma variável reduzida, uma vez que se o 

desemprego estrutural for o único sintoma da exclusão social, e caso 

adotássemos essa alternativa para explicar esse processo dialético 

socioeconômico, o Brasil poderia ser equivocadamente colocado como um 

Estado que não rompera com as amarras dos problemas sociais, e a questão 

seria reduzida a uma visão pura e unicamente econômica, assim como também 

os avanços alcançados nos últimos decênios não teriam importância alguma. 

Portanto, nesta pesquisa, o conceito de exclusão passa a ser adotado pela 

abordagem predominante na academia brasileira a partir da década de 1990, 

quando a “nova exclusão” propiciou ao problema um caráter mais humanizado, 

ou seja, a exclusão, além de estar ligada intimamente às falhas e brechas dos 

sistemas econômicos mundiais, aqui ela passa a ser também atrelada ao poder 

e à capacidade de inserção do indivíduo na sociedade “formalizada”. O novo 

excluído não é mais aquele indivíduo ou classe que ficou de fora dos 

grandiosos projetos progressistas estatais predominantes até a década de 

1970, mas é também aquele sobre o qual se abate “um estigma, cuja 

consequênciaconsequência mais dramática é a sua expulsão da própria órbita 
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da humanidade, isso na medida em que os excluídos passam a ser percebidos 

como indivíduos socialmente ameaçadores e, por isso mesmo, passíveis de 

serem eliminados”9 ( OLIVEIRA 1997, p. 51-52). 

Para Kowarick (2002), essa mudança  acerca da adoção do conceito 

de “excluído” deve-se em fato às mudanças sociais, econômicas, políticas e 

estruturais ocorridas pelo menos nos últimos 40 (quarenta) anos. Para o autor, 

a questão da exclusão – em especial a social – é uma discussão antiga nas 

ciências sociais e nos remete à década de 1970. A exclusão, segue Kowarick 

(2002), durante os anos 70, 80 e até 90 tinha um cunho muito forte do 

pensamento de luta de classes marxistas, sendo assim, o excluído era todo e 

qualquer indivíduo destituído do trabalho formal e estava às margens do 

processo de desenvolvimento periférico do Estado, e para parte da literatura do 

período, afirmava que para romper com as “amarras do apartheid presente nos 

processos urbano-industriais de nossas cidades só poderia ser realizado pela 

revolução social.” (KOWARICK, 2002, p. 12). 

Essa mudança de olhar a questão da exclusão deve-se em parte à 

amenização da literatura dualista, baseada no marxismo estruturalista, em 

relação aos escritos sociais-urbanos. Entre tantas coisas mudadas, da década 

de 1970 até os dias atuais, a produção acadêmica acerca da segregação 

também se modificou. Um dos exemplos mais emblemáticos encontra-se nos 

trabalhos de Lucio Kowarick, os quais, se analisarmos em uma perspectiva 

cronológica, vamos notando o quanto a conotação de periferia, pobreza e 

segregação vai ganhando novos olhares. Sobre essa mudança, em especial 

sobre a periferia urbana, vemos os tratados de Lucio Kowarick (ano) em 

momentos distintos: 

 

De forma majoritária, a favela abriga o trabalhador braçal que 
vende no mercado sua força de trabalho a preços irrisórios, ou 
que através de uma atividade autônoma aufere rendimentos 
extremamente baixos (1979, p. 84).  
 

                                                           
9 Um exemplo prático da afirmativa de Oliveira (1997) pode ser sentido e visto através de  
inúmeros episódios de chacinas vivenciados no Brasil na década de 1990, entre  as mais 
conhecidas estão: o massacre da casa de detenção de São Paulo – ou o “massacre do 
Carandiru” – em 1992;  as chacinas da favela Vigário Geral e da Candelária, ambas no Rio de 
Janeiro, em 1993. Nota-se que os alvos desses episódios macabros foram pobres, negros e 
população de rua. 
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Não resta dúvida de que as favelas são extremamente 
heterogêneas, tanto do ponto de vista da qualidade urbanística 
e habitacional como das condições sociais e econômicas das 
camadas que nelas residem (2002, p. 20).  
 
 

As ideias de Lucio Kowarick, distintas em tempos distintos, nos 

mostram o quanto o conceito de segregação é atrelado às contextualizações 

diversas. O primeiro trecho nos vem a calhar, porque, durante a década de 

1970, o Brasil vivia o surto do crescimento econômico aos padrões de 

progresso nacional, e as metrópoles do país eram o exemplo tácito do 

crescimento desigual que relegava aos bolsões de pobreza enormes parcelas 

de trabalhadores profissionalmente desqualificados. Hoje, a periferia, apesar de 

ainda manter traços da pobreza estrutural urbana, não é mais tão homogênea 

– no quesito de estrutura socioespacial e suas percepções - como se 

costumava pensar e ver. Esta mudança originou a produção de novos olhares 

analíticos sobre a periferia. 

Trazer essa análise à luz das questões urbanas é importante, devido 

aos novos padrões de segregação predominantes nas cidades brasileiras. O 

exemplo mais plausível é a auto-segregação, processo este que consiste na 

locomoção das novas classes médias e altas urbanas para espaços situados 

no entorno das cidades. Esse processo quebrou com o paradigma 

predominante durante muitos anos na análise dos espaços intraurbanos, pois a 

questão da ocupação do solo a partir da classe e da renda passou a se 

comportar em uma dinâmica muito mais complexa. Em suma, devido às novas 

dinâmicas socioespaciais, o segregado espacialmente nem sempre está 

ocupando a base da estratificação social. 

No Brasil, a questão da pobreza urbana, da exclusão e os processos 

de segregação espacial vêm sendo analisados pela sociologia desde a década 

de 1970. Singer (1973), de um modo geral, afirma que o modelo de ocupação 

do solo está ligado diretamente ao padrão de urbanização periférica, que por 

sua vez foi a marca do processo de metropolização brasileira. Esse processo é 

marcado pela fusão do aumento da modernização da economia e o 

crescimento da produtividade, com a prática da exploração da classe proletária. 

Nessa perspectiva, Singer (1973) segue afirmando que se criou um modelo de 
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urbanização segregador, uma vez que as políticas de Estado voltaram-se para 

o atendimento das necessidades do grande capital, no que se refere à 

infraestrutura urbana e outros serviços. Não obstante as periferias passaram a 

ser concebidas, em especial, pelas leituras da década de 1970, como “espaços 

socialmente homogêneos, esquecidos pelas políticas estatais, e localizados 

tipicamente nas extremidades das áreas metropolitanas” (TORRES et al., 2003, 

p. 2 ).  

Ainda para essa leitura, esses ambientes observados como 

segregados são espaços geralmente formados por loteamentos ilegais e 

irregulares de grandes propriedades, que consequentemente não atendem ao 

mínimo das exigências de órgãos oficiais para a implementação de habitações, 

assim com também fogem aos padrões mínimos, cujas formas mais comuns de 

moradias pobres são as favelas e as autoconstruções (TORRES et al., 2003, p. 

2). 

A abordagem intrínseca sobre pobreza urbana e segregação 

socioespacial nos direciona a múltiplas observações em relação ao espaço 

urbano brasileiro. Essa relação é presente nas cidades do Brasil, possuem 

características particulares na medida em que nestes espaços se fomentam 

altos índices de segregação residencial de bairros, a partir da sua 

espacialização através de classes específicas10. Esse fenômeno urbano no 

Brasil acaba por influenciar a formação do que Santos (1993)11, denomina de 

sítios sociais, ou seja, a sociedade é seletiva no que diz respeito aos lugares, 

sempre procurando ambientes de acordo com seus anseios.  

Além da revisão literária marxista, direcionada à questão do processo 

de segregação socioespacial, é inegável que a literatura brasileira também 

tenha “bebido da fonte” sociológica norte-americana da Escola de Chicago. A 

sociologia oriunda da Escola de Chicago denomina de segregação ecológica 

(GISTE e FAVA, 1968, p. 159, apud VILLAÇA 2001) o fenômeno em que os 

indivíduos, por serem diferentes entre si e interdependentes, acabam definindo 

espaços que lhes considerem desejáveis e venham a atender seus anseios, ou 

                                                           
10 Villaça (2001) critica Castells (1975) pelo fato de o autor abordar o processo de segregação 
espacial levando em conta a condição do indivíduo, quando na verdade se trata de um 
processo de classes. 
11 Apud Villaça 2001 
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seja, podemos compreender a definição do termo a partir da ideia de que um 

grupo seleto de indivíduos se concentra em determinado espaço, tendo em 

comum suas peculiaridades, sejam elas econômicas ou culturais. Nessa 

perspectiva, os teóricos da Escola de Chicago compreendem que a partir do 

fenômeno da Segregação ecológica se subdividem outras duas formas de 

segregação urbana: a voluntária e a involuntária. A primeira se refere a grupos, 

que por iniciativa própria, procuram dividir o mesmo espaço com segmentos 

sociais de mesmas características. Já a segunda forma de segregação é 

forçada, e trata-se da expulsão, pelos mais variados fatores, dos pobres 

urbanos de determinados espaços da cidade. Os efeitos desses processos são 

a concentração da pobreza em detrimento da dispersão da periferia.  

Essa nova maneira (a partir da década de 1980/90) de ver a 

segregação socioespacial está relacionada ao surgimento do conceito 

underclass, que ajudou a fomentar os embates acadêmicos sobre a nova 

pobreza urbana, questão esta atrelada aos assuntos econômicos, espacial, 

político e cultural. A literatura internacional elegeu o gueto negro norte-

americano como o exemplo dessa pobreza: 

 

Além do desemprego e do isolamento social, o confinamento 
geográfico é outra característica dominante da discussão e 
definição da urban underclass, em que a dimensão geográfica 
está associada à histórica concentração étnica nos guetos. 
Nesse sentido, o confinamento espacial reproduz o isolamento 
social, perpetuando o ciclo vicioso da pobreza (LAGO, 2000 p. 
26.) 

 

É verdade que algumas similaridades entre a periferia brasileira e a 

norte-americana não justifica a denominação de Gueto à primeira: primeiro 

porque a própria essência da pobreza em um país de economia desenvolvida é 

completamente diferente da realidade pobre de um país de economia em 

desenvolvimento; e segundo porque os processos de formação histórica, 

social, cultural e político são basicamente díspares. O processo de formação 

das cidades americanas também se caracterizou diferentemente do Brasil, pois 

a disponibilidade das metrópoles dos Estados Unidos seguiu um esquema 

radial de círculos concêntricos cujo centro era o espaço destinado aos 
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imigrantes do país12. Ainda para Ribeiro (2001), os moradores das periferias 

brasileiras, em especial das favelas das grandes metrópoles, não estão em 

situação de isolamento socioespacial tão violento quanto o dos habitantes dos 

guetos norte-americanos, uma vez que os moradores das “margens” urbanas 

no Brasil ainda conseguem se inserir na divisão social do trabalho.  

Wacquant (2001, p.143), ao pesquisar o chamado “Cinturão Negro”13 

norte-americano, constata que o seu processo de formação espacial, que 

perpetra até os dias atuais, obedece exatamente a um “símbolo nacional de 

patologia humana” , ou seja, isso significa que a construção socioespacial dos 

grandes guetos dos Estado Unidos, além de contar com fatores de classe e 

Estado, consolida-se principalmente na questão da cor. Um fato peculiar é a 

ligeira semelhança com as periferias brasileiras: no campo de trabalho 

explorado14 por Loïc Wacquant, a população encontra-se em um estágio de 

declínio, com as estruturas etárias e de classe bastante distorcida, “dominadas 

por jovens, trabalhadores manuais e prestadores de serviços sem qualificação 

profissional” (WACQUANT, 2001, p. 138,). Nessa premissa de abordagem, 

Ribeiro (2001) chama a atenção para a aplicação do termo Gueto15 às favelas 

ou às periferias brasileiras. De acordo com o autor, as semelhanças vão até as 

condições sociodemográficas de ambas, pois tanto nas favelas como nos 

Guetos, os territórios se caracterizam como espaços de alta concentração de 

indivíduos não brancos, idosos e jovens com elevadíssimas taxas de 

desemprego e famílias geralmente chefiadas por mulheres (RIBEIRO, 2001).  

Nas cidades brasileiras, o padrão de segregação ainda corresponde à 

forma involuntária de deslocamento dos mais pobres para regiões de baixo 

nível de infraestrutura e pouca oferta de serviços públicos essenciais às 

comunidades. De acordo com Villaça (2001), nas metrópoles brasileiras, “há 

segregações das mais variadas naturezas”, e isso traz a ideia de que as 

cidades do país não produzem um único modelo de exclusão territorial e sim 

                                                           
12 Para saber mais sobre a disposição do espaço urbano sob a perspectiva da Escola de 
Chicago e a relação com a criminalidade, ler Freitas (2004). 
13 Expressão utilizada por Wacquant (2001) para caracterizar o que restou dos grandes guetos 
negros do Nordeste e midwest dos Estados Unidos. 
14 A pesquisa etnográfica do autor foi realizada nos guetos da zona sul de Chicago – South 
Side – entre 1988 e 1991 (AUTOR, ano, p. 138). 
15 Para saber mais sobre Guetos, ver Wacquant (2004) 
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diversos, como é o caso da segregação étnica ou por nacionalidades. Sendo 

assim, Villaça (2001, p.75) afirma que segregação pode ser compreendida a 

partir da ideia de que “é um processo segundo o qual diferentes classes ou 

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

ou conjuntos de bairros da metrópole”. (VILAÇA, 2001, p. 75).  

Torres et al (2003) realizam uma verdadeira explanação bibliográfica 

sobre a problemática da segregação socioespacial e afirmam que a literatura 

acadêmica  sobre o padrão de urbanização excludente no Brasil classifica as 

causas da segregação em três grupos teóricos de análise:  

• Mercado de trabalho e estrutura social: para esse segmento 

(VALLADARES e COELHO, 1987)16, as causas da segregação 

socioespacial nas cidades brasileiras são efeitos da estrutura social e do 

mercado de trabalho. As recentes transformações estruturais no país 

estão entre os motivadores. Dessa maneira, as péssimas condições de 

vida nas periferias e favelas estão associadas às lacunas existentes na 

estrutura econômica.A dinâmica do mercado imobiliário e a produção de 

moradias: nesse modo de pensar o fenômeno, há duas vertentes 

teóricas, em que uma está voltada para a explicação das estratégias dos 

grandes incorporadores imobiliários cuja capacidade de especular e 

lucrar com a terra desocupada acaba por ser o grande fomentador da 

organização da malha urbana (RIBEIRO, 1997)17, e a segunda premissa 

afirma que o mercado imobiliário tem a alta capacidade de alocar 

pessoas e atividades no espaço a partir de pequenos mecanismos de 

valorização da terra. Esses seriam os grandes ocasionadores da 

segregação dos mais pobres. 

• Políticas estatais: os pensadores dessa perspectiva analisam a 

capacidade do Estado, através de mecanismos diretos ou indiretos, em 

promover a segregação, ou seja, quando o Estado age implicitamente 

em favor do capital especulativo, ele cria estratégias de controle e 

valorização do solo através de mecanismos jurídicos, como a legislação 

(ROLNIK, 1997. Apud TORRES et al., 2003). A ação mais explícita é o 

                                                           
16 Apud TORRES et al., 2003.  
17 Apud TORRES et al. 2003 
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“zoneamento” de áreas,as quais são selecionadas por governos para 

“congelar” os benefícios urbanos em função das classes mais ricas. O 

encarecimento do preço do solo constitui-se como uma forma de 

fronteira a impedir o acesso dos demais a essas zonas. Essa 

seletividade gera a valorização imobiliária dos bairros em detrimento da 

degradação de outros, uma vez que as políticas públicas de 

infraestrutura urbana voltam seus olhares para os ambientes ocupados 

pela burguesia18 urbana e criam verdadeiras vias de atratividade para 

essas classes privilegiadas. Esse fenômeno não é estático, pois no 

decorrer de cada tempo histórico, os espaços ganham e perdem valores 

(MARQUES e BICHIR, 2001. Apud TORRES et al., 2003). Há também 

as ações mais diretas, que são explanadas por meio de políticas 

remocionistas, em que comunidades inteiras são remanejadas de seus 

locais, compulsoriamente, para dar espaço à especulação (FIX, 2001. 

Apud TORRES et al., 2003).  

No Brasil, é bastante provável que os três processos ocorram 

simultaneamente, pois é fatídico que indivíduos que estejam na base da 

situação social tendam a viver em condições estruturais mais precárias e, 

consequentemente, sua oportunidade de escolhas, em especial, no que 

concerne ao local de moradia, são mais restritas. Assim como também é 

verdade que a especulação do uso da terra fecha aos pobres a opção de 

acesso a ela, é verídico que o Estado também é um agente fomentador dessas 

desigualdades, como mostra parte desta pesquisa. 

Em nosso país, a trajetória histórica das periferias urbanas está 

alinhada, na maior parte do tempo, a políticas de moradia baseadas na renda 

sob a atuação direta do Estado. Como exemplo mais radical desse processo, 

temos as políticapolíticas de espacialização dos centros urbanos, originadas no 

periodo da República Velha (1889 – 1930), em que as periferias dos núcleos 

urbanos podem ser consideradas resultados de um processo de higienização e 

                                                           

12 Burguesia é uma típica expressão de Karl Marx para alcunhar a classe socioeconômica 
formada pelo senhorio industrial da Inglaterra do final do século XIX, o qual detinha os meios 
de produção e explorava a massa proletária. Nota-se que o termo às vezes é utilizado para 
adjetivar segmentos sociais modernos. 
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remodelação do espaço citadino a partir de ondas de “bota abaixo”19, política 

esta pautada em ideais puramente higienistas europeus. No entanto, as 

categorias de raça e saúde eram apenas a base ideológica para formatação 

das cidades republicanas a partir dos anseios das elites aristocráticas.   

A origem da segregação territorial no Brasil nos remete ao final do 

século XIX e início do século XX. A política republicana direcionada à 

organização da urbes possuía como objetivo central a organização de uma 

cidade hegemônica e oficial, assim segmentando o espaço físico de acordo 

com a origem étnica e econômica da sociedade brasileira. O processo de 

definição do espaço urbano em choque ao social é denominado por Maricato 

(1997) de “modernização excludente”, ou seja, todo o processo de urbanização 

tardia – em relação aos países do continente europeu – já fora iniciado repleto 

de equívocos com a forte influência de ideias higienistas, sanitárias e raciais, 

mas com cunho embutido de espacialização socioeconômica da cidade.  

Atrelado a este contexto de absorção de valores estrangeiros, não 

podemos deixar de negar o quanto a realidade nacional também influenciou a 

estas novas mudanças, como por exemplo: libertação dos escravos e o 

aumento em massa da população imigrante, fatores estes que incidiram 

diretamente na infraestrutura das cidades, que acabaram sucumbindo ao 

“boom” populacional.  

Já no início do século XX, o Rio de Janeiro, capital do país, foi palco da 

mais significante mudança urbanística nacional. Com a finalidade de 

saneamento e ordenação da malha de circulação viária, o prefeito Pereira 

Passos demoliu casarões, abriu diversas ruas e alargou outras. O alargamento 

das ruas permitiu o arejamento, ventilação e melhor iluminação do centro e 

ainda a adoção de uma arquitetura de padrão superior, preservando os moldes 

europeus: 

                                                           
19 O termo refere-se ao modelo de reforma das áreas centrais urbanas do Rio de Janeiro 
durante a gestão do prefeito Pereira Passos (1902-1906), onde eram realizadas demolições em 
grande escala, alargamento de ruas e mutirões de vacina popular. Essa política tinha como 
objetivo prevenir a cidade de epidemias tropicais que ocorriam periodicamente e remodela o 
centro de acordo com os ditames dos padrões europeus civilizados. No entanto, essa forma de 
gerir o espaço acarretou no processo de expulsão dos pobres dessas áreas, cabendo-lhes a 
alternativa de ocupar zonas longes dos centros e sem o mínimo de condições salubres. Essa 
política se repetiu em Salvador (1906), Recife (1909), São Paulo (1913) e Porto Alegre (1904). 
(VERISSIMO, BITTAR e ALVAREZ, 2001). 
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No Brasil, esse modelo amparava-se na remodelação das 
áreas urbanas centrais, eleitas para constituir novos pólos de 
prestígio e poder, e na conseqüente renovação da ocupação 
imobiliária. O saneamento dos centros urbanos, mote dessas 
operações, priorizava a eliminação das habitações populares e 
demais usos estigmatizados como inconvenientes e insalubres, 
substituindo-os por usos comerciais, institucionais ou 
residenciais mais elitizados (CAMPOS apud DANTAS e 
FERREIRA, 2006, p. 135). 

 

A consequência desse modelo de intervenção do Estado nas primeiras 

formas de políticas urbanas foi o “abocanhamento” das áreas centrais pelo 

mercado imobiliário, deixando de fora das regras do novo jogo todos os 

segmentos “que não reuniam condições para construir20 (o que exigia posse 

legal da terra, capital financeiro, conhecimento técnico e etc.) nem possuíam 

recursos para comprar uma mercadoria assim definida legalmente”. 

(MARICATO, p. 28, 1997) 

O fenômeno de segmentar o território urbano no Brasil de acordo com 

os interesses de classes tornou-se uma política constante na história urbana do 

país. Nessa perspectiva, podemos afirmar que o “germe” da segregação 

espacial – e de certa forma social – não possui somente uma essência 

econômica, mas também histórica, cultural e social, tendo em vista que os 

problemas da  segmentação social do espaço, iniciada no contexto da Nova 

República, perpassou os nossos dias. 

A explanação histórica nos serve de base para expor que o modelo 

dual de cidade no Brasil predominou durante muitos anos, e assim, 

observamos que atingiu a década de 195021. Nessa perspectiva vemos que a 

dualização da cidade entre espaços pobres e ricos se construiu em virtude das 

políticas de Estado direcionadas às camadas mais pobres, que ora eram 

desenvolvidas de maneira radicalmente remocionista, ora eram de expulsão 

                                                           
20 Os códigos de postura de São Paulo (1886) e Rio de Janeiro (1889) tornaram a construção 
de cortiços nas áreas centrais uma prática proibitiva. Em contrapartida, essas construções 
acabam por se expandirem para subúrbios já existentes. As autoconstruções, como é o caso 
das favelas, passaram a ser incorporadas aos morros próximos aos centros(MARICATO, 
1997). 
21 Lago (2000) afirma que o modelo dual de cidade explanado pela literatura iniciou-se na 
década de 1950. No entanto, quando lançamos nossos olhares a uma perspectiva histórica de 
nossas cidades, podemos constatar que as periferias têm sua origem em tempos mais 
remotos, especificamente nos processo de urbanização das principais cidades do país no 
despontar do período republicano.  
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total dos pobres das áreas centrais. Daí o sentido de periferia nos passou a 

conotar, até a década de 1980, a ideia de espaços habitados majoritariamente 

por indivíduos que eram “órfãos” das políticas públicas, em especial em relação 

à habitação:  

Em um pólo, a segregação da população pobre nas precárias 
periferias, possibilitando-lhe amplo acesso a moradia através 
da produção extensiva de loteamentos populares, e no outro, a 
expansão nas áreas centrais da forma empresarial de 
produção residencial que se consolidou nos anos 70 com o 
advento do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). (LAGO, 
2000, p. 36). 
 

As duas formas de ocupação citadas acima são exemplos tácitos de 

políticas para a promoção de moradia. No entanto, pautas de programas 

estruturais do Estado não conseguiram, ou sequer tiveram a intenção de 

romper com as amarras do fenômeno da segregação socioespacial.  

Apesar dessa corrente de análise atribuir à formação do espaço uma 

estrutura social, posteriormente há o rompimento com a caracterização 

dualizadora do espaço baseado na organização das classes. Ou seja, para a 

concepção dualista, a sociedade como produto das transformações 

tecnológicas, em especial as relacionadas ao setor informacional, inspirou a 

dicotomização das cidades. Dessa maneira, a abordagem do tipo enxergava a 

cidade pautada em dois grandes pólos, onde em um “extremo, a apropriação 

cada vez mais exclusiva dos espaços mais valorizados pelas funções ligadas 

ao consumo e a moradia de luxo, e no outro a conformação de espaços 

exclusivos da pobreza.” (LAGO, 2000, p. 22,). Nessa perspectiva, surgiram 

noções como “cidade dual”, “cidade dividida” e “espaço fragmentado”. 

Atualmente, com os novos padrões de segregação, que foram frutos de 

inúmeras mudanças conjunturais, talvez o modelo dual de cidade já não seja o 

mais eficaz para analisar as desigualdades socioespaciais nas cidades 

brasileiras. Analisando o caso da cidade de São Paulo, Torres et al (2003) 

afirmam que o esquema dual passou a ser contestado devido: a) ao surgimento 

de vários empreendimentos urbanos fechados que antes eram ocupados pelos 

pobres, dessa maneira aumentando a heterogeneidade, porém com a 

produção de verdadeiros enclaves de contato rompido entre esses grupos; b) 

ao processo de disseminação dos pobres e da pobreza por toda a cidade, que 
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acarretou na ocupação de espaços mínimos, como margens de pontes e linhas 

férreas, e alastramento de novas favelas; c) a uma maior participação efetiva 

do Estado nesses ambientes, que acarretou na melhoria de vários indicadores, 

em especial os que estão relacionados ao acesso de serviços públicos. Torres 

et al (2003) afirmam que o aumento do número de programas de políticas 

públicas para essas áreas deve-se à forte pressão exercida pelos movimentos 

sociais urbanos durante o período da redemocratização, assim como também 

às várias políticas estatais dinamizadas durante as décadas de 1980 e 1990 

que tinham como alvo as periferias brasileiras.  

Combater o prejuízo social ocasionado no decorrer da história de 

nossas cidades tornou-se uma política de governo. Hoje ainda verificamos que 

os serviços de infraestrutura e outras formas de políticas estatais 

implementadas para as periferias ainda se mostram frágeis. No caso da cidade 

de São Paulo, as condições de vida da população de baixa renda ainda são 

diferentes de outros padrões do restante da cidade. Torres et al (2003) revelam 

que essa precariedade social deve-se, em grande parte, ao enorme déficit das 

condições de acesso aos equipamentos urbanos, à péssima qualidade dos 

serviços ofertados às populações locais, a obras de baixa qualidade e à 

constante interrupção de obras que viriam a ser espaços de sociabilidade e 

atendimento ao público carente.  

Em suma, a bipolaridade entre ricos e pobres e, consequentemente, 

entre periferia e centro, não é mais o padrão único das cidades brasileiras 

devido à  complexidade social do território. Dessa maneira, podemos falar não 

de uma periferia, e sim de várias periferias. Conseqüentemente, essa nova 

dimensão nos “trouxe também novos desafios conceituais e analíticos, uma vez 

que ao contrário dos anos 1970, a simples classificação de um espaço como 

periferia já não nos permite prever conteúdos sociais associados à moradia no 

local” (TORRES, 2003 c p. 3,).  

Nesse quesito, o processo de aglutinação de uma determinada classe 

no espaço urbano não é sinônimo de exclusividade social sobre o território. Em 

uma observação ao espaço intraurbano, Villaça (2001) ainda atenta que em 

nenhum caso há uma hegemonia das classes de maior renda em nenhuma 

região metropolitana do Brasil, se bem que haja uma presença exclusiva de 
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classes de baixa renda em alguns espaços. O fato é que essa fusão social em 

um único espaço urbano só vem a se tornar importante quando a concentração 

de uma classe é mais significativa do que a presença dessa mesma classe em 

outro espaço urbano, e isso é um fator preponderante para definirmos os 

elementos embasadores da segregação22. 

A trajetória traçada nesse ponto do estudo nos mostra como a literatura 

construiu o conceito de segregação socioespacial, em especial sob a ótica de 

abordagem marxista. As críticas aqui presentes são decorrentes da ausência 

relativa de análises sobre a questão urbana, principalmente sobre a formação 

das periferias, por um viés mais focado na atuação homem, como indivíduo 

único, no espaço, e a sua capacidade ativa de remodelação do ambiente 

através do cotidiano e das pequenas tramas sociais.  

Porém, esse fator não anula a capacidade de compreensão que essa 

literatura tem sobre os processos (das mais variadas naturezas) ocorridos nos 

espaços intraurbanos. Nesse trabalho, a revisão da leitura marxista foi 

essencial para situarmos a relação entre classe social, economia e espaço. A 

compreensão da produção da periferia jamais poderá ser sólida se não 

traçarmos as trajetórias das grandes estruturas. A revisão literária só veio a nos 

provar que a segregação, apesar de suas peculiaridades no espaço e no 

tempo, é um fenômeno resultante das estratégias dos megagrupos 

socioeconômicos com o(s) objetivo(s) de fragmentar a cidade em nome do 

acúmulo capitalista, trama esta que às vezes torna-se confusa pelo 

emaranhado das relações dos setores públicos e privados. 

As consequências dos jogos políticos e econômicos, que elegem a 

cidade ao patamar de mercadoria, acarretam sérios problemas para os mais 

pobres dos espaços urbanos. Essa exclusão no espaço incide diretamente na 

exclusão social, desqualificando o indivíduo na “sociedade formalizada”, 

transformando-o em “ser descartável”. 

O ponto a seguir mostra como os moradores das periferias brasileiras 

(espaços estes formados a partir de inúmeros fatores) traçam suas relações 

cotidianas com o espaço ocupado, que em alguns casos são enclaves de 

                                                           
22 Villaça (2001) compactua também com a premissa de que o preço da terra é um elemento 
importante para a espacialização e distribuição das classes sociais no espaço urbano.  
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pobreza e criminalidade violenta. Além dessa relação, chegamos ao ponto 

principal desse primeiro capítulo: como esses indivíduos são percebidos por 

outros, e através dessa trajetória analisar como se constrói a imagem do 

habitante dos espaços segregados e o ideário do medo da periferia e do pobre. 

 
 
1.2 – A Construção do Medo Urbano na Cidade Moderna : Violência 
versus Inseguranças 
 
 

Atualmente, as periferias urbanas do mundo moderno vêm se 

consolidando como pauta de temática, ou de discussão no cinema, na política, 

na imprensa e na academia. O assunto também tem se tornado a “coqueluche” 

do cinema nacional, em que filmes como Carandiru (Direção de Hector 

Babento, 2003) e Tropa de Elite 1 e 2 (Direção de José Padilha, 2007 e 2010) 

ressaltam de maneira crítica a questão do mundo do crime, as crises 

institucionais, a corrupção estatal, a militarização da questão urbana,a 

discrepância entre espaços público e privado e a própria essência da questão 

social brasileira. A periferia, sendo perpassada por outras temáticas como 

violência, pobreza, crime e segurança pública, também foi pauta quando fora 

lançada a eleição presidencial de 2010, onde o tema se tornava um dos 

assuntos prediletos a ser questionado pelos eleitores. 

Como sabemos, a discussão ganha grande força23 a partir do 

crescimento de dados estatísticos da criminalidade violenta24, e não obstante 

os homicídios, o tráfico de drogas em varejo,  os sequestros, os crimes 

                                                           
23 Essa discussão é presente no Brasil desde os anos 1970, em especial relacionado às periferias e temas  
adjacentes . No entanto, a partir da década de 1980 os embates ficam mais intensos e presentes devido às 
mudanças políticas, sociais e econômicas que o país experimentava na época. Ver Zaluar (2006). 
24 O Ministério da Justiça reconhece que o aumento vem se dando de maneira dispersa no Brasil, variando 
de espaço, ou seja, não há como analisar a questão das taxas exemplificando uma cidade ou município e 
generalizá-la como padrão comum para Todo o país.  Um exemplo disso é que em aproximadamente 48% 
dos crimes violentos letais e intencionais ocorreram na região sudeste e 30% ocorreram na região 
nordeste. São Paulo foi o Estado onde ocorreu o maior número destes crimes nos dois anos, concentrando 
20% dos crimes ocorridos no Brasil. Por outro lado, Roraima foi o Estado brasileiro onde se registrou o 
menor número de ocorrências deste tipo de crime. Comparando às taxas dos diversos Estados, 
verificamos que as maiores taxas encontram-se em Pernambuco, Espírito Santo e no Rio de Janeiro, e as 
menores taxas encontram-se em Santa Catarina e Piauí. Entre os municípios com população acima de 100 
mil habitantes, verificamos que os seguintes municípios se destacam por possuírem as maiores taxas de 
número de registro de ocorrências de crimes violentos letais e intencionais por 100 mil habitantes, nos 
anos de 2004 e 2005: Jaboatão dos Guararapes (PE), Olinda (PE) e Cariacica (ES). Disponível em < 
www.portal.mj.gov.br>. Acesso em: 08 de agosto de 2011. 
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protagonizados por adolescentes, a atuação de grupos de extermínio e as 

chacinas passam a ser associados diretamente – e fortalecido pelo senso 

comum e pelo sensacionalismo midiático – às periferias e favelas. A 

consequência dessa fomentação é imediata: logo esses espaços são vistos 

como ambientes naturais de propagação de uma violência gratuita e banal, ou 

seja, a periferia passa a se constituir como lugar de alto potencial germinal ao 

crime e à transgressão, e através de um conjunto de fatores que possibilitam a 

dilapidação de sua imagem, transforma-se em espaço  a ser temido s e 

evitado. 

O processo de construção da imagem da periferia não é uma 

exclusividade do Brasil contemporâneo. No decorrer de variados recortes 

históricos de nossas cidades, a periferia ganhou imagens – na maioria das 

vezes subvertida e perversa - constituídas a partir de múltiplos agentes 

(classes médias ou outros fomentadores de imagem como a mídia e as 

entidades do Estado). O exemplo mais clássico da construção de um 

imaginário social – especialmente elitista - acerca desses espaços são os 

discursos elaborados sobre as favelas cariocas: 

 

Obedecendo ao pedido de informações que V. Excia, em ofício 
sob nº 7.071, ontem me dirigiu relativamente a um local do 
Jornal do Brasil, que diz estar no morro da providência 
infestado de vagabundos e criminosos que são o sobressalto 
das famílias no local designado, se bem que não haja família 
no local designado, é ali impossível ser feito o policiamento 
porquanto nesse local, foco de desertores, ladrões e praças do 
exército, não há rua, os casebres são construídos de madeira e 
zinco, se não existe em todo o morro só um bico de gás, de 
modo que para a completa extinção dos malfeitores apontados 
se torna necessário um grande cerco, que para produzir 
resultado, precisa pelo menos de um auxilio de 80 praças 
completamente armadas. (Arquivo Nacional, 04 nov. 1900. In: 
ZALUAR e ALVITO, 2006, p. 8).  
 
 

O referido documento nos remete aos primórdios da República 

brasileira, o início do século XX. No entanto, é explícito como é tratada a 

questão da favela perante as autoridades públicas do período: além do batido 

discurso eugenista, balizado por uma ideologia higienista, a ausência de uma 

percepção de problema social para a questão, aliada a uma concepção 
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militarista são fatores que alimentam ainda mais um imaginário horrendo a 

despeito desses espaços. No trecho, o Morro da Providência é o espaço 

geográfico em questão. Observamos que, através  da documentação primária, 

é explícito como o Estado entrelaçava em uma mesma raiz diversas questões, 

como preceitos morais (quando o relator nega a existência de “família” na 

localidade e a presença de “vagabundos”), questões de ordem urbana (quando 

são  descritas  as péssimas condições de infraestrutura) e militarista (quando 

afirma a necessidade de uma dura repressão contra os “malfeitores” da região), 

e que ainda, o assunto, no que se refere à segurança pública, sempre 

acompanhou a questão urbana no País.  

Independente do tratamento que o Estado dá a essa questão, as 

consequênciaconsequências da fomentação de uma imagem de periferia a 

partir de uma ótica “alheia” são delicadas, e os efeitos para a elaboração de 

políticas públicas são geralmente vazios.  

No entanto, esse fator não exime a presença real do sentimento de 

medo massivo nas cidades brasileiras, assim como a existência de uma 

criminalidade violenta e a pura sensação de insegurança. Sendo assim, Souza 

(2008) afirma que o senso comum costuma julgar os fatos à própria luz de seu 

tempo, e não seria errôneo afirmarmos que “a imprensa e a população em 

geral não estariam exagerando ao se dizerem preocupados, impressionados e 

horrorizados com a criminalidade violenta e a insegurança” (SOUZA 2008, p. 

52). 

Pinheiro e Almeida (2003) mostram que o medo de ser vítima de um 

crime violento nas cidades brasileiras é justificável. Para os autores, a violência 

no Brasil está cada vez mais ganhando um caráter urbano, em especial nas 

regiões em processo de formação metropolitana. Em se tratando de 

homicídios, o Brasil em 2003 obteve uma taxa de 26 homicídios por 100 mil 

habitantes/ano25, o que mostra uma total discrepância com índice adotado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de 10 homicídios por 100 mil 

                                                           
25 Um estudo realizado pelo Ministério da Saúde apontou que a taxa de homicídio no Brasil 
reduziu entre os anos de 2003 e 2006 em 12% devido ao Estatuto Nacional do desarmamento. 
Porém, o número ainda é considerado endêmico de acordo com os padrões da OMS. O estudo 
ainda mostrou que o aumento das taxas está se dando em regiões nãometropolitanas, ou seja, 
a criminalidade violenta passa por um processo de descentralização urbana. Disponível em: 
<http://www.observatoriodeseguranca.org/node/1199> Acesso em: 19 de setembro de 2011)  
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habitantes/ano. Esse fator mostra que as causas de mortes externas, em 

especial assassinatos por armas de fogo, apresentam características oscilantes 

no tempo e no espaço, porém a sua tendência de crescimento ou estagnação é 

um tanto mais corriqueira26. 

Desde os primeiros anos da década de 2000, os índices de violência – 

envolvendo a criminalidade violenta - no país tem se mostrado crescente, ou 

estável, nas áreas de maior concentração urbana. Peres (2004) expõe 

levantamentos estatísticos realizados entre 1991 e 200027, e os resultados  

acerca do número de óbitos ocasionados por armas de fogo possui uma linha 

de nivelamento diferente, quando consideradas as peculiaridades 

socioeconômicas das capitais e estados do país. A pesquisa expõe ainda que 

as maiores taxas de crescimento relativo foram encontradas em “estados e 

capitais das regiões Sudeste e Centro-oeste. No geral, coeficientes de 

mortalidade mais elevados foram encontrados nas capitais, o que indica que a 

violência por armas de fogo é um problema predominantemente urbano no 

Brasil.” (PERES, 2004, p. 153) 

Esses estudos quantitativos nos mostram o quanto são pesadas  as 

consequências infligidas pela criminalidade violenta às cidades. A violência 

urbana – assim como a criminalidade violenta – conseguiu ganhar a pauta 

principal dos assuntos políticos, devido ao seu caráter de “subverter e 

desvirtuar a função das cidades, drenarem recursos públicos já escassos, 

ceifar vida – especialmente as dos jovens e dos mais pobres – dilacerar 

famílias, e modificar as nossas existências dramaticamente para pior inserir 

dilemas ao espaço político também”. (PINHEIRO e ALMEIDA, 2003, p.9).  

Essa exacerbação da violência urbana também gera efeitos 

devastadores sobre a capacidade da sociedade em articular-se políticamente, 

ou seja, a violência torna-se especialmente inversa àpolítica, na medida em 
                                                           
26 Em um recente estudo, o pesquisador do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
Cerqueira (2011)  apontou  diversas evidências de manipulação dos dados sobre as taxas de 
homicídios no estado do Rio de Janeiro desde o primeiro mandato do governador Sérgio 
Cabral (PMDB). De acordo com o pesquisador, os óbitos por causa externa indeterminada na 
verdade tiveram como motivo perfuração por arma de fogo (PAF) e esse número cresceu 263% 
nos últimos três anos no Estado. Em 2009, 2.797 morreram sem ao menos o Instituto Médico 
Legal apontar as causas. 
27  “Violência por armas de fogo no Brasil - Relatório Nacional”. Peres (2004) (org). Núcleo de 
Estudos da Violência (NEV)/ USP. 
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que os seus resultados naturais são a desordem e o caos, “impossibilitando 

assim a criação de um espaço público para a ação política. O inverso também 

é verdadeiro” (PINHEIRO E ALMEIDA 2003, p. 13). 

O que colocamos como desafio é a tentativa de compreender como o 

impacto dessa criminalidade violenta origina, aumenta ou fomenta a construção 

de um medo coletivo, em especial para com aqueles que moram nas periferias 

do país. 

O que diferencia o medo coletivo de “antes” e “depois”28 nas cidades 

brasileiras, é que nos tempos atuais o temor de vitimização  possui uma alta 

capacidade de influenciar o cotidiano das pessoas, os padrões de circulação no 

espaço, no habitat e nas formas espaciais, em suma, constroem  uma cidade 

dominada pelo medo, o que Marcelo Lopes de Souza denomina de Fobópolis: 

 

Fóbopolis é o resultado da combinação de dois elementos de 
composição, derivadas das palavras gregas phobos que 
significa “medo”, e polis que significa “cidade”. A palavra 
condensa aquilo que tento qualificar como cidades nas quais o 
medo e a percepção do crescente risco, do ângulo da 
segurança publica, assumem uma posição cada vez mais 
proeminente nas conversas, nos noticiários da grande 
imprensa, o que se relaciona a fenômenos de tipo defensivo, 
preventivo ou repressor, levados a efeito pelo Estado ou pela 
sociedade civil. (SOUZA 2008, p. 9) 
 

Essa angústia monumental é concreta na medida em que a sua 

justificativa parte da premissa de fatos reais da vida cotidiana ou pela 

exposição de estudos quantitativos, como os mencionados. Porém, a relação 

entre o medo de viver nas cidades e o risco real de ser vítima de alguma forma 

de criminalidade violenta nem sempre são compatíveis e varia no tempo e no 

espaço. Nessa perspectiva, Souza (2008), além de nos alertar para a 

necessidade de uma investigação mais detalhada acerca do fenômeno, 

também mostra que a exacerbação do medo ainda é aguçada pela 

“amplificação” e “retroalimentação” por meio da mídia, uma vez que “o crime 

                                                           
28 Aqui a denominação “antes” e “depois” está  atrelada a uma ordem cronológica. Notamos 
que esse medo construído em relação ao crime, a vitimização e as periferias nos remete aos 
primórdios da História de nossas cidades, em especial ao final do século XIX. No entanto, esse 
temor coletivo ganhou nova feição a partir da década de 1980, e tornou-se mais intenso  nas 
décadas de 1990 e 2000, quando o espaço urbano passa a ser alterado em virtude dessa 
sensação e imaginário coletivo. 
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rende boa manchetes, o medo do crime vende jornais e encontra ampla 

audiência (...) e bons negócios como a venda de carros de passeio blindados, 

armas, condomínios fechados e serviços de empresas de segurança particular” 

(SOUZA 2008, p.30). 

A abordagem do medo coletivo e das inseguranças não é pauta 

exclusiva do Brasil. Rebotier (2010, p. 148) afirma que as condições de 

emergência da insegurança, do medo ou do risco, 

 

“como bases de uma narrativa urbana contemporânea na 
América Latina, pode ser sintoma de uma urbanidade 
emergente no final do século XX. No atual cenário latino 
americano, a insegurança urbana impõe-se como questão 
pública nacional”. 
 

Ainda de acordo com o autor, na América Latina, a sensação 

generalizada de insegurança que está diretamente atrelada às mutações nos 

campos político, econômico e social no plano local das cidades parece 

estreitamente relacionado a uma nova identidade urbana, baseada na 

desconfiança e no desafio, e o mais importante, é que essa fabricação da 

insegurança envolve “um regime de sociabilidade e certa atmosfera social, 

tendo uma dimensão emocional que contribui para definir padrões de relações 

sociais, modos de convivência e de interação social na cidade” (REBOTIER 

cf.2009, p.2). 

Em sua pesquisa, Rebotier (2010) mostra o quanto a construção de 

uma lenda urbana29 a respeito das inseguranças acaba por definir uma 

territorialização das classes sociais, formação do espaço urbano, 

implementação de políticas públicas e a mudança no hábito diário das pessoas. 

Pesquisando sobre o bairro de Santa Clara, situado no município de Baruta, no 

interior do distrito metropolitano de Caracas, o autor percebeu que a 

insegurança produz práticas e sentimentos também ambíguos, pois constatou 

que, se de um lado a população local diminuiu a frequência de presença em 

espaços públicos e começou a rechaçar outros setores da conjuntura social –  

                                                           
29 A lenda urbana é uma narrativa que é “pervasiva inclusive quando as pessoas não a 
experimentam concretamente. A lenda urbana não apenas diz o real, mas contribui para fazê-
lo. É performativa. A lenda urbana contribui para moldar as experiências urbanas, as 
características dos espaços e as práticas territoriais.” (REBOTIER, 2010, p. 149).  
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quer sejam marginais, antissociais ou empregados 
domésticos a vizinhos, ou mesmo aos encapuzados, 
motoqueiros e outros anjos negros associados a uma vida 
urbana insegura, com frequência mencionada na 
imprensa, tanto nas crônicas negras como na cobertura 
de distúrbios políticos (REBOTIER, 2010, p. 155)  

 

- por outro implicou em interações sociais bem mais locais: 

 
O medo, a privatização dos espaços públicos, a sempre 
crescente defesa dos espaços privados e a tendência à 
autoproteção terminam por acionar diversas estratégias: redes 
de telefone, de rádio ou de correio eletrônico e procedimentos 
de segurança, às vezes com moradores armados. Medo e 
desafio estão na base de uma sociabilidade local, espécie de 
urbanidade do medo, centrada nas urbanizaciones como 
unidades de vizinhança, acentuando a homogeneidade social 
local e o rechaço da diferença em outra escala. (REBOTIER 
2010, p. 156)  

 

Notamos que, além de uma modificação do espaço local e de suas   

íntimas relações sociais, a insegurança fomenta uma indústria de parafernálias 

tecnológicas com o objetivo de amenizar o temor da vitimização. 

No Brasil, no final dos anos 1990, Ignácio Cano produziu uma pesquisa 

sobre a territorialização do crime na cidade do Rio de Janeiro, e os resultados 

foram surpreendentes. De acordo com Cano (1997), o crime letal está 

inversamente proporcional ao nível de renda, tanto no que se refere à 

qualidade de vida como à espacialização da moradia, ou seja, a pesquisa 

empírica demonstrou que as pessoas que habitam os espaços urbanos do Rio 

de Janeiro, considerados segregados e pobres, são as que estão mais 

vulneráveis a esse tipo de violência, em especial os assassinatos – sejam 

estes pela imposição dos traficantes de drogas locais ou pela atuação de 

grupos de extermínios. Cano (1997) também expõe a outra face da moeda: ao 

contrário dos moradores de espaços segregados, os indivíduos de rendas mais 

altas e que ocupam espaços “privilegiados” na cidade são, em geral, os alvos 

de roubos e furtos. Já as agressões não encontram um nível relacionado 

diretamente à renda, devido à natureza do delito. Complementando essa 
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afirmativa30, a respeito dos surtos de “arrastões”31 ocorridos no Rio de Janeiro 

em 2010, Ignácio Cano observa que o senso comum sempre tende a 

“dramatizar” o efeito, como se não houvesse violência na cidade, daí quando 

surge um grande acontecimento, o assunto vira logo tema central de diversos 

embates, quando, na verdade, a problemática possui uma ampla 

complexidade. A consequência é que as políticas de cunho “imediatistas” 

tendem a ser desenvolvidas e focalizadas nesses eventos, uma vez que estes 

são geralmente relacionados à classe média alta e às zonas nobres da cidade, 

ou seja, ainda para Cano (1997), “a atenção (do Estado) depende basicamente  

do perfil da vítima”. 

Nessa sucessão de análise, o estudo de Massena (1986)32 com dados 

agregados de crimes violentos (incluindo roubos, tentativas de homicídios, 

estupro, homicídio doloso e agressão) no Rio de Janeiro, no final da década de 

1970 e início de 1980, constatou que a periferia carioca possui  uma imagem 

completamente distante da idealizada pelo imaginário local de espaços 

propensos ao crime e à violência, e como já observada por ela, os dados 

desagregados “mostraram que a incidência de crimes como homicídios 

ocorrem em uma escala numérica superior, na periferia (na época foi tratada 

por ela como toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, com exceção de 

Niterói e Rio) do que no núcleo (Niterói e Rio)”. (MASSENA 1986. Apud 

MARCELO 2008, p. 52). 

Feltran (2011, p. 14) afirma que a literatura, acerca da temática, 

predominantemente se dirige à segregação como fruto de uma série de 

processos sociais que ocasionam o apartamento socioespacial e diminuem  o 

acesso às mais variadas formas de direito, mas ao mesmo tempo “conecta de 

modo específico os setores populares urbanos ao centro dos mundos social e 

                                                           
30  Entrevista cedida por Ignácio Cano a BBC Brasil em 22 de novembro de 2010. Disponível 
em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/11/101122_arrastoes_jc_pai.shtml> 
Acesso em: 19 de setembro de 2011.  
31 Os arrastões, na linguagem jurídica, são uma modalidade de crime em que “se entendia o 
ajustamento de dez ou mais pessoas estranhas que, em tumulto, saem a fazer mal a alguém. 
Tanto basta que o grupo de pessoas tente perturbar a ordem ou o sossego público, pela 
balbúrdia, promovendo distúrbios e provocando alardes.” (DE PLÁCIDO E SILVA, 1999, p. ). 
Essa definição está presente na legislação portuguesa no Brasil, ainda nos tempos da colônia. 
Os arrastões modernos são práticas violentas e armadas e geralmente constituem-se como 
roubos, crime que criou  certa paranoia no trânsito das grandes cidade brasileiras. 
32 Apud LOPES, 2008.  



57 

 

político” . Em termos práticos, o autor mostra que essas conexões são 

materializadas por meio de circuitos e mercados (lícitos e ilícitos) que estão 

fincados nas periferias urbanas. Porém, esses circuitos e mercados não são 

finalizados nas periferias, ao contrário, se expandem além delas, e na maioria 

das vezes chegam ao centro do poder político e econômico.33  

De um modo geral, os estudos de Feltran (2009, 2010 e 2011) são 

peculiares devido a sua capacidade de narrativa da trajetória - ou do processo 

de formação – da periferia urbana paulistana; da construção do seu tecido 

social e a constituição das fronteiras que limitam o seu nexo com a política. 

Fronteira, na produção de Gabriel Feltran, é entendida como categoria utilizada 

para preservar o sentido de divisão ou demarcação, e acima de tudo, um limite 

de regulamento dos fluxos que a atravessam, consequentemente, conectando 

aquilo que as dividem. O sentido de fronteira é utilizado pelo autor para 

compreender o elo entre a periferia e o público, que não tão raro, só podem ser 

compreendidos situando a violência presente nas periferias. Na periferia de 

São Paulo, mas especificamente em Sapopemba34, nessas fronteiras 

coexistem soluções políticas e saídas violentas (AUTOR, 2011, p. 14). 

A abordagem sobre o processo de constituição das fronteiras entre o 

mundo político e a periferia urbana de São Paulo passa também pela História 

dos movimentos sociais locais, que têm seu limiar de surgimento na década de 

1970. Feltran (2011) afirma que os movimentos locais surgiram devido à 

aparição de alguns segmentos sociais, como setores urbanos extremamente 

pobres que reivindicavam melhorias urbanas, pautados na  Teologia da 

Libertação; setores sindicalistas de considerável atuação no ABC paulista; 

setores jovens das classes médias urbanas e intelectuais marxistas que 

haviam tido contato com a ideologia marxista;  como também a agregação de 

outros vários movimentos.35 Esses movimentos eram atuantes e logo passaram 

a ser considerados legítimos pelo Estado, o que levou a periferia urbana de 

                                                           
33 A pesquisa de Gabriel Feltran é de essência  etnográfica. 
34 “Sapopemba é um dos 96 distritos do município de São Paulo, com uma população de pouco 
mais de 300 mil habitantes, em área completamente urbanizada da zona leste da cidade, entre 
os  distritos de Vila Prudente e São Mateus.” (FELTRAN, 2011, p. 54) 
35 Movimentos feministas, de jovens negros, operários, militantes da Pastoral da Juventude, 
além de homossexuais, ambientalistas e lideranças políticas recém-chegadas do exílio 
(FELTRAN, 2011, p. 25) 
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São Paulo, que sempre fora vista sob a óptica da teoria da marginalidade, a um 

espaço central para a construção da democracia no país. A característica 

desses movimentos perdurou até a década de 1990. 

A partir da década de 1990, os movimentos sociais deram uma guinada 

no que tange a sua essência. Os movimentos haviam conquistado muitos 

pontos de suas pautas de reivindicação, e logo passaram de movimentos de 

“contestação” para movimentos de ação conjunta entre Estado e sociedade 

civil. A essas mudanças foram incrementadas processos de tecnificação e 

profissionalização desses movimentos. Agora inseridos na esfera estatal da 

política, os movimentos reduziram as suas discussões públicas, e assim vem 

sendo até a década de 2000. 

Essa modificação da problemática das lutas sociais locais para uma 

esfera mais inserida no governo incidiu diretamente na produção das 

perspectivas pessoais, projetos de vidas e valores sociais na nova geração de 

moradores do Sapopemba. Feltran (2011) afirma que uma nova camada do 

tecido social da periferia de São Paulo foi se formatando sobre os “processos 

fundadores do universo social mais tradicional” (2011, p. 23) da localidade. A 

ascensão do grupo familiar deu espaço a uma concepção individualizante, na 

qual as categorias religião, comunidade e trabalho parecem ter fugido ao 

escopo das bases da configuração social.  Esses novos projetos se aliam 

também ao expansionismo da teologia neopentecostal, que está  fortemente 

ligada às transformações recentes. 

Seguindo a análise, Feltran (2011) afirma que a estruturação do 

chamado mundo do crime nas periferias paulistas parte de um processo 

complexo e histórico das mutações do tecido social da região. Entre tantas 

outras mudanças de caráter macroestrutural, a modificação nos projetos de 

vida  das novas gerações foram fatores chaves para o seu envolvimento com 

atividades ilícitas, em especial o narcotráfico, o roubo de carro e os assaltos. O 

ingresso no mundo do crime propicia aos adolescentes  algo de imediato que o 

trabalho não conseguira providenciar: renda, possibilidade de consumo,  

ampliação do status individual no grupo. (FELTRAN, 2011, p. 34) 

As pesquisas de Cano (1997), Massena (1986 Apud LOPES 2008) e a 

mais recente, de Feltran (2011), mostram um panorama diferente do que até 
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então fora produzido sobre as periferias brasileiras. Souza (2008) caracteriza 

estudos dessa espécie como pesquisas de fundamental importância não 

somente em termos de contribuição teórica/ empírica para o espaço 

acadêmico, mas também para a diluição de um preconceito inerente aos 

setores urbanos mais abastados os quais acreditam veementemente que a 

violência urbana os elegem como alvos preferenciais, e a periferia, que está 

longe de seus olhares e convivência, onde habita majoritariamente a camada 

pobre da cidade, é o agente ativo dessa dialética do crime e do medo. Uma 

segunda conclusão que podemos absorver dessas lições, independentemente 

da cidade trabalhada: “há uma geografia da violência (ou da criminalidade 

violenta, ou do risco), que é normalmente bem complexa, o que convida a 

recusar simplificações.” (SOUZA, 2008, p. 52). 

Essas simplificações acabam assumindo um fator decisivo para a 

questão da segregação socioespacial nas cidades brasileiras, fenômeno que 

acaba sendo alimentado pelo sentimento das inseguranças e pela banalização 

do conceito de crime e periferia, como será analisado no próximo subitem. 

 

1.3 - Do Medo ao Estigma: as inseguranças modelando  a imagem da 
periferia e de seu morador. 
 

 
Este subitem trata de aspectos específicos associados à segregação 

espacial e à violência. Os conceitos centrais a serem explorados são a 

produção da insegurança, do medo coletivo e do estigma social. Esse subitem 

parte da premissa de que os efeitos sociais da segregação se abatem sobre o 

morador da periferia sob diversos aspectos, inclusive na forma de preconceitos 

e formação de estereótipos imaginários por parte de outros atores sociais que 

idealizam uma periferia pobre, perigosa e temida. 

Apesar de a literatura sobre o assunto cada vez mais rechaçar essas 

simplificações acerca da imagem da periferia, elas insistem em habitar o 

imaginário social coletivo do senso comum. Exemplo disto, o estudo de 

Camargo (2011) é interessante, porque traz à luz do debate as implicações  

acerca do processo de constituição desse senso comum sobre o espaço 

intraurbano (tendo como lócus de trabalho Brasília/ Distrito Federal), mais 
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especificamente como é construído o processo de formação do medo coletivo 

das elites que habitam a porção central da cidade em detrimento da periferia. O 

seu estudo chama a atenção pela metodologia empregada, uma vez que ali se 

“casa” a sociologia urbana com a sociologia psicológica e, partindo da 

observação dos “medos”, o pesquisador traça uma relação interessante entre o 

temor, o padrão de comportamento e a interação social, e ainda verifica se as 

formas de classificação reiteram a segregação socioespacial na região: 

 

Segundo nossa perspectiva, a desigualdade social, matriz 
social das classificações, fornece o modelo para as operações 
classificatórias e o espaço urbano é mobilizado como o plano 
sobre o qual as classificações operam. Os medos urbanos são 
pensados como afetos que mediam as classificações, 
sentimentos ou sensações de distância e proximidade, 
manifestados pelos indivíduos com relação a grupos ou 
“outros” indivíduos (CAMARGO, 2011, p.38) 
 
 

Para trabalhar o medo da/na cidade, Camargo (2011) inicialmente traça 

um perfil histórico da formação socioespacial de Brasília. De acordo com o 

autor, a cidade nasceu da junção entre o esforço modernizador da sociedade 

brasileira e os anseios desenvolvimentistas do então presidente Juscelino 

Kubitschek (1956-1961)36. Considerada um exemplo mundial de cidade 

planejada, Brasília inicialmente previa em seu projeto um conjunto de 

edificações centrais e quadras residenciais, o chamado “Plano Piloto”. A cidade 

teve seu crescimento engessado, e as pessoas excluídas do grande sonho 

moderno acabaram ocupando regiões marginais ao centro, que ficaram 

conhecidas como “cidade satélites”. O crescimento populacional, oriundo das 

promessas de oportunidades de emprego e melhorias socioeconômicas que 

atraíram massas de trabalhadores braçais, em especial migrantes nordestinos 

(“Candangos”), acarretou  o crescimento desordenado das cidades satélites, e 

em um processo contínuo e crescente Brasília se tornou uma evidência 

explícita de segregação socioespacial que fugiu às rédeas do planejamento. 

                                                           
36 “Cinqüenta anos em Cinco” era o slogan da campanha do Plano de Metas do presidente 
Juscelino Kubitschek, no qual consistia em uma política de modernização industrial e estrutural 
do país. Saber mais em Benevides (1976).  
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Pautado nessa  análise social do espaço por meio das percepções, 

Camargo (2011) constata que os moradores do Plano Piloto veem Brasília 

como cidade calma, ampla, porém “morta” socialmente, onde as possibilidades 

de interações sociais cotidianas são restritas, reclamações estas sentidas 

principalmente pela parcela jovem da comunidade. Apesar dessa concepção 

passiva acerca da cidade, os habitantes do “centro” parecem não conhecer  

outras realidades socioespaciais a não ser as próprias, e em 

consequênciaconsequência desse confinamento urbano, o morador “distante” 

não tem uma imagem construída a partir das percepções cotidianas, e sim por 

meio de veículos de comunicação local, o que acaba por distorcer, aumentar, 

dramatizar ou até subverter a realidade do perfil do morador (pobre ou não) da 

periferia brasiliense: 

 

Agora na W3 tornou um lugar perigoso justamente por causa 
daquelas mulheres [prostitutas]. Porque se encontra de tudo! É 
o cara da droga, é o ladrão! E dentro desse espaço encontram 
elementos que são assassinos em potenciais. Só falta acionar 
um último ‘bip’ para disparar sua potencialidade. (Morador da 
Área Central. In: CAMARGO, 2011. p. 40) 
 

 

O trecho mencionado na pesquisa do autor é uma entrevista com um 

morador do Plano Piloto. Por incrível que pareça, o espaço citado pelo 

entrevistando (o W3) trata-se de uma área situada no setor nobre do centro. 

Isso nos mostra que a ideologização do medo não se mostra somente em 

relação à periferia, e sim para com as zonas onde residem classes médias 

altas. No entanto, para que essa exclusividade ocorra, o espaço nobre tem que 

passar a ser frequentado pelo “estranho”, pelo “outro”, ou seja, quando há 

choques de valores sociourbanos entre indivíduos de classes distintas, os da 

periferia acabam se tornando não somente um indesejável, mas uma ameaça 

em potencial à paz local, um perigo constante à cidade legal37.  

Nota-se que a estigmatização do espaço nem sempre está relacionada 

às péssimas condições de infraestrutura que os condicionam a ambientes 

degradados. A construção imagética de um espaço dado passa antes pela 

                                                           
37  Valença (2008) discute a questão do (i) legal, (in) formal, o (ir) regular e outros aspectos que 
constituem as cidade de países emergentes. 
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percepção de seu habitante, ou seja, por mais que o espaço físico seja dotado 

de inúmeras qualidades, o seu habitante ou frequentador é o grande 

“responsável” pela formulação de sua imagem. 

Sendo assim, Magrini (2011, p.1) afirma que há uma distinção entre os 

“conteúdos expressos pelos termos violência e insegurança urbana”. Apesar de 

na maioria das vezes a violência e a insegurança serem tratadas sob a mesma 

perspectiva do senso comum, elas apresentam definições e características 

diferentes uma da outra, uma vez que a violência nem sempre é a causa direta 

da construção da percepção de insegurança. 

Nota-se que a estigmatização do espaço nem sempre está relacionada 

às péssimas condições de infraestrutura que os condicionam a ambientes 

degradados. A construção imagética de um espaço dado passa antes pela 

percepção de seu habitante, ou seja, por mais que o espaço físico seja dotado 

de inúmeras qualidades, o seu habitante ou frequentador é o grande 

“responsável” pela formulação de sua imagem. 

Sendo assim, Magrini (2011, p.1) afirma que há uma distinção entre os 

“conteúdos expressos pelos termos violência e insegurança urbana” . Apesar 

de na maioria das vezes a violência e a insegurança serem tratadas sob a 

mesma perspectiva do senso comum, elas apresentam definições e 

características diferentes uma da outra, uma vez que a violência nem sempre é 

a causa direta da construção da percepção de insegurança. 

No caso especifico das capitais do Brasil, a presença do crime 

organizado, do tráfico de drogas, dos grupos de extermínio e das consideráveis 

taxas de homicídios, pode ser o viés justificador para o aumento da sensação 

de insegurança. No entanto, a dinâmica da criminalidade violenta nas cidades 

brasileiras é complexa e ampla demais para ser entendida de maneira 

homogênea, e caso atentássemos para a questão dessa maneira, cairíamos 

em um simplório olhar reducionista e generalizado. Dessa maneira, Magrini 

(2011, ano, p. 2) levanta algumas ressalvas para compreender, sem equívocos, 

o fato de que a percepção das inseguranças em alguns casos é superior ao 

risco real de se tornar vítima de um ato violento: 
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a) os diferentes graus de vulnerabilidade efetiva e exposição 
ao risco que apresentam cada indivíduo; b) a desordem 
pública ou a percepção de descontrole socioespacial e; c) a 
disseminação das experiências violentas pelos meios de 
comunicação e também por outros agentes que se 
beneficiam, por exemplo, com a venda de serviços e 
equipamentos de segurança. 
 

 
Magrini (2011) afirma que a análise da função das inseguranças 

urbanas na definição do tecido socioespacial das cidades é importante na 

medida em que, cada vez mais, a  

 

 
busca por segurança está presente nas estratégias 
socioespaciais de pessoas que residem em cidades com 
diferentes índices de ocorrências de atos tidos como violentos. 
Ou seja, a produção e a apropriação dos espaços urbanos não 
estão se alterando apenas naqueles em que se registra a 
presença de altos índices de ocorrências criminais. (MAGRINI, 
2011, p. 2). 
 
 

A produção das inseguranças e do medo geram profundas alterações 

não só na disponibilidade do tecido socioespacial como  também  no cotidiano 

das relações interpessoais. Caldeira (2000)38 afirma que a fala do crime é o 

combustível que alimenta e reproduz o medo, e a violência é de uma única vez 

combatida e ampliada. A fala do crime, seja ela pelas pessoas ou pela mídia, 

tem a alta capacidade da ampliação do medo nos centros urbanos, assim, 

trata-se de uma fala fragmentada, muitas vezes objetivando difundir as 

inseguranças, e pouco potencializa as formas de solucionar a violência 

(BAIERL, 2004, p. 61). 

A percepção da insegurança e do medo se manifesta igualmente entre 

todas as classes sociais, porém os efeitos para essas são distintos. Para 

aqueles que ainda “pagam pra ver”, a solução é o deslocamento constante na 

malha urbana e a aquisição de equipamentos de segurança de última 

tecnologia39. O efeito disso é a modificação da disposição das classes sociais 

                                                           
38 Apud BAIERL, 2004 
39 De acordo com um relatório da Polícia Federal de 2004 (por a referência), no Brasil, o 
número de agentes da segurança privada chega a somar o total de 1.148, soma esta que 
supera o total de policiais civis  e militares de todo o país. Os sistemas de monitoramento de 
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nas cidades, exaltando, assim, as diferenças socioespaciais nos centros 

urbanos. Já para quem não pode arcar com as despesas exigidas pela 

tecnologia da segurança privada, em alguns casos a solução é a submissão a 

duras repressões (sejam elas econômicas, psicológicas ou físicas) infligidas 

por grupos armados locais, que impõem relações baseadas nas necessidades 

concretas e nas relações de trocas, uma segurança privada que ultrapassa as 

fronteiras da legalidade e que não tão raro se confunde com um emaranhado 

de redes lícitas/ ilícitas. As consequências da minimização do Estado perante 

esse problema é a exacerbação de um duro ciclo de violência, assim como 

também a construção, pela população local, da ideia de que os instrumentos 

legais de combate a esse ciclo estão se tornando cada vez mais ilegítimos, 

ineficientes e quase nada efetivos. (BAIERL, 2004, p. 63).  

Esse medo coletivo – em especial presente entre as classes mais altas 

– não só alimenta toda uma indústria do medo, mas também um conjunto de 

percepções do imaginário social, que por sua vez é o responsável pela criação 

do estigma, em especial para com aqueles da periferia.  

Wacquant (2001 e 2004), ao abordar o assunto, mostra, através da 

sociologia comparativa, o quanto é poderoso o estigma carregado por aqueles 

que residem em espaços segregados ou delimitados, lugares estes que se 

tornam cada vez mais ambientes com finalidade de depositar populações 

marginalizadas, seja ela da sociedade “formalizada” ou do universo econômico 

ativo, onde essa característica de depósito humano encontra-se presente cada 

vez mais em Estados de economia subdesenvolvida. 

Explorando a periferia urbana francesa, ou o Cinturão Vermelho40, 

Wacquant (2001) mostrou que o seu processo de formação, atrelado às 

políticas habitacionais do governo Francês, tem origem na década de 1960, e 

ganhou um violento fluxo de famílias estrangeiras a partir da década de 1970. 

As cités francesas, devido ao seu contingente sociodemográfico e à sua 

degradação estrutural, passaram imediatamente a carregar consigo uma 

                                                                                                                                                                          

ultima ponta são exclusividade de apenas 1%. daqueles que gastam com segurança privada, 
ou seja, a tecnologia da segurança está a serviço de poucos. Disponível em: 
<http://www.usp.br/agen/repgs/2006/pags/096.htm.> Acesso em: 15 de outubro de 2011.   
40 De acordo com Wacquant (2004), Cinturão Vermelho é a expressão conotada ao espaço 
formado por conjuntos habitacionais da periferia francesa, que historicamente esteve sempre 
ligado aos partidos comunistas e as lutas sindicais do país.  
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imagem pública absolutamente negativa, imagem que criou um estigma 

socioespacial de delinquência incontrolável, de imigração e de ausência de 

segurança. Não obstante, logo surgiram adjetivos irônicos ou depreciativos 

(entre seus próprios moradores também) como “Pequenas Chicagos, Harlem 

ou Bronx”41 (BACHMANN e BASIER, 1989, p. 86 e 97)42  

No entanto, Wacquant (2001) salienta que as concepções  acerca do 

espaço pela óptica de seus moradores não é uma visão hegemônica. Na 

verdade, os seus habitantes fragmentam o interior dos conjuntos habitacionais 

em pequenas subunidades, ou seja, pela observação do não morador, os 

conjuntos habitacionais são um espaço monolítico e uniforme. Porém, os seus 

moradores o enxergam como microlugares: os residentes do setor norte não 

querem ser associados de modo algum aos moradores do setor sul, no qual 

são considerados marginais (racalille ou cailler na gíria jovem local). Mudar 

apenas de uma rua ou quarteirão, para muitos moradores pode significar a 

mudança radical de seus hábitos de vida.  

Para muitos dos moradores, a sua indignação, geralmente expressada 

com rancor e ódio, de residir em espaços quase que esquecidos totalmente 

pelos setores públicos, a não ser pela presença constante da polícia, é oriunda 

da violência estrutural, socioeconômica e simbólica imposta a eles. 

Essa imposição do espaço sobre o indivíduo reflete diretamente nas 

relações cotidianas dos moradores, e acaba também por infligi-los a um 

preconceito, quando se busca empregos, em relacionamentos amorosos, na 

relação com os agentes do Estado, em especial a polícia, ou simplesmente na 

aproximação com outras pessoas: 

 

Devia ser considerada discriminação, mas eles conseguem 
burlar a lei sabe? Sim, onde você mora é importante. Os 
empregadores reparam nos endereços, quando a proposta 
passa pelo setor pessoal eles olham com aquele ar de 
preocupação: “ah, você é daqui? (Relato de uma Moradora de 
Cabrini Grenn, In: WACQUANT, 2004, p. 14). 
 

                                                           
41 Harlem e Bronx são bairros (condados) norte-americanos, situados no estado de Nova York, 
onde há uma predominância de negros e imigrantes estrangeiros. É conhecido no imaginário 
social local como espaços violentos, propensos ao crime e às drogas. 
42 Apud WACQUANT, 2004.  
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Wacquant (2004) ainda traça uma trajetória de diferenças e 

similaridades entre as periferias francesas e as periferias norte-americanas. 

Voltando suas análises também para os guetos negros de Chicago, o autor 

afirma que a diferença entre ambas consiste na questão racial, já que nos 

conjuntos habitacionais proletários franceses, o estigma é moldado sob uma 

perspectiva espacial, já nos Estados Unidos, a espacialização da periferia está  

atrelada diretamente à questão da cor. A consequência da estigmatizarão do 

espaço ultrapassa até a esfera da economia local: bancos, companhias de 

táxis, companhias de seguros, caminhões de entrega e outros serviços 

comerciais locais acabam por evitar o contato direto com esses lugares 

(WACQUANT, 2004, p.14). 

Inevitavelmente, a produção do estigma, seja ele por meio da sensação 

das inseguranças ou pelo medo, acaba por definir fronteiras abstratas e 

concretas nos espaços urbanos. Wacquant (2004) diz que essas fronteiras43 

são tensas e quase intransponíveis, prejudicando assim a própria mobilidade 

socioespacial e a formação de locais de interação cotidiana, ou seja, essas 

fronteiras não permitem um negro entrar livremente em um bairro de classe 

média alta e branca. Se transportarmos essa perspectiva ao Brasil, 

observamos que a descida de um jovem do morro ao “asfalto” carioca nem 

sempre é enxergada como um trânsito aceitável, e não seria exagero nosso 

exemplificar corriqueiros casos de violência policial contra pessoas de periferia 

pelo único fato de estarem presentes em uma localidade que não seja a sua: 

vejamos que a questão carrega consigo uma naturalização da relação entre 

raça, classe e território.   

Ainda sobre o processo de constituição de estigmas sociais, Rinaldi 

(2006) realizou um estudo emblemático sobre a construção da imagem do 

morador de periferia. Analisando as audiências do júri popular na cidade do Rio 

de Janeiro, Rinaldi (2006) nos mostra que o estigma acaba por englobar outras 

diversas questões, e que a formação da imagem de uma classe ou indivíduo 

                                                           
43 Essas fronteiras tornam-se concretas,  a partir da apropriação de espaços públicos pelo setor 
privado,  cujo exemplo mais tácito é a expansão de condomínios fechados e a construção de 
muros em vias expressas (projetos das linhas vermelha e amarela no Rio de Janeiro). Essas 
fronteiras também são imaginárias e são alicerçadas a partir do preconceito e do medo do 
outro. (BAIERL, 2004).  
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pela sua ocupação no espaço e na estratificação  socioeconômica tem efeitos 

em variados setores. Ao abordar a questão, a autora mostra que os oficiantes 

do direito utilizam imagens, adjetivos e  ideias pré-concebidas pela sociedade  

acerca do “favelado”. Não muito diferente de discursos das autoridades 

públicas e do senso comum, no espaço jurídico, a imagem da favela ainda está 

ligada ao espaço do crime, da violência e da pobreza. A “construção” do 

favelado acontece dependendo de dois fatores: da defesa e da acusação, ou 

seja, para formular o seu discurso, o oficiante do direito pressupõe que os 

jurados compartilhem dos mesmos valores para que seu discurso seja bastante 

eficaz. Assim, é notório que, quando um advogado, na posição de defesa do 

réu, argumenta que na favela há pessoas honestas, ele está impregnando a 

plateia do ideal do senso comum de generalização da identidade “marginal” do 

favelado. Não muito raro, é comum em audiências do júri popular a utilização 

de observações como “esse rapaz é morador da favela, mas é trabalhador” ou 

“a vítima morreu porque vivia nesse meio: a favela” (RINALDI 2006, p. 306). 

Nessa perspectiva, a identidade do favelado exposta nos tribunais do 

júri está intimamente relacionada ao senso comum criado pela sociedade e 

pela ação midiática a respeito da favela. Se favelado não for criminoso, está 

muito próximo de sê-lo e está destinado, pela sua posição socioespacial e 

econômica, a cometer crime: 

 

Carlos Alberto não é um sonho. Não é um padrão que a nossa 
sociedade quer. Este homem viveu em um ambiente difícil, sua 
mãe residia em Vigário Geral, favela da cidade do Rio de 
Janeiro. Em 30 anos como morador de favela, esse homem 
cometeu só um único delito. (RINALDI, 2006, p. 310). 
 
 

O oficial do direito, ao utilizar esse argumento, reforça a identidade 

social construída sobre o favelado, pois o seu comportamento não é o padrão 

que a sociedade quer. No entanto, a “anomalia” de Carlos Alberto deve ser 

perdoada, pois ele é fruto de um ambiente desorganizado e caótico, e em 

relação aos outros, possui a vantagem por ter cometido somente um delito, ele 

não é “tão marginal assim” (RINALDI, 2006, p. 312). 

As ideias acima nos levam ao conceito de Goffman (1986) sobre 

estigmatizado.  Para o autor, em termos gerais, o estigmatizado é aquele que 
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tem dificuldade em estabelecer laços com os padrões “normalizados” de 

sociedade. Para Goffman (1980), existem três formas de estigma: as 

abominações do corpo (deformidades físicas); as culpas de caráter individual 

(vontade fraca, desonestidade, crenças falsas, etc); estigmas tribais de raça, 

nação e religião. O estigma em relação à espacialização do indivíduo parece 

estar atrelada às duas últimas formas comentadas por Goffman (1980), pois 

quando tratamos de processos de segregação socioespacial, inevitavelmente 

ela está relacionada às questões que tangem também ao escopo das crenças 

falsas. 

Podemos nos utilizar dos conceitos do autor para afirmar que, assim 

como a imagem das periferias, a do seu morador também está alicerçada na 

base de um conjunto de premissas falsas, desenhadas pelo imaginário social 

ou formulada pelo senso comum. Esse fator, aliado a outros como o medo 

generalizado, pautado no discurso das inseguranças, violência e criminalidade 

violenta, acarreta  o aprofundamento das disparidades socioespaciais.  

Portanto, essa discussão no primeiro capítulo tem duas premissas 

importantes para a compreensão do nosso objeto de pesquisa: a primeira, 

porque o Bairro Nossa Senhora da Apresentação historicamente é resultado de 

políticas habitacionais pautadas na renda e na ocupação; a sua fomentação é 

derivada de processos que envolvem relações de classes socioeconômicas e 

sua localização está no tecido urbano. A segunda, porque a periferia (apesar 

de o bairro estar sob novas dinâmicas), tem sua imagem moldada a partir de 

sensos comuns, e consequentemente as percepções são fatores que incidem 

diretamente na categorização dos indivíduos e de seu espaço. 

Tais percepções, em relação à segregação socioespacial e à violência, 

segundo Caldeira (2000), não leva apenas à formação de estereótipos sobre o 

crime e o criminoso, mas também enseja a estigmatização de grupos inteiros. 

No caso do objeto de estudo, essas percepções são mais do que recorrentes, e 

as porções mais pobres do bairro geralmente “pagam a conta” desses olhares. 

Os impactos dessas percepções recheadas pelo medo e pelo estigma se 

mostram evidentes na disposição da ocupação do bairro, o que veremos mais 

adiante. 
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CAPÍTULO 2 – SITUANDO ESPACIALMENTE A PESQUISA: O B AIRRO 
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO NO CONTEXTO DA PRODUÇ ÃO 
DAS PERIFERIAS NATALENSES. 

 
 

O pessoal daqui não querem ser reconhecidos como 
moradores do Nossa Senhora da Apresentação. A mácula é 
grande. Você já perguntou onde é o Bairro Nossa Senhora da 
Apresentação ao pessoal do Parque dos Coqueiros? Eles nem 
sabe onde fica. (Morador do Bairro Nossa Senhora da 
Apresentação – Planicie das Mangueiras. Agosto de 2 011) 

 
 
2.1 – A Produção das Periferias Urbanas Natalenses:  1850-1970. 
 

Nesse capitulo o seguinte trabalho traz como ponto de analise a 

produção das periferias urbanas em Natal sob uma perspectiva histórica. Esse 

caminho trilhado surge da necessidade de compreendermos o fenômeno 

periferia inserida no espaço e no tempo, exaltando a questão da relação 

sociedade, espaço e Estado, e como essa relação intrínseca desencadeou na 

formação da cidade de Natal no decorrer dos últimos dois séculos. Sendo 

assim, o objetivo primordial dessa analise é expor como o processo de 

segregação sócio-espacial na cidade de Natal vai mostrando suas múltiplas 

facetas em recortes históricos distintos, onde esses recortes não se rompem 

cronologicamente na passagem de um tempo para o outro, e sim apenas se 

complementam, onde o “novo período” nada mais é do que a estruturas novas 

baseadas nas antigas, ou seja, a ideia de continuidade prevalece sobre a de 

ruptura histórica.44 

 Essa analise historicista também surge da necessidade de explanar 

que a segregação sócio-espacial não é um fenômeno restritamente 

contemporâneo. Sendo assim, o segundo capitulo propõe trilhar o seguinte 

caminho: nesse primeiro subitem a segregação é espacializada temporalmente 

de 1850 a 1970, quando observamos aí o germinar e a consolidação de 

diversas políticas urbanísticas de Estado que acabam por influenciar na 

disposição das periferias na cidade. A partir do segundo subitem, observamos 
                                                           
44 A ideia de continuidade histórica passou a ser difundida amplamente nos meios acadêmicos 
a partir da década de 1960 com o advento da chamada Nova História Cultural, onde esse novo 
segmento de analise histórica trazia consigo novas metodologias e objetos de estudo, inclusive 
a inovadora Micro Analise. 
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a continuidade das políticas estatais que influenciam no processo de formação 

das periferias urbanas na cidade a partir da década de 1970, dando ênfase no 

processo de formação da Região Administrativa Norte de Natal, mostrando 

como essa periferia vem se transformando no decorrer dos anos. E por fim, 

“afunilamos” nossa analise histórica ao Bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, onde propomos o argumento de que surgimento desse bairro 

não pode ser compreendido se dissociado da analise histórica estrutural da 

formação dos bolsões periféricos na cidade de Natal. Por fim, também tratamos 

em esboçar os caminhos metodológicos realizados na pesquisa, assim como 

também o compartilhamento das experiências do campo de pesquisa. 

Em se tratando do processo de produção das periferias urbanas na 

cidade de Natal, podemos afirmar que a constituição desses espaços marginais 

se caracteriza como um fenômeno relativamente antigo, que nos remete ainda 

a virada do século XIX para o século XX. O conceito de espaços marginais, 

surgido após a Segunda Guerra Mundial e amplamente difundido durante a 

década de 1970, ganha corpo na produção do espaço urbano em Natal, uma 

vez que esses espaços são observados como: 

 

Núcleos de populações recentes e de características sub-
standard na periferia do corpo urbano tradicional da maior parte 
das cidades latino-americanas (...). Como, precisamente, esses 
povoamentos se levantaram, em regra geral, nas bordas ou 
margens do corpo urbano tradicional das cidades, o mais fácil 
era denominá-los “bairros marginais” e seus habitantes, 
“populações marginais” (QUIJANO, 1978, p. 18) 
 
 

Como bem atentado por Anibal Quijano, o conceito de marginalidade 

além de esta submetido a uma concepção de exclusão sócio-economica, 

também esta diretamente enlaçada ao âmbito espacial, e afunilando essa 

abordagem do autor a questão da pesquisa, observemos que as “populações 

marginais” da capital natalense, assim como os espaços físicos periféricos da 

cidade, tem seu surgimento atrelado as políticas urbanas provenientes de 

meados e final do século XIX, onde esse processo de formação dos primeiros 

bolsões de pobreza urbana não pode ser dissociado do contexto político e 

econômico do período em analise.  
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A cidade de Natal, fundada em 1599 sob a égide da colonização 

portuguesa, ao longo de seus primeiros três séculos cresceu de maneira muito 

lenta, onde até o novecentos a cidade se resumia a uma representação 

simbólica de poder por meio “de sede administrativa do Rio Grande do Norte, 

sem no entanto ocupar uma posição econômica importante, que chegou ao 

século XIX com uma população de 6.393 pessoas em 180545, e com duas 

áreas urbanas consolidadas: Cidade Alta e Ribeira, quase que independentes 

entre si, dadas as dificuldades que a separavam”( FERREIRA et al, 2008, p. 

48).  

Nessa perspectiva, podemos inferir que no alvorecer do século XX 

Natal ainda não possuía uma malha urbana bem definida e estruturada, ou pelo 

menos um estilo de vida urbano. Portanto, as primeiras mudanças urbanas 

constituíram-se apenas em reformas ou implementações pontuais, porém com 

objetivos definidos: 

 

Se fossemos comparar as mudanças que ocorreram na capital 
potiguar com as vivenciadas em outras capitais brasileiras, no 
mesmo período, poderíamos dizer que não houve, em Natal, 
transformações significativas. Mas a postura da administração 
pública e as ações das elites natalenses no sentido de renovar 
as práticas sociais na cidade impusionaram e firmaram os 
ideais de progresso. Em suma, a construção da imagem de 
Natal como capital moderna partiu das intenções de membros 
das elites locais. (MARINHO, 2011, p. 159) 

 

De um modo geral, as primeiras mudanças no entorno do núcleo 

“urbano” em Natal, que iniciara um lento e gradual processo de transição de 

uma sociedade rural para uma sociedade urbana e somente se consolidara 

década posteriores, se iniciara de fato no final do século XIX, e tinha como 

objetivos primordiais: a) sanear a cidade e livra-la de constantes episódios de 

morticidos ocasionadas por surtos de doenças46; b) modernização sob uma 

perspectiva republicana no que se refere a percepção de cidade europeizada 

                                                           
45 Dados sobre o contingente populacional extraído de Cascudo (1999). De acordo com o 
estudioso, esse crescimento demográfico foi tão lento, que em 1855 a população havia 
aumentado apenas para 6.454 habitantes, ou seja, em um espaço de 50 anos, houve um 
aumento populacional de 61 habitantes.   
46 Surtos: Febre amarela (1850), Cólera - Morbo (1855) e Varíola (1877-1882). In: FERREIRA 
Et al (2008). 
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em caráter estético47; c) atender aos anseios das elites locais, principalmente 

na escoação da produção algodoeira; e d) racionalizar o espaço, fragmentando 

a cidade em espaços exclusivos e diferenciados de acordo com a 

representação social auferida por cada classe.  

Para Arrais (2007), essas alterações chegavam a extrapolar o 

sentido estético e urbanístico, pois: 

 
Na Belle Epoque de Natal, como alhures, a função estética 
associava-se ao ideal de salubridade e ao higienismo, nos seus 
desdobramentos sobre a cidade s obre o individuo. Do mesmo 
modo, melhoramentos como jardins públicos e calçamentos 
não simplesmente uma necessidade estética, mas também 
moral, no sentido que esse termo assume no período: eles 
contribuem para educar o individuo, forjando novas 
sociabilidades e contendo as temidas epidemias que marcaram 
a passagem para o século XX (ARRAIS, 2007, p. 127) 
 
 

Essas modificações no espaço nuclear de Natal tiveram como ponto 

crucial a década de 1890, onde as políticas de alterações urbanas – até então 

atreladas as praticas de higienização – na cidade estavam inseridas em uma 

difusa e complexa cadeia de mudanças sociais, políticas, econômicas que 

estavam acontecendo no Brasil e no Nordeste. No país a transição do regime 

Imperial para uma representatividade republicana no cenário político significou 

o colapso da centralidade do Estado (pelo menos sob o modelo de uma 

monarquia), o que acabou gerando a consolidação do sistema coronelístico 

oligárquico, que encontrou na constituição republicana os seus mecanismos de 

sustentação, pois a autonomia política e financeira dos estados lhes dava uma 

maior capacidade de mobilidade e tomada de decisões próprias. (MONTEIRO, 

p. 124, 2007) 

O cenário nacional refletiu-se intensamente no estado potiguar, pois em 

âmbito local e sob as mesmas práticas clientelistas praticadas por outras 

oligarquias nordestinas, a aristocracia litorânea dos Albuquerque Maranhão 

                                                           
47 Monteiro (2007) chega a citar o caso da construção do Teatro Municipal Carlos Gomes (Hoje 
Alberto Maranhão), onde a estatua situada no centro do seu largo de entrada foi encomendada 
diretamente da França. A ambiguidade perversa dessa modernização se dava na medida em 
que as elites sustentavam seus caprichos, centenas de famigerados da seca se amontoavam 
nos espaços públicos de Natal em barracões improvisados.   
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dava inicio a um dos domínios mais duradouros de uma familia a frente do 

governo do estado, que se estendeu por volta de 25 anos (1892-1913)48.  

A chegada dos Albuquerque Maranhão49 situa-se no período de 

transição política no país (Império-República), no qual a família acabou se 

enraizando na vida política do estado e de Natal por meio do “sufocando 

político” dos seus rivais, estratégias estas derivadas de sua força e prestigio no 

cenário local. O fato de se constituírem como uma oligarquia litorânea e terem 

como Natal o centro de duas relações de poder, se mostraram como fatores 

decisivos para a implementação das primeiras reformas urbanas na capital: 

 

No caso de Natal, essa modernização pode contar ainda com 
outros recursos, como aqueles enviados pelo governo federal 
com o objetivo de combater os efeitos das secas. Foi o que 
ocorreu na seca de 1903-1904. Com a verba recebida e a 
utilização da mão-de-obra de milhares de retirantes que 
concentravam na capital, adiantou-se a construção da praça 
Augusto Severo, na Ribeira, foram calçadas várias ruas e 
abertas avenidas que iriam então originar a chamada Cidade 
Nova: os atuais bairros de Petrópolis e Tirol. Com o 
empréstimo de banqueiros franceses deu-se a chegada da 
energia elétrica a capital inaugurada no aniversário do 
governador Alberto Maranhão (1911), com a expansão do 
sistema de águas e esgotos (1910), com a melhoria dos 
transportes urbanos através de bonde elétricos (1911) e com 
os primeiros telefones. (MONTEIRO, 2007, p. 128) 
 
 

A euforia da “modernização” de Natal contrastava com as conturbadas 

crises sociais geradas pelos impactos das constantes secas que castigavam as 

populações rurais do Rio Grande do Norte – especialmente as estiagens de 

1877-79 – fazendo com que enormes contingentes populacionais se 

desenraizassem de suas terras e inflassem a densidade demográfica da 

capital. Estes retirantes, que migravam do interior do estado em busca de 

sobrevivência, tornaram-se alvos de ataques em meio a discursos médicos 

eugenistas calcados pelo conservadorismo elitista local, assim como também 

eram vítimas de agressões – físicas e políticas – brutais, fossem por meio de 

desvio de verbas (dos cofres públicos, destinadas as obras de combate aos 

                                                           
48 In: FERREIRA et al (2008) 
49 Na fase do Regime Republicano, Pedro Velho (1892-1896) foi o primeiro oligarca dessa 
família a se empossar no governo do estado do Rio Grande do Norte. In: MONTEIRO, 2007. 
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efeitos da seca) ou por meio de duras repressões empreendidas pela policia 

sanitária e das guardas municipais. A constituição da imagem do retirante 

interiorano ganhava aspectos surreais nas palavras da elite intelectual local: 

Assimiladores, dotados de bondade nativa, bastante indolentes 
e um pouco sensuais, ignorantes em extremo da vida dos 
grandes centros no fundo um pouco céticos – somos incapazes 
de fundar afeições e de ódios acirrados, não compreendemos 
os crimes diabólicos em as virtudes extremas (CASTRICIANO 
1965, Apud ARRAIS p. 122, 2006) 

 

Em meio a esse contexto de mudanças e dicotomias sociais, políticas e 

econômicas por qual Natal passava, é que vemos o surgimento dos primeiros 

bolsões de pobreza da cidade. Data de 1850 a formação dos primeiros 

espaços segregados na cidade, que nos remete ainda a gestão do então 

presidente da província Antonio Bernardo de Passos (1853-1857), que por 

meio da resolução nº 323 de 2 de agosto de 1855 criava o cemitério na 

localidade do atual bairro do Alecrim, bairro este que nascera em torno desse 

“equipamento” e era caracterizado pela sua distancia do único núcleo urbano 

da cidade50. Após a criação do cemitério, outros  equipamentos foram criados 

com o intuito de sanear a cidade, assim como também de postergar para fora 

dos limites do entorno de Natal indivíduos indesejáveis perante uma sociedade 

elitizada e aristocrática. 

A ânsia de segregar espacialmente os “indesejáveis” – o leproso, o 

“criminoso”, o negro, o “vadio” e o operário - em Natal era uma forma de 

política social e urbanística que seguia as tendências nacionais e internacionais 

do período. Já naquele tempo, os escritos de M.A Frégier51 sobre os 

“malfeitores” que se alastrara nas ruas da velha Paris adubavam o imaginário 

social brasileiro sobre a pobreza perigosa, o que acabou se efetivando em uma 

proposta de lei sobre o combate a ociosidade e “vadiagem”, projeto fomentado 

                                                           
50 Eloy de Souza já argumentava sobre a distancia entre Cidade Alta e o Alecrim: “Já perdemos 
o hábito de fazer quarto aos moribundos e breve chegaremos à perfeição de deixar os defuntos 
entre a Bica e o Alecrim, por falta de convidados que cheguem ao cemitério. Pobres mortos! 
Também é tão difícil ir à vossa morada! O caminho é tão áspero e a areia tão mortificante!” Ver 
SOUZA, Eloy de. Costumes locais, p.44,45 e 46. In: SEMURB, 2007.  
51 Alto funcionário da policia parisiense que elaborou e publicou um estudo em 1840 sobre as 
“classes perigosas” baseadas em inquéritos policiais e estatísticas da época. In: Chalhoub, 
1996. 
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Câmara dos Deputados ainda no período imperial brasileiro. (CHALHOUB, p. 

20, 1996). 

Essas influências recaiam incisivamente na produção da malha urbana 

natalense, pois cada vez mais espaços isolados e longe do convívio diário da 

cidade bela e sã iam constituindo a imagem das periferias da cidade. São 

considerados exemplo tácitos dessa segregação a fundação do Lazareto da 

Piedade em 1882, que também situava-se no Alecrim, um lugar também 

“distante do centro da cidade e do convívio dos habitantes sãos (...) que se 

destinava tanto para o abrigo de loucos quanto para o isolamento de coléricos 

e variolosos” (FERREIRA et al, 2008, p. 52) 

É a partir do ponto de vista de ratificação dos males (sanitários, o que no 

ideal republicano também significa um mal social) e no ideal de modernização 

da capital, que os limites da cidade vão sendo impostos em relação as 

primeiras zona periféricas de Natal. Essas primeiras formas de ocupar áreas 

distantes do centro não estão ligadas diretamente a políticas de habitação, e 

sim políticas de saúde também de cunho social, onde também não podemos 

deixar de mencionar importância dessas políticas para o adensamento 

populacional de áreas predominantemente pobres, que geralmente estão 

situadas as áreas circunscritas de cidade. 

Essas políticas de saneamento e saúde apesar de oficiais foram uma 

das grandes responsáveis pelas primeiras formas de ocupação da periferia da 

cidade, mesmo que ainda de modo muito esporádico. No entanto, é a partir do 

inicio do século XX que as periferias urbanas em Natal começam a ganhar 

corpo por meio de políticas de ordenamento do espaço urbano, onde o mais 

nítido projeto de reordenamento da cidade de Natal foi o Plano Polidrelli (1901-

1904), proposto e posto em prática sob a figura de Alberto Maranhão. O plano 

se mostrou inovador em duas faces: a) quando explicitou a sua capacidade  

efetiva de modificar a paisagem urbana em larga escala com a criação do 

bairro da Cidade Nova (Petrópolis e Tirol) e b) quando propos a estratificação 

do nucleo urbano a partir da organização da estrutua social piramidal, onde a  

constituição de um “Bairro Operário” era um sintoma claro da efetivação das 

politicas urbanas segregacionistas locais: 
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Em 1904, o master-plan da Cidade Nova estava concluído, ampliando 
as medidas de Joaquim Manuel, em fins de 1901. O relatório do 
secretário do Governo, H. Castriciano, datado de 14 de junho de 
1904, já fixa os dois bairros quase no aspecto dos nossos dias. Oito 
avenidas paralelas, com 30 metros de largura, comprimento entre 650 
(Avenida Alberto Maranhão) a 5.261 (a Avenida Oitava) e quatorze 
ruas enxadrezando a Cidade Nova. A superfície aproximada ia a 
1.648.510 metros quadrados, com sessenta quarteirões. O técnico 
era um agrimensor italiano, Antonio Polidrelli, ave de arribação que 
espalhou muita utilidade (CASCUDO, 1999, p. 354).  
 

O plano citado pelo então culturalista Camara Cascudo não so tinha 

como pretensão criar novos ares na cidade Natal, mas  também impor limites 

espaciais as classes menos favorecidas. Com tal plano, a localidade conhecida 

como Rocas – até então povoado que surgiu com a construção do porto de 

Natal – foi acrescida violentamente por pessoas que foram exulpusas de seus 

casebres na Cidade Alta.  

 

 FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carta do Plano Polidrelli difinindo a Cidade Alta (Petrópolis e Tirol). Fonte:   
FERREIRA et.al (2003) 
  

O Plano Polidrelli foi a primeira politica estatal de setorialização de 

Natal e oficialização das primeiras periferias em questão. O Plano ainda 

ganhou algumas vozes contrárias, como a do jornalista Elias Solto, forte 

opositor da oligarquia Albuquerque Maranhão e de uma preponderancia a 

simpatia do regime monarquista, que logo denominou a nova porção de Natal 

como “Cidade das Lágrimas” (CASCUDO, 1999, p. 351), devido ao carater 

autoritário de implementação, uma vez que nos bastidores do projeto que 

traçaria os rumos do espaço urbano da capital o que prevalecia era o 
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atendimento aos anseios das elites locais, pois pautados na perspectiva da 

saúde higienista, impunham como condição de salubridade o sinonimo de 

separar os seus locais de moradia - e seus espaços de sociabilidade - dos 

locais que ganhavam sinonimo de doenças, pobreza e crime52:  

 

Anteriormente, toda a região onde foi construido o bairro 
projetado, denominado Cidade Nova, era uma área 
abandonada pelo setor público, e por isso também ocupada 
desordenadamente por muitas residencias classificadas pelo 
jornal A República (14/05/1905, p. 1) como cabanas em 
desordem. Quando da execução do plano em 1901 essas 
casas foram substituidas por uma série de largas avenidas e 
ruas, cujo aspecto já é bastante agradavel, que associado a 
outras medidas reguladoras, propunha a expansão da cidade 
como alternativa a tendencia de concentração do centro urbano 
e de suas precárias condições de salubridade. (OLIVEIRA, p. 
2006, p. 113) 

 

O Master Plan, denominação inicial do Plano Polidrelli, acabou por 

“empurrar” a população pobre – especificamente as flageladas da seca que se 

amutuavam em meio ao espaço público da cidade e edificavam barracões para 

abrigrar-sem – para outras regiões da cidade, locais sem qualquer forma de 

infraestrutura e condições salutares de vida, ambientes estes que são 

originarios das “desocupações de centenas de habitações, provocando a 

favelização da Praia do Meio e do Passo da Pátria, (onde) na verdade, a 

propalada ideia de cidade moderna, com a criação do terceiro bairro, escondia 

o desejo, por parte das elites, de construir o muro da exclusão” (SEMURB, p. 

2007, 18-19).  

O resultado dessa forma de política – pioneira na cidade – acabou 

gerando o “inchaço” demográfico do que Camara Cascudo denomina de 

Bairros Externos, ou seja, bairros fora dos limites oficiais da Cidade de Natal 

                                                           
52 O conceito de crime amplamente difundido no século XIX e XX é completamente diferente do 
que pensamos e vemos como crime nos tempos contemporâneos. A condição de criminoso 
auferida ao individuo não estava relacionada apenas ao ato de transgressão penal e conduta 
social. O crime ganhava traços clínicos, onde em um tempo em que a medicina (especialmente 
a psiquiatria) e a justiça criminal chegavam a se confundir, as características físicas/pessoais e 
sua ocupação na hierarquia social já lhes anunciavam a sua capacidade para cometer um ato 
transgressor, assim a condição de criminoso era estendida a doentes (mentais), deformados, 
crianças “desobedientes”, “pervertidos”, pobres e outros. Michel Foucalt aborda  
minuciosamente essa questão em “Os Anormais” (2001).  
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(Cidade Alta, Ribeira e Cidade Nova) em que se caracterizavam por formarem 

uma aglutinação marginal, fixada no cinturão da cidade, a primeira camada 

social (...) zona pobre, produtora, lar de trabalhadores.” (CASCUDO,1999, 

p.245).  

Vemos aí como no despontar da Historia Urbana da cidade de Natal 

vão sendo produzidas os primeiros bolsões de pobreza por meio de políticas de 

Estado, que não obstante se mostravam verdadeiras facas de dois gumes, uma 

vez que ao passo que essas intervenções urbanas tinham como finalidade 

tornar a cidade bela e sã, paralelamente eram produzidos espaços exclusivos 

de ricas moradias e de pobreza.  

Após a deflagração do Plano Polidrelli (1901-1904), outros dois planos 

de intervenção urbana foram elaborados nas décadas seguintes: O Plano Geral 

de Sistematização (1929) e o Plano Geral de Obras (1935). O primeiro plano 

teve como fundamentos iniciais o combate aos surtos de doenças por meio do 

investimento em saneamento e melhoria nos serviços de abastecimento de 

água a população. Porém, a essência do plano ultrapassou os limites de 

melhorias pontuais de higienização e se debruçava em uma primeira forma de 

pensar a cidade para o futuro, pois além de sua projeção transformadora de 

Natal em uma cidade “moderna”, que se sustentaria na condição de Caes da 

Europa53, o plano pensava a cidade para o impacto demográfico de 100.000 mil 

pessoas, o que de fato ocorrera somente na década de 1950. (SEMURB, 

2007).  

Por meio dessa perspectiva futurista do plano, Giacomo Palumbo, 

engenheiro responsável pela parte técnica do Plano Geral de Sistematização, 

definiu como sendo básico para a sua implementação duas premissas 

fundamentais: o zoneamento da cidade e a sua forma de gestão (DANTAS; 

DANTAS & FERREIRA, 2006, p. 210). A cidade zoneada seria basicamente 

dividida de acordo com a finalidade de cada parte: Zona Comercial, Zona de 

Lazer, Zona Industrial, Bairro Operário e Bairro Residencial. O Bairro 

Residencial seria construído aos moldes dos famosos Bairros Jardins Norte-

                                                           
53 “Caes da Europa” era um adjetivo dado a cidade de Natal pela ótica progressista e 
modernista das elites políticas locais. Nota-se o quanto ideologia “civilizatória” europeia tinha 
forte influencia nos segmentos elitista provinciano. 
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Americanos54, espaços estes reservados as elites locais, enquanto que os 

Bairros Operários seriam alicerçados próximos a costa praieira, “imprensados” 

entre a orla e os bairros residenciais, e nessa perspectiva pensava-se em 

“botar a abaixo” a comunidade operária das Rocas e remaneja-los a esse 

espaço segregado. No entanto o plano não foi concretizado devido a queda da 

oligarquia Albuquerque Maranhão em virtude da Revolução de 193055. 

 

FIGURA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano Geral de Sistematização de 1929. Fonte: DANTAS, 1998. 

 

O Plano Geral de Obras de 1935, assim como os outros citados, 

também previa uma sequencia de intervenções urbanitisticas para adequar a 

cidade aos ares modernos, com a construção de mais avenidas, aeroporto, 

bairros residenciais e novos prédios da administração pública. Porém: 

 

As propostas do Plano [Geral de Obras] que definiu a 
estruturação da cidade, à margem direita do rio Potengi, não 
foram implementadas. Este plano somente foi implementado 
naqueles pontos diretamente relacionados com a implantação 
dos projetos de abastecimento de água e do sistema de 
esgotos; na construção e preservação de um parque [...]; na 
construção de uma avenida [...] e na canalização do riacho do 
baldo, ao longo do qual foi construída uma avenida. [...] O 

                                                           
54 Saber mais sobre os bairros jardins norte-americanos ver Ferreira, Dantas e Eduardo (2006). 
55 A chegada de Vargas ao poder (1930) simbolizou o período de incertezas das oligarquias 
rurais, em especial as nordestinas. Com a centralização da maquina estatal, Vargas de um 
“golpe só” enfraqueceu as antigas figuras políticas regionais e cedeu lugar as classes médias 
urbanas e aos novos setores industriais do país.  
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Plano de Expansão de Natal, portanto não interferiu no espaço 
urbano, mantendo a segregação sócio-espacial existente. 
(LIMA, 2001, p. 66)56 

 

Como bem observado por Lima (2001), apesar de no escopo desses 

planos haver uma preocupação com ordenamento da cidade, os mesmos não 

impactaram profundamente a disposição da malha urbana, uma vez que é 

somente com a oficialização de Natal como ponto de apoio as tropas aliadas na 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que a capital passa por significativas 

mudanças urbanas. Porém, sob uma leitura das periferias urbanas, não 

podemos deixar de levar em consideração o quanto esses projetos urbanísticos 

tiveram fortes consequências para a questão quando se trata de uma das 

principais explicações – talvez a mais lúcida – de causas da produção, ou 

consolidação, das primeiras áreas urbanas de pobreza da cidade, geralmente 

sob a denominação de Bairros Operários. Natal teve como os primeiros Bairros 

Operários: Rocas, Alecrim, Quintas, e posteriormente áreas favelizadas como o 

Passo da Pátria e Brasília Teimosa.57 

Nessa luz de analise, Clementino (1995) observa que a cidade de Natal 

passará por profundas mudanças somente com o a adesão do Brasil ao bloco 

dos aliados (1942-1943) durante a Segunda grande guerra, pois a capital 

passou sediar o principal ponto estratégico para o teatro de operações militares 

na África. Essa ocasião gerou significativas alterações tanto na disposição do 

modesto complexo urbano da cidade, como também na estrutura social, na 

demografia, nos costumes e hábitos da população provinciana.  

Em 1942 o presidente Getúlio Vargas rompia relações diplomáticas 

com a Alemanha Nazista, e assim o Brasil entrava na segunda Guerra Mundial 

em cooperação aos aliados. Através de interesses políticos e diplomáticos, o 

                                                           
56 Apud, SILVA, 2003, p. 72 
57 Alecrim e Quintas até a sistematização desses planos eram considerados áreas de fortes 
características rurais, onde consistia como locais de passagens de caravanas que vinham do 
interior para a capital por diversos motivos. Já as Rocas era comunidade predominantemente 
formada por antigos operários das obras do primeiro porto de Natal que data do século XIX. 
Essas três ganharam tons mais fortes de periferias com o seu inchaço populacional após os 
planos de reordenamento urbano e a ausência de quaisquer formas de políticas. Já Brasília 
Teimosa e Mãe Luiza surgiram durante a década de 1960 e carregam consigo um forte aspecto 
simbólico pelo fato de se constituírem como as primeiras favelas da capital, assim como 
também são marcadas no imaginário popular pela sua relutância no que se refere as remoções 
. Essas comunidades também são bastante enfatizadas pela mídia policial da cidade.   
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presidente Getúlio Vargas em sinônimo de ajuda ao esforço de guerra, 

realizava a concessão da base aérea de Parnamirim (Parnamirim Field) aos 

norte-americanos para a cooperação na frente de batalha na África. A década 

de 1940 representava um passo importante para o processo de urbanização de 

Natal: a reformas urbanas deixaria de ter como objetivo primordial somente a 

embelezamento e passava a ganhar traços notoriamente estruturais: 

 

O moderno sistema de saneamento de que dispunha a cidade 
– recém implantado pelo Escritório Saturnino de Brito –, dentre 
outros fatores, viabilizaram a construção da maior base norte-
americana fora dos Estados Unidos, acarretando não só 
inúmeras transformações físicas no espaço urbano da cidade, 
mas promovendo também um intenso progresso econômico e 
novos hábitos de vida para a população local (FERREIRA, 
2003, p. 27)58. 
 

Os impactos gerados pela chegada dos norte-americanos na base 

aérea de Parnamirim foram imensuráveis para a cidade de natal. Clementino 

(1995) nos mostra que a cidade recebeu cerca de 10.000 soldados daquele 

país, fora os brasileiros, números estes que correspondia a 20% da população 

no período. 

A esse boom populacional fora acrescidos as populações que fugiam 

da grande seca de 1942 em direção a capital, pois no período a oferta de 

emprego crescera em Natal em virtude da carência de mão-de-obra para o 

atendimento de atividades relacionadas a construção civil, fuzileiros navais, 

taifeiros, copeiros e cozinheiros. Ao passo que a demanda de trabalhadores e 

os números demográficos cresciam na capital, Clementino (1995) afirma que a 

cidade experimentava um falso clima de progresso, pois a vida na capital 

“encareceu em todos os setores, principalmente nas casas noturnas. Os 

salários foram majorados (...). Apesar de a construção civil haver empregado 

muitos braços, para dezenas de mulheres e crianças dos arrabaldes mais 

pobres o milagre dos americanos estava no forno.” (CLEMENTINO, 1995, p. 

219-220,) 

Os anos de 1940 se mostraram decisivos para a questão da expansão 

das periferias urbanas em Natal. O aumento populacional presenciado entre 
                                                           
58  Apud DANTAS, et. al., 2003a 
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1941 e 1945 acabou por aumentar ao preço dos alugueis ou qualquer outra 

forma de moradia na capital. Mais uma vez a população mais pobre pagou a 

“conta do prejuízo”: quem não conseguira arcar com os preços altos da 

moradia acabaram por ainda mais inflar “as povoações mais periféricas (como 

Alecrim, Passo da Pátria e Rocas) onde população pobre aumentava, sem ter 

grandes oportunidades para os melhores empregos”. (SILVA, 2003, p. 74)  

Entre o final da década de 1940 e no decorrer de toda a década de 

1950, Natal presenciou o crescimento desordenado da cidade, tanto em 

aspectos urbanos como em numero populacional. Esses fatores foram 

elementos fundamentais para que emergisse não só uma nova alternativa de 

atividade econômica, mas também um modo pioneiro de ocupação e expansão 

da cidade: o surgimento de um mercado de terras comercializadas em forma 

de loteamentos. Esse contexto fez com o retalhamento de terras por parte de 

seus donos, ou a compra de terras que se situavam as margens do centro 

urbanizado a baixos preços, aliado a ausência de Planos Diretores que 

coordenasse a expansão urbana, fizeram com que a cidade se alargasse em 

direção ao Rio Potengi, lugares estes que pouco ou nada tinham de 

equipamentos públicos ou infraestrutura básica.59   

O contexto da vida política brasileira da década de 1950 estava imerso 

em programas de desenvolvimento econômico, especialmente voltados para a 

indústria, e dentro dessas políticas desenvolvimentistas, lançadas 

especialmente pelo presidente Juscelino Kubistschek (1956-1961), as cidades 

teriam que urgentemente passarem por um intenso processo de modernização 

para assim embasarem o projeto nacional de industrialização. Esses projetos 

contaram com o apoio de diversos órgãos responsáveis por subsídios 

financeiros com o intuito de superar o atraso econômico, como o Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB) e a Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE). (DANTAS, 2006). 

                                                           
59 As primeiras formas de intervenção estatal na questão habitacional brasileira nos remontam 
a década de 1930, onde a criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPS) permitiu 
a construção de complexos verticalizados para a uma larga parcela de trabalhadores, ainda 
que elitizados. Em Natal, esses residenciais foram comuns entre as décadas de 1940 e 1960, 
especialmente no bairro de Tirol. In: Almeida; Lima e Ferreira, 2010. 
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Essa contextualização se mostrava verdadeiramente contraditória para 

Natal. Ao passo que o Brasil andava em ritmo de nacionalização da economia 

e superação da pobreza econômica por meio de políticas industriais, a cidade 

de Natal ainda estava ressentida com a crise urbana gerada pela sua 

participação na Segunda Guerra Mundial, fator este que se agravou com o 

aumento populacional decorrente das migrações interioranas que fugiam das 

estiagens de 1951, 1953, 1955 e 1958 (DANTAS, 2006).  

Durante as décadas de 1950 e 1960, mais uma vez o inchaço 

populacional ocasionou a intensificação do crescimento desordenado da 

cidade, e trouxe como efeito colateral o alargamento profundo das periferias e 

a fomentação de outros espaços de ocupação pela população mais pobre. 

Nesse ritmo de crescimento surgiam as primeiras favelas da capital e outras 

formas de assentamentos precários, ocupados geralmente pelos retirantes 

pobres que vinham do interior potiguar. Nessa ocasião surgiram Brasília 

Teimosa,  Mãe Luiza e Nova Descoberta. 

 

          FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mancha do crescimento urbano de Natal até a década de 1990. 
Fonte: Lima, 2006.  
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A frente da gestão municipal do período estava Djalma Maranhão 

(1953/1959 – 1960/1964) prefeito ligado a um pensamento político orientado 

pela esquerda, e que foi responsável pelas primeiras políticas direcionadas as 

periferias de Natal, assim como também  foi responsável pela generalização de 

planos de estruturação para toda a cidade, sem exceções: 

 

Dentro do propósito nacional de implementar e modernizar toda 
a infraestrutura das cidades com vistas a industrialização, 
observa-se nesse momento uma intenção de expandir a 
infraestrutura existente na cidade para toda a área urbana – 
fato que, certamente contribuiu e impulsionou a disseminação 
dos loteamentos que se intensificou ao longo da década de 
1950 (...) além disso registra-se uma notória intenção em 
urbanizar os novos bairros que se consolidavam na periferia da 
cidade. (DANTAS et al, 2006, p. 265). 
 

Em 1962 Djalma Maranhão acabou também por desapropriar terrenos, 

onde já estavam fixadas essas comunidades carentes, com o intuito de 

redistribuir os lotes para população que ali moravam, e nesse arcabouço de 

mudanças Brasília Teimosa (nas Rocas) e Mãe Luiza foram as primeiras 

periferias natalenses de fato serem reconhecidas em um processo legalizado 

juridicamente.  

Entre as décadas de 1960 e 1970 o crescimento de espaços pobres, 

em especial as favelas passa a ser um fator sintomático não somente na 

disposição do espaço urbano, mas no aprofundamento das desigualdades 

sociais na cidade. A periferia, no que se refere a disposição da malha estrutural 

e as condições de vida de suas população, cresceu não somente na forma de 

bairros operários, e sim com o aglomerado de favelas. As favelas se 

mostravam alternativas ainda mais cruéis para levas populacionais que eram 

atingidos pelos períodos de seca, e nem se quer tinham condições de habitar o 

bairro operário. Para termos uma estimativa, em 1960 tínhamos regiões 

configuradas como favelas apenas Brasília Teimosa e Mãe Luiza, e em 1970 

esse número saltava a 30 e na década de 1980 a 39. (SEMPLA, 1984).60 

A condição de segregado condicionada a população dessas 

localidades não nos remete somente a questão do isolamento em aspectos 

                                                           
60 In: MINEIRO 1998. 
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físico e territorial diante de uma cidade legalizada. A segregação aqui também 

ganha outro tom quando seus moradores são desafiliados não só de suas 

necessidades materiais ou estruturais, mas também quando lhes são 

outorgados uma ausência clara de direitos ao exercício da cidadania. A 

violência contra os moradores das periferias é silenciosa, que cada vez mais 

fomentada por uma mídia especulativa, os submetiam – e ainda submetem - a 

diferenciadas formas de estigmas e preconceitos, em especial quando há a 

assimilação da condição de pobreza a criminalidade; quando o bairro e sua 

população são expostos a violência excessiva de forças policiais, condições 

estas que acabam “justificando” atos extermínios, como na década de 1990, 

quando a Chacina de Mãe Luiza ganhou repercussão internacional não só pela 

violência do ato, mas pela suspeita da participação de agentes públicos do 

estado na chacina, incluindo policiais civis e chefes da policia local. 

 As dificuldades enfrentadas no cotidiano dos moradores da periferia 

natalense – dos primórdios aos dias atuais - sãos as mesmas encontradas em 

qualquer periferia brasileira, que entre tantos fatores, são decorrentes 

especialmente do enraizamento das desigualdades sociais e de oportunidades. 

Os impactos são diversos, entre os mais perversos situa-se a formação de 

estigmas preconceituosos, que cada vez mais alimenta a imagem do morador 

“promiscuo” com o crime e com a pobreza, imagens reveladas muitas vezes 

por meio de uma ótica quase lúdica e diabólica fornecida por parte da mídia: 

 

Repórter:  Agente ta seguindo porque ele (comandante do 
BPChoque) esta indo dar a apoio as viaturas que estão 
fazendo operação em Mãe Luiza. Agente vai até lá ver como 
esta sendo feito essa operação que os policiais militares estao 
fazendo. O que agente sabe é que essas operações são 
realizadas na tentativa de dar mais segurança a população, de 
tirar de circulação bandidos, assaltantes, homicidas, enfim, é 
mais para combater a criminalidade. (...) Depois de fazerem 
uma varredura no bairro, fizeram aquelas abordagens simples, 
não foi encontrado nada,e agora eles estão seguindo para 
Brasilia Teimosa, lá eles vão fazer outras abordagens na 
tentativa de encontrar armas ou drogas, algo desse tipo. 
Repórter:  Chegando no Bairro, os policias entraram em um 
beco na comunidade do Vietnam, momento de tensão.(...) 
Entramos em uma vila de casas, e nesse momento os policiais 
estão fazendo algumas revistas, e os moradores não se 
importam muito com a ação da policia, todos saem para fora de 
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casa como se fosse normal. A senhora mora aqui há muito 
tempo? 
Moradora: Há  mais de 10 anos. 
Repórter:  O que a senhora acha dessas operações que a 
Policia Militar faz por aqui? 
Moradora:  Acho bom! 
Repórter:  Mas tem muito mal elemento por aqui? 
Moradora:  Tem mais não. Já estão quase tudo presos. 
Repórter:  Agente continuar a seguir a PM. As ruas são muito 
estreitas e há muitas casas. A operação do BPChoque 
aconteceu para coibir a ação de bandidos. 
Policial:  Isso é um patrulhamento que realizamos 
rotineiramente na intenção de localizar pessoas com armas e 
drogas e inibir os assaltos na área bancária. 
(Programa Patrulha da Cidade, exibido em 28 de abril de 2011) 

 

O trecho acima, exposto em uma reportagem do jornal policial mais 

popular da cidade, mostra o quanto e como a figura da periferia e de seus 

moradores vai sendo constituída em uma narrativa suspensiva, estigmatizada e 

demonizada. No trecho destacado observamos como o bairro de Mãe Luiza 

(antiga favela de Mãe Luiza) é ressaltado ao longo de toda a fala como um 

espaço predominantemente criminoso, quase sem distinção social interna, 

onde as constantes operações policiais, para tirar de circulação bandidos, 

assaltantes, homicidas, tem o intuito de proteger a “cidade legal” onde residem 

os “bons moradores” encarnados no papel do “trabalhador” - ou espaço que é 

alvo fácil dos transgressores da lei pelo fato de se constituir como o atrativo 

dos saqueadores: a área bancária - da ameaça de um espaço hostil a qualquer 

forma de encaixe nos padrões sócio-culturais de Natal, onde moram os maus 

elementos. 

Na reportagem, podemos também analisar a maneira como a pobreza, 

pela ótica do senso comum jornalístico, é tratada como o fator especialmente 

condicionante a concentração – e preponderância - da criminalidade no bairro, 

onde essa aliança explosiva vai se tornando clara a partir da justificativa para a 

ação policial, quando a precariedade de Mãe Luiza e Brasília Teimosa é 

deixada evidente ao telespectador através dos tipos de moradias precárias, 

quando se é dada a conotação de que o lugar é de muitas vilas. 

Sendo assim, no decorrer de todo o processo histórico da formação 

das periferias urbanas natalenses, vemos como o tratamento que lhes são 

dados, também como aos moradores, sejam elas pelos discursos das 
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autoridades públicas, pelas elites locais, pelos veículos de comunicação, pelas 

instituições estatais – especialmente as de segurança e policiamento – apenas 

se alteram nos modos como são proferidos, onde do final do século XIX a 

meados do XX estes tratamentos eram carregados com teores paternalistas, 

conservadores e higienistas, e nas décadas contemporâneas esse teor se 

mantém, mas sob a encarnação de discursos renovados de pensamento 

progressista, modernizador e inclusivos (sócio-espacialmente). Porém, seja nas 

periferias urbanas dos séculos passados ou nas de hoje, a assimilação da 

pobreza sócio-espacial é enraizada a condição da “degradação moral” de seus 

moradores, que definitivamente acaba a lhes auferirem a certeza da mácula da 

“violência exclusiva” do espaço pobre e o “criminoso” que nele habita e que 

representa o perigo social para a harmonia de toda a conjuntura sócio-urbana 

da cidade. 

 Todos esses dilemas sociais se realocaram com a formação de novos 

bolsões urbanos de pobreza na cidade de Natal a partir da década de 1970, 

quando os novos rumos das políticas econômicas nacional fomentaram a 

engrenagem de políticas habitacionais expandidas por todo o Brasil, que no 

estado do Rio Grande do Norte não foi diferente.  

Dessa maneira, os grandes conjuntos habitacionais passaram a ser a 

“bola da vez”, pois dentro das políticas de grande envergadura para a solução 

do déficit habitacional, a ocupação de áreas vazias, que aplicado ao caso de 

Natal, possibilitaram a ocupação de locais até então de predominância rural e a 

expansão da macha urbana da cidade. Porém, essas políticas trouxeram 

efeitos colaterais devastadores, pois paralelamente aos programas 

habitacionais empreendidos, a cidade presenciou o alvorecer de novas 

periferias e a consolidação das desigualdades sócio-espaciais, e entre essas a 

Zona Norte, surgida na década de 1970 entre emaranhados de conjuntos 

habitacionais e loteamentos clandestinos, que tão quanto o restante das 

periferias de Natal, terão seus moradores submetidos as mais variadas formas 

de desigualdades e injustiças (sociais, econômicas, jurídicas, espaciais e de 

oportunidades), assim como também passa a ser enfatizada como palco de 

uma violência estrutural e simbólica por parte do poder público, de estigmas, de 
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preconceito (até entre seus próprios moradores) e de diferenciação social e 

espacial interna. 

 

2.2 – Zona Norte de Natal: Da Periferia Trabalhador a a Periferia em 
Transformação. 
 

 
A Zona Norte do município de Natal surgiu durante a década de 1970, 

e esta diretamente relacionada ao contexto de mudanças sócio-econômicas 

vivenciadas no âmbito nacional e local do período. A ocupação da região esta 

inserida no grande enlace do dilema urbano gerado pela expansão 

demográfica (surtos dos efeitos das secas em décadas anteriores e resquícios 

do aumento populacional vivenciado nos anos da Segunda Guerra Mundial) o 

que surtiu no alavancamento dos problemas oriundos do déficit habitacional 

municipal, no qual na época dava-se em virtude da concentração populacional 

existente na região central de Natal, que era formada pelos antigos bairros 

tradicionais e por periferias já consolidadas. Não obstante, a saída para a 

superação do entrave se deu por duas vias: o surgimento e adensamento de 

favelas, espaços ainda mais pobres do que os bairros operários; e a ocupação 

de vazios urbanos, esta ultima que se deu por meio de políticas habitacionais 

amplamente difundidas no regime militar brasileiro. 

Com o golpe de 1964 e a entrada do governo militar na cena política do 

país, tínhamos o inicio de uma nova fase para a questão urbana brasileira. 

Nessa contextualização de fervor político, a pobreza estrutural do Brasil e sua 

condição de país subdesenvolvido passaram a receber uma vista grossa 

durante os anos em que se estenderam a gestão dos presidentes militares, o 

que autores como Domingues (2002), nos mostra o quanto o período pode ser 

compreendido como ambíguo, uma vez que na medida em que as políticas de 

incentivo econômico ganhavam espaços nas discussões internas, as 

desigualdades sociais aliadas a intensa repressão política davam aos 

programas um tom de “modernização conservadora”, o que fica evidente na 

ideia que  o “bolo” econômico cresceu, mas não foi “repartido” justamente.61 

                                                           
61 “O Bolo precisa crescer para ser repartido”. Essa frase, pronunciada pelo ministro Delfim 
Neto (que ocupou diversos ministérios nos governos de Costa e Silva, Médici e Figueiredo) faz 
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Nesse contexto de mudanças, a administração militar no país ficou 

notabilizada pelo proporcionamento de um surto econômico positivo, episódio 

que ficou conhecido como Milagre Econômico Brasileiro (1968-1973), onde 

esse “impulso” da economia nacional, ainda quando o parâmetro das riquezas 

dos Estados nacionais era contabilizado a partir de seu Produto Interno Bruto 

(PIB), atingiu a níveis de crescimento gigantescos a uma cifra de 11% ao ano. 

(VELOSO, VILELA e GIAMBASE,  2008) 

Porém, a tomada dessas políticas modernizadoras no país estão 

ligadas diretamente ao contexto econômico do momento, recorte este que 

estava sendo marcado por profundas crises econômicas e estagnação do 

mercado interno, pois o Brasil sofria com a deficiência estrutural de seu sistema 

financeiro, que ainda era bastante precário, assim como também com altas 

taxas de inflação que assolava a população desde o inicio da década de 1960. 

Diante desse “estrangulamento” da economia interna, os governos 

militares, em especial a partir da gestão de Castelo Branco (1964-1967), 

optaram pelo fomento de políticas econômicas a partir do incentivo a 

industrialização, ao aprimoramento do parque tecnológico e investimentos 

pesados no setor da construção civil como viés de superação do “terceiro 

mundismo”, e é justamente nessa gama de políticas econômicas, em especial 

da ultima, que foi fundado o Sistema Financeiro de Habitação (SFH)62, que 

englobava o Banco Nacional de Habitação (BNH) e a Caixa Econômica Federal 

(CEF). Outras instituições também formavam o SFH, como “caixas econômicas 

estaduais, sociedades de crédito imobiliário e Associações de Poupança e 

Empréstimo (APE), como também foi criado um novo mecanismo de poupança 

compulsória, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que se 

tornou uma importante fonte de recursos para o SFH.” (VELOSO, VILELA & 

GIAMBIAGI, 2008).  

A grosso modo, o surgimento dessas instituições de provimento 

habitacional foram decisivas para o aprofundamento da expansão urbana nas 

cidades brasileiras: 

                                                                                                                                                                          

alusão ao crescimento da economia brasileira no período e a divisão igualitária de seus frutos. 
Apesar das grandes políticas econômicas, as desigualdades sociais permaneceram atuantes, o 
que lhes rendeu fortes criticas. 
62 O BNH foi fundado por meio da Lei nº 5.762, de 14 de dezembro de 1971.  
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É evidente que o sistema urbano brasileiro foi graciemente por 
esses ciclos de expansão. O sistema financeiro de habitação, 
sob o BNH, funcionava como alavanca de sustentação dos 
investimentos urbanos na construção civil, assim como o 
Planasa63 e as empresas estaduais de saneamento (ambas 
com bases nos recursos do FGTS) apoiavam o saneamento 
básico. Especialmente desde os anos 60 e ao longo dos anos 
70, ocorreram grandes surtos de investimento urbano 
infraestrutural e habitacional, cuja a história ainda precisa ser 
bem sistematizada. As metrópoles estaduais se expandiram 
notavelmente, a urbanização se acelerou, os sistemas 
estaduais de cidades foram se integrando. O emprego urbano 
cresceu vigorosamente criando oportunidades ocupacionais e 
evitando uma caotização maior, decorrente desse movimento 
acelerado. (COUTINHO, 2003, p. 39) 

 

O processo de crescimento das cidades brasileiras trazia no seu 

desenvolvimento um efeito muito perverso: os subsídios gerenciados e 

fornecidos pelo Estado as várias políticas habitacionais/ urbanas, apesar de 

propiciar um crescimento vertiginoso no que tange a infraestrutura das cidades 

e a economia nacional, acabou também por formar novos enclaves de pobreza 

no espaço urbano, onde, até certa medida os conjuntos habitacionais, e mais 

explicitamente os loteamentos, tornaram-se o expresso sintoma dessas 

políticas. 

Na cidade de Natal a questão não fugiu muito ao parâmetro nacional 

de crescimento urbano, pois mesmo sendo distintos o ritmo de crescimento e 

os contextos sócio-economicos entre as cidades do país, Natal se assemelha a 

outras tantas metrópoles no que se refere  a ocupação e consolidação de 

localidades periféricas, e portanto, engajado em todo esse contexto, as 

políticas habitacionais na cidade também acabaram se tonando decisivas para 

o surgimento de outras periferias distintas das periferias operárias tradicionais 

que já estavam solidificadas, como os bairros do Alecrim, Quintas e Rocas. 

Atrelada ao financiamento de moradias por meio do BNH, logo 

surgiram instituições encarregadas de prover a construção dos conjuntos 

habitacionais, porém cada uma responsável em atender as demandas de 

acordo com as configurações do tecido sócio-economico da capital, ou seja, o 

                                                           
63 Plano Nacional de Saneamento instituído em 1969, e tinha como objetivo repassar verbas 
para que os estados brasileiros elaborassem seus próprios planos de saneamento. Era gerido 
pelo Banco Nacional da Habitação (BNH). In: http://www.tecsi.fea.usp.br/ 
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espaço urbano da cidade passara a ser dividido tangente a questão da renda, 

onde o Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP) tinha 

seus empreendimentos direcionados a classes média e rica urbana, e a 

localização de seus conjuntos habitacionais estavam situados na Zona Sul de 

Natal, enquanto que a Companhia Habitacional Popular (COHAB) ficou 

destinada a consolidar a macha urbana em locais distantes até então do centro 

da cidade: 

A Zona Norte da Cidade, que concentrou os conjuntos 
construídos pela COHAB, que por sua vez atenderam uma 
população cuja renda familiar variava entre 1 a 5 salários 
minimos regionais. A concentração desses conjuntos contribuiu 
para diferenciá-la do resto da cidade, configurando-se o 
processo de segregação. A construção do primeiro conjunto na 
região deu-se em 1975, e já em 1991 registrou-se a existência 
de 34 conjuntos totalizando 20.375 unidades (VIDAL, 1998, p. 
54). 
 

Complementando o argumento de Vidal (1998), Silva (2010) nos 

mostra que essas políticas habitacionais têm seus respaldos ainda em décadas 

anteriores a de 1970, pois durantes os anos de 1950 e 1960 foi aberto um 

mercado de terras por meio de loteamentos privados, o que propiciou nos anos 

posteriores uma expansão urbana da cidade baseadas nessas políticas 

habitacionais infligidas pelo SNH/BNH, que ainda de acordo com o autor, essas 

foram as grandes responsáveis por tornar Natal uma cidade 100% urbana já na 

década de 1980. A partir daí temos uma breve noção dos impactos 

ocasionados pelas políticas de Estado sobre a questão urbana na cidade, em 

especial o acirramento da segregação sócio-espacial. 

Dessa maneira, o povoamento da região norte de Natal não pode 

deixar de ser justificado pela chegada dos primeiros conjuntos habitacionais, na 

medida em que estes são responsáveis pela expansão da mancha urbana da 

cidade, e assim o “outro lado do rio”, ou o que Lima (2001) denomina de 

“terceira margem do rio Potengi”, desde então foi considerado o espaço 

reservado para parcelas da sociedade potiguar com a menor renda, no qual a 

Zona Norte, na perspectiva mais clássica da segregação sócio-espacial, se 

encaixava nos seus parâmetros em termo de homogeneidade sócio-

economica, como bem mostra Vidal (1998) nas palavras de um técnico da 
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antiga COHAB, quando o mesmo afirma que “quando se definiu pela 

construção dos conjuntos da COHAB do outro lado do rio, a gente considerou o 

preço da terra, caras em outras áreas e praticamente inviável para a população 

atendida, e também considerou a instalação do distrito industrial que 

empregava muita gente” (VIDAL, 1998, p. 55). 

Porém, como bem atenta Souza (2008), a Zona Norte de Natal, antes 

da ocupação massiva ocorridas entre as décadas de 1970/80, já possuía dois 

núcleos populacionais que ainda nos remetiam aos tempos da colonização 

portuguesa no Brasil: Igapó e Redinha, onde a primeira fora formada 

inicialmente por populações indígenas até sua expulsão – pelos portugueses -  

para Extremoz e de lá para cá se manteve como típica comunidade; e já a 

segunda, na maior parte do tempo foi considerada região praieira, inicialmente 

escolhida pela classe média natalense para período de férias e estadias de 

veraneios. (SOUZA, 2008, p.40). 

A Região Norte até a década de 1960 era considerada área rural, 

formada por pequenas granjas concentradas especialmente próximas as 

margens do rio Potengi. Além de seu despovoamento e características de zona 

ruralizada, essa região da cidade ainda sofria com a separação física em 

relação ao centro oficial de Natal, que segregada inicialmente por barreiras 

meramente naturais, seu acesso se dava de duas maneiras: através do 

município de Macaiba, por meio de estradas carroçáveis, o que exigia tempo 

demasiadamente longo, ou pela travessia do Rio Potengi. Em 1914, foi iniciado 

um processo de ligação entre a região norte e o centro oficial da cidade, pois 

nesse ano davam-se os preparativos para construção de uma ponte rodo-

ferroviária sobre o rio Potengi (ponte de Igapó) inaugurada em 20 de abril de 

1916, que apesar de sua extensão, havia apenas uma única mão de via, o que 

dificultava o trafego de veículos, mas que servia para a travessia do rio por 

pessoas que vinham do interior, ou por veranistas que se dirigiam a praia da 

Redinha em tempos de férias. Essa ponte de ferro foi substituída por uma 

ponte de concreto armado durante a década de 196064 e duplicada ainda na 

década de 1990, no governo de Geraldo Melo (1986-1988). (SOUZA, 2008). 

                                                           
64 Construída pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) no governo do Monsenhor 
Walfredo Gurgel (1965-1971).  
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FIGURA 4: Mapa de Localização dos Conjuntos de COHAB, INOCOOP e CEF e 
a Mancha da Expansão Urbana da Cidade.  
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Apesar da ligação entre as duas partes da cidade a partir de 1916 o 

processo não teve um impacto tão significativo para a terceira margem do rio. 

Silva (2003) expõe que até a década de 1950, os lotes de terras nessa parte da 

cidade tinham preços muito baixos, até que em 1952 a abertura da Estrada da 

Redinha (hoje Avenida João Medeiros Filho) se mostrou como um considerável 

impulso ao processo de expansão urbana de Natal em direção a parte Norte, 

pois esse fator acabou por atrair “interessados em adquirir terras a um preço 

muito baixo e revendê-las em forma de lotes, além de possibilitar aos seus 

proprietários um ganho muito superior ao que se obtinha com as terras rurais.” 

(SILVA 2003, p. 106). 

Essas faixas de terras existentes na área ao norte da cidade, tornaram-

se na década de 1950 e 1960 objetos de mercadorias e comercialização nas 

mãos de particulares, que lotearam e depois passaram a vende-las para o 

Estado ou para outros agentes privados. Os lotes originárioS que formavam a 

região norte eram: Loteamento Parque Floresta, Loteamento Parque Sta. 

Catarina, Loteamento de Humberto Pignataro, Loteamento América, 

Loteamento Aldeia Velha e Loteamento Santarém Grande (SILVA, 2003, p. 

109-110). 

Esses loteamentos eram de tamanhos consideráveis, e eram 

impossíveis de serem habitados devido a sua inospitabilidade do restante da 

cidade, e portanto de 1957 a 1978, Silva (2003) afirma que a Zona Norte fora 

uma região de proprietários, e não de moradores, com exceção de antigos 

núcleos como Redinha e Igapó. No entanto a partir do final da década de 1970 

se constata uma explosão em números de conjuntos habitacionais construídos 

principalmente pela COHAB (Ver Figura 4). 

Os primeiros moradores desses conjuntos habitacionais da Zona Norte 

tiveram que conviver com diversas dificuldades da vida cotidiana no que se 

refere a questão de acesso a serviços e a infra-estrutua, e assim acabavam por 

exaltar a condição de residentes de um espaço segregado da cidade, 

qualificando-os como moradores de locais “pobres”, assimilados a condição de 

operário: 
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Moro na Zona Norte desde 1981. Antes eu morava lá na Vila 
Dom Eugenio65, e me mudei para cá porque casei, e lá os 
preços dos alugueis eram caros demais, e aqui eram muito 
mais baratos. Na época não tínhamos como tirar uma casa 
pela COHAB, porque eu e meu marido éramos assalariados, 
cada um ganhava um salário mínimo comercial, aí a nossa 
renda não foi aprovada. Então tivemos que alugar. De 1981 a 
1986 moramos em casas alugadas e em diversos conjuntos. O 
primeiro foi o Conjunto Potengi, pois meus sogros já moravam 
ali e ele era Policial Militar. Era terrível por causa da 
penitenciária, pois escutávamos os gritos dos presos 
apanhando durante toda a madrugada e também tínhamos o 
medo das fugas, sem contar que não tínhamos padarias, 
farmácias, supermercados e tudo o que fazíamos era para o 
outro lado do rio, inclusive eu acordava as 5:00 horas da 
manhã todos os dias para esta no trabalho as 8:00 horas no 
Centro da Cidade. De lá me mudei para o Conjunto Santa 
Catarina, porque lá as casas eram um pouco melhores. Depois 
fui para o Conjunto Santarém, voltei para a Vila Dom Eugenio, 
e enfim, em 1986, com o dinheiro que recebi de minhas contas 
e o FGTS comprei minha primeira casinha no Santa Catarina, 
porque lá era “melhorzinho” em relação aos serviços. Só sai de 
lá em 1996 e até hoje estou morando aqui no Soledade II. 
(Funcionária Pública, 51 anos e há 31 anos mora na Z ona 
Norte. Moradora do Conjunto Soledade II ) 

 

Dona Maria Do Carmo é exemplo de um típico morador dos conjuntos 

habitacionais dos primórdios da região Norte de Natal. Observamos em suas 

lembranças o quanto a precariedade desses parques residenciais acabava por 

pesar nas condições de locomoção intra-urbana de seus moradores que ficam 

evidentes em sua fala a partir da inexistência de estrutura: a distancia do 

Centro Financeiro e Urbano da cidade, a constante mudança no espaço em 

busca de menores preços e a negação de acesso a uma moradia digna e 

própria, no qual essa constante mudança rompia qualquer necessidade de 

formação de uma identidade social do morador da zona norte.  

As barreiras (cotidianas) enfrentadas pelos primeiros moradores da 

região, como “Do Carmo”, são evidenciadas em sua fala quando afirma “que 

não tínhamos padarias, farmácias, supermercados e tudo o que fazíamos era 

para o outro lado do rio, inclusive eu acordava as 5:00 horas da manhã todos 

                                                           
65 A antiga Vila Dom Eugenio hoje esta situada no bairro Dix-Sept Rosado , na Zona Oeste de 
Natal.  
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os dias para esta no trabalho as 8:00 horas no Centro da Cidade”. Assim, a 

Zona Norte: 

Se caracterizava como uma cidade dormitório (pois a maior 
parte da população produtiva trabalhava em outras áreas da 
cidade) onde existiam precários espaços de reprodução, era 
uma área da cidade desprovida de atividades econômicas 
relevantes, de espaços dotados de centralidade, baia 
densidade de ocupação e precárias condições sócio-
ambientais, assim como, pela condição de ser ocupada pela 
população menos favorecida economicamente (com renda 
familiar correspondente até 4,8 salários mínimos na década de 
1980), e também por incorporar marca discriminadora da área 
receptora de migrantes do interior do estado do RN, compondo 
uma concentração de capital humano. (SOUZA 2008, p. 96) 

 

Outro aspecto interessante notado na fala de Dona “Do Carmo” é a 

presença da “penitenciária” na área, que consiste no atual Complexo Penal 

Doutor João Chaves, situado na Avenida João Medeiros Filho, no Bairro 

Potengi, que teve sua construção iniciada no governo de Silvio Pedrosa (1951-

1956) e foi concluído em 1968 já no mandato do Monsenhor Walfredo Gurgel 

(1965-1968). A construção da cadeia caracterizava a institucionalização das 

políticas penais pelo governo do estado, onde a ideia inicial era a 

implementação de uma Colônia Agrícola Penal, pois as características rurais 

da zona norte ainda predominavam no cenário bucólico da paisagem, ponto 

este que seria perfeito, pois diante da aplicação das penas de castigo, o 

isolamento físico (no sentido humano e espacial) do restante da cidade e da 

sociedade é um viés para a tentativa de correção do individuo. O presídio 

agrícola, pensado para responder a demanda prisional do estado do Rio 

Grande do Norte, em seu projeto inicial trazia consigo a filosofia do trabalho de 

subsistência no âmbito carcerário, onde os apenados consumiria o que 

produzisse em suas hortaliças, porém: 

 

Com o avanço do índice populacional e de urbanização, a 
criminalidade aumentou. Assim, uma instituição que foi 
pensada para atender a uma pequena demanda, foi substituída 
por um presídio que passou a funcionar com o cumprimento de 
penas privativas de liberdade. Posteriormente ao abrigar os 
presos que cumpre outros regimes, tem o seu nome substituído 
por Complexo Penal Dr. João Chaves (CPJC), nome que se 
mantém na atualidade. (DUARTE, 2008, p.59). 
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A questão da presença de um Presídio público na região Norte acabou 

também por assimilar o espaço habitado predominantemente por operários e 

pobres a uma região violenta, e rapidamente, a população local, onde suas 

principais dificuldades estavam alicerçadas na questão das diferenciações 

espaciais em virtude de um quase isolamento em relação as outras partes da 

cidade, repentinamente passou a ser  associada  a violência e ao crime, uma 

vez que o presídio, enquanto um enclave físico/territorial, também nos remetem 

a um ideal de âmbito agregador de valores, uma vez que ali estão isolados 

aqueles que quebraram todos os padrões sócio-juridicos impostos a sociedade. 

 Para os moradores, a presença do presídio, duelando suas muralhas 

com a cidade legal, acabou imbuindo o fechamento de um ciclo perverso que 

consolidou de vez a imagem da Zona Norte atrelada ao imaginário da 

população natalense: periferia de trabalhadores, pobres, criminosos e de muita 

violência. Essa condição fora bastante alimentada pela mídia impressa e 

televisiva, principalmente durante os anos 1980 e 1990, quando os primeiros 

sintomas de crise das políticas carcerárias passaram a ser externalizadas por 

meio de grandes rebeliões ensaiadas com massacres, extermínios e fugas 

cinematográficas, episódios estes interpretados entre os órgãos de segurança 

e apenados bastante conhecidos em meio aos veículos de comunicação como 

“Brinquedo do Cão”, “Demir”, “Chocolate”, “Naldinho do Mereto” e Paulo 

“Queixada”. (NOVO JORNAL, 2012, p. 5).  

Os constantes episódios de violência no complexo penal logo lhes 

renderam, pelas crônicas policiais, vários epítetos como “Caldeirão do Diabo”, 

e a “Universidade do Crime”, e a relação entre o presídio e o espaço reside no 

fato de que o conjunto Potengi teve como uma parcela predominante de 

moradores soldados da Policia Militar, que atendiam a demanda do 

funcionamento do presídio, ou seja, um conjunto residencial inteiro aos poucos 

tinha sua funcionalidade construída e consolidada em virtude do presídio 

público. (TRIBUNA DO NORTE, 2006) 

No tocante a produção do espaço urbano, não podemos deixar de 

ressaltar a profunda importância que existe no que tange a diferenciação sócio-

espacial interna da própria Zona Norte, onde uma significativa parcela que não 
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teve condições de arcar com as parcelas da casa própria acabou ficando de 

fora do SFH, e o resultado dessa exclusão foi ressentido na ocupação de 

loteamentos irregulares repletos de assentamentos precários, em forma da 

condição mais sub-humana de moradia: as favelas.  

Esse fator foi agravado pelo forte descompasso existente entre o ritmo 

de construção de novos empreendimentos habitacionais na cidade e o 

aumento populacional, onde em 1971, Natal registrou a construção de 762 

unidades habitacionais, ao passo que em 1983 esse número saltou para 6.329 

unidades, tanto construídas pela COHAB, INOCOOP ou CEF, como visa a 

diferenciação entre o primeiro que era para pobres, e o segundo destinado as 

classes médias e altas. Esse crescimento exacerbado caiu drasticamente, a 

partir de 1984, o que coincide justamente com a decadência e extinção do BNH 

em 1986. (MINEIRO, 1998) 

 A diminuição dos empreendimentos, assim como a elitização do 

processo de aquisição da casa própria, pois só a obtinha quem tinha uma 

determinada renda – geraram efeitos sociais colaterais que foram sentidos 

amplamente já nos primeiros anos da década de 1980, quando em 1981 Natal 

já contava com um numero de 32 favelas, ocupadas por 6.616 moradias e 

37.307 moradores, em meio a uma população 416.892 habitantes, 

representando cerca de 8% da população. (IPLANAT, 1981)66  

O crescimento da população tornava-se cada vez mais 

descompassado com a produção da habitação popular por meio de políticas 

estatais. Esse desequilíbrio se acentuou nos anos seguintes, o que acabou por 

alimentar o processo de produção de novas periferias na capital. 

A crise social da habitação em Natal respingou diretamente na região 

Norte da cidade, especialmente a partir da década de 1990. Nessa época, a 

Zona Norte, ao lado da Zona Oeste, tornava-se a região com o maior numero 

de assentamento pobres da cidade, onde esta representava 22,9 % do numero 

total em 1993. (MINEIRO, 1998). 

A Zona Norte de Natal cresceu, em numero populacional, desde a sua 

fundação oficial, ratificada com a lei 07/94 do Plano Diretor que esquematizava 

a cidade em Regiões administrativas, mais do que as Zonas Leste, Oeste e 

                                                           
66 Apud MINEIRO, 1998, p. 153. 
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Sul. Para termos uma ideia, em 1980 a população da Zona Norte era a menor 

da cidade, contando com apenas 9,7% do total, e em 1996 já arcava com o 

total de 31,4%, maior taxa de toda a cidade. (IBGE, 1996) 67.  

Da década de 1990 a 2000 a Zona Norte de Natal evidenciou também 

um crescimento abrupto no que se refere a sua demografia e setores 

responsáveis pela economia local. Nesse sentido, a pesquisa da professora 

Rosa de Fátima Souza é de significativa importância para compreendermos 

esse crescimento aferido na região. O seu trabalho evidencia que durante a 

década de 1990 a Zona Norte de Natal já estava consolidada no que se refere 

a construção de conjuntos habitacionais. Por trás dessa consolidação, 

mudanças significativas no setor de comércio e serviços também ocorriam. 

Para demonstração do aumento significativo da importância da Zona Norte no 

cenário urbano de Natal, Souza (2008) afirma que durante a década de 1980 a 

participação da população da região sobre o município era apenas de 0,63%, 

aumentando consideravelmente na década de 1990 para 24,21% e em 2000, 

esse numero saltou para 34,36 %. (SOUZA, 2008)  

Esses números ressaltam a transformação da essência periférica 

experimentada nos últimos 20 anos pela Zona Norte, além de que nos deixam 

mais a prova de que a mobilidade intra-urbana mudou radicalmente, onde entre 

1980 e 2000 a região passara da simples condição de periferia aglutinadora de 

classes pobres e trabalhadoras para uma periferia multifacetada e inchada nos 

aspectos populacionais.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Em 1980: Sul: 22,2 %; Leste: 34,2% e Oeste: 33,9 %. Em 1996: Sul: 22,7%; Leste:17,4% e 
Oeste: 28,4 %. Censo IBGE.  
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FIGURA 5: NATAL DIVIDIDA POR ZONAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: SILVA 2003 . 
Nota-se o quanto a geografia da cidade de Natal já permitiu uma segregação física da Zona 
Norte de Natal desde os seus primórdios, pois o Rio Potengi durante décadas permitiu o 
isolamento da região. Porém, a área tornou-se perfeita, entre as décadas de 1970 e 1980, para 
a constituição de moradias para operários e para relocação de favelas da região central. Nas 
décadas de 2000 as barreiras físicas foram relativamente superadas pela construção da Ponte 
Newton Navarro (2007) que liga a região Norte ao cinturão turístico/industrial de Natal. No 
entanto, a Zona Norte ainda agrega valores sociais muito fortes, que são acirrados pelas 
diferenças sócio-ocupacionais internas, e são ressaltadas pela condição de pobreza em 
algumas sub-localidades. A região ainda é impregnada no imaginário popular de Natal como 
espaço predominantemente marginal e violento, ensejando a múltiplas visões degradadoras e 
pessimistas aos seus moradores.  
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Esse inchaço demográfico veio acompanhado do crescimento de vários 

setores econômicos na região: 

 

A R.A Norte na ultima década do século XX começou a abarcar 
uma variedade de atividades econômicas, como produção de 
bens para consumo, prestação de serviços, comercialização de 
produtos próprios ou de empresas capitalistas, em síntese deu 
inicio a uma série de funções que o próprio sistema capitalista 
exige para sobreviver (mercado, reprodução de força de 
trabalho e socialização). O incremento do setor terciário 
ocorreu em vários locais da região, principalmente nas vias de 
acesso aos conjuntos habitacionais, que por sua vez também 
são também os corredores de circulação de transportes 
coletivos, entretanto de forma mais elitizada nas áreas lindeiras 
a Avenida Doutor João Medeiros Filho. (Souza, 2008, p.58) 
 
 

A ideia acima nos inflige como a Zona Norte vem se modificando nos 

quesitos econômicos e urbanos. Souza (2008) afirma que o crescimento do 

setor terciário chegou a “redesenhar a periferia”, dessa maneira mostrando que 

a economia modifica o espaço urbano. Esse boom deve-se principalmente em 

virtude do aumento consumista na periferia. Com a chegada de lojas, 

shoppings centers e franquias famosas submetidas a um marketing 

completamente apelativo, agressivo e nada inocente, a região foi tem se 

mostrado como um potencial setor consumidor. A par disso, uma pesquisa de 

mercado realizada em 2010 por um dos principais centros comerciais da região 

- Norte Shopping – demonstrou que “70% das pessoas entrevistas residiam em 

domicílios próprios e R$ 173 milhões  da circulação mensal de dinheiro na 

região era fruto de uma massa salarial paga a trabalhadores com carteira 

assinada”, classe esta que é responsável pelo aumento substancial  de 40% na 

taxa de consumo, o que pode ser traduzido em um faturamento de 80 milhões 

de reais/mês pelos comerciantes. (TRIBUNA DO NORTE, online. 27 de 

fevereiro de 2011) 

O crescimento constante da Zona Norte e a sua relativa concentração 

populacional é objeto também de especulações políticas. De acordo com o 

Tribunal Regional Eleitoral (TRE, 2011) a 69ª é a Zona eleitoral que representa 

o aglomerado de bairros da Zona Norte de Natal, sendo esta a mais 

expressiva, onde há um total de 332 secções eleitorais, em um total de 1251 
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secções que compreende toda a cidade. A expressividade eleitoral da Zona 

norte é imensa ao ponto de existirem 332 secções que aglutinam um peso de 

145.454 mil eleitores, em meio a uma massa totalizante da cidade, que 

representa 522.695 mil pessoas que votam68.  

O peso significativo da população eleitoreira foi um dos fatores 

primordiais para o surgimento de propostas de emancipação da região em 

relação ao restante da cidade, que antes era organizada em torno dos 

moradores dos conjuntos habitacionais que reivindicavam melhorias na 

infraestrutura, mas que hoje vem se tornando comum a ideia, em pautas nos 

pleitos municipais, geralmente encabeçadas por políticos com discursos de tom 

paternalistas e populistas, como o ex-deputado e ex-vereador estadual Luiz 

Almir (PV), que com propostas ousadas e polemicas adotou para si o slogan de 

“100% Zona Norte”69.  

No que se refere a demografia, o censo de 2010 apontou para a Zona 

Norte de Natal a maior taxa de crescimento populacional desde o ano 2000. De 

acordo com o levantamento do IBGE, a região cresceu, em aspectos 

demográficos, de 34,36% para 37,7%, um aumento de quase 4% em uma 

década.  

Esse crescimento não é um fenômeno experimentado exclusivamente 

entre 2000 e 2010, pois desde a década de 1980 as estatísticas nos mostram 

que população da zona norte da cidade vem crescendo de modo acentuado, 

especialmente nas regiões consideradas periféricas na região. Esse 

crescimento experimentado tem múltiplas facetas que se estendem desde a 

relocação de favelas até a especulação imobiliária. O gráfico abaixo nos deixa 

a par da condição de espaço aglutinador populacional que a região possui 

desde a década de 1980: 

       

 

 

                                                           
68 Dados extraídos do Anuário Natal 2011-2012 
69 Esse slogan ficou bastante conhecido durante o pleito de 2004 para a concorrência da 
prefeitura municipal de Natal, cujo principal adversário era Carlos Eduardo Alves (PDT).  
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       GRÁFICO 1 – Crescimento Populacional da Zona Norte em Números 
Absolutos 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Censo IBGE 2010 . Elaboração: o autor. 

 No entanto, o ritmo acelerado de crescimento, tanto no quesito 

demográfico como no sentido do setor comercial e de serviços, anda em 

descompasso com a oferta de infraestrutura, relegando assim a região ainda a 

condição de espaço socialmente e fisicamente segregado, ou seja, o 

crescimento da região anda desnivelado, fato este que impacta em outras 

questões, como os quesitos ambiental e social: 

 

O conjunto dos problemas de infraestrutura e a fragilidade 
ambiental da área impõem restrições ao crescimento 
acelerado. No sentido contrário, o crescimento populacional 
pede velocidade na melhor estruturação da região. "A área está 
pressionada, exercendo e sofrendo pressão para se 
desenvolver", alerta Marise Costa. Por trás do crescimento 
sustentável, os investimentos do poder público e o respeito ao 
meio ambiente aparecem como chaves para evitar uma 
ocupação desordenada e degradante, que por sinal sempre fez 
parte da história da região. (Diário de Natal, 11 de fevereiro de 
2012) 

 

 Dessa maneira, apesar da constante chegada de shoppings, 

faculdades, grandes redes de supermercado e lojas de eletrodomésticos a 

região, os níveis de indicadores sociais ainda garantem a Zona Norte o seu 

status de lugar pobre.  
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ZONA NORTE DE NATAL: DA ANTIGA PERIFERIA TRABALHADO RA 
A PERIFERIA CONSUMIDORA.  

 
 

FIGURA 6, 7 e 8 – Avenida Doutor João Medeiros Filho – Zona Norte de Natal 
 

FIGURA 6                                                                          FIGURA 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FIGURA 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Doutor João Medeiros (Antiga Estrada da Redinha) é uma das 
principais centralidades econômicas da Zona Norte de Natal, se constituindo 
como um “corredor de consumo” da população local. Essas centralidades na 
região, que vem se tornando comum nos últimos 10 (dez) anos, são 
exemplos tácitos de um crescimento intra-urbano desigual na Zona Norte de 
Natal, o que vem a caracterizando como uma Nova Periferia. Fonte: 
Pesquisa de Campo, Maio de 2012. 
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NORTE DE NATAL: ESPAÇO DO CRESCIMENTO DESIGUAL E 
CONTRADITÓRIO 

 

FIGURAS 9 E 10:  Crescimento do Setor Imobiliário na Região 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURAS 11 e 12:  Surgimento de Condomínios Fechados Verticais: Advento da Auto 
Segregação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fervor da expansão imobiliária por qual Natal passa chega a Zona Norte de Natal por meio dos 
condomínios verticais fechados, mais um sintoma da transformação da região em uma periferia 
consumidora e desigual Fonte: Pesquisa de Campo, Maio de 2012.  
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Para o IBGE (2010) a Zona Norte ainda tem a perder com essa 

disparidade sócio-espacial em relação as outras regiões da cidade. 

Observando os dados da pesquisa, e a exemplo disto a região aglomera um 

total de 17.000 pessoas que estão na faixa escolar do ensino médio, ou seja, 

entre 15 e 17 anos. 

Porém, o desnivelamento entre crescimento populacional e 

encolhimento das políticas públicas, permite que seja ofertada a população 

apenas 8.452 vagas em escolas municipais e estaduais. Esse problema é um 

fator contemporâneo decorrente do que Silva (2003) cita como “explosão da 

periferia”70, pois essas regiões nas cidades atuais continuam a crescerem 

intensamente, “onde metade da população encontra-se em áreas periféricas, 

onde ocorre um agravamento nos indicadores sociais com uma degradação 

cada vez mais constante, mas principalmente nas áreas periférica, onde se 

concentra a população mais pobre.” (SILVA, 2003, p.43) 

Esse crescimento sentido desde o final da década de 1990 acaba se 

tornando um viés de construção de identidade do morador da periferia norte. 

Porém, esse sentimento de progresso e crescimento intra-urbano ainda não 

consegue extinguir a imagem da região associada aos problemas de ordem 

sócio-economica, e assim essa percepção do não morador da região ainda cria 

um consenso imaginário, e as vezes quase idealizado da relação 

morador/espaço, recheadas de preconceitos e estigmas,  típicas faces da 

imagem aliada a condição sócio-espacial: 

 

Uma vez eu peguei um ônibus em direção a Zona Norte. Nessa 
época eu estudava em Natal e tava indo na casa de um colega 
meu. O ônibus passava na praia, e quando subi vi logo de cara 
uns três neguinhos (nada contra os negros tá?), com jeito de 
pinta71, com aquelas bermudonas, todos fedendo a maresia. 
Fiquei logo cabreiro (com medo). Esses ônibus na semana 
também não são muito diferentes, a não ser uma menos 

                                                           
70 O termo esta no estudo de Silva (2003) obtido a partir da matéria da revista Veja, intitulada 
de “A Explosão da Periferia”. São Paulo: Ed. Abril , ano 34, n.3, pg. 86-93, 24 de janeiro de 
2001. 
71 Pinta é um termo dado a um estilo repleto de significados, o que podemos equiparar ao 
“malandro”. Porém, não muito distante, as características de um “pinta” (bermuda abaixo dos 
quadris, boné, bermudas grandes e sotaque “arrastado”) geralmente são aliadas a aspectos 
sociais, econômicos e espaciais, pois a condição de pinta está entrelaçada a condição de 
pobre e de morador de periferia. Não raramente os “pintas” são assimilados ao crime, a 
“bandidagem”.  
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quantidade de pintas e muito mais trabalhadores. (Estudante, 
22 anos. Morador de Cidade Alta. Há 4 anos mora em Natal) 

 
Uma vez fui assaltado de frente ao shopping midway. O pivete 
me mandou passar logo o celular. Eu ainda pedi o chip do 
celular. Pelo jeito tinha cara que era lá das bandas da Zona 
Norte (Estudante, 23 anos. Morador de Candelária. Há 8 anos 
mora em Natal) 
 

Silva (2011) lucidamente mostra que e o crescimento econômico é 

perverso na medida em que as mudanças mais profundas não são realizadas, 

chega a se tornar trágica, pois a cópia da “Main Street” dos bairros bacanas 

ocorre na periferia não apenas como tragédia mas também como farsa, 

repetindo de modo distorcido os padrões “aceitáveis” nos shoppings (placas, 

banners, outdoors, carros de som, faixas, etc.); perversa pois é feita sem o 

mínimo padrão de acessibilidade, cuidados ambientais ou segurança; trágica 

pois imita um padrão de moradia “classe-média”.  

Talvez a condição de região segregada sócio-espacialmente da Zona 

norte em relação ao restante da cidade possa esta passando por um processo 

de modificação em sua essência. E aqui, nos remetemos ainda a Silva (2011) 

quando o autor nos afirma que a questão da segregação sócio-espacial precisa 

ser repensada e analisada diferente da luz daquelas teorias muito presentes na 

academia dos anos 1990, onde periferia é somente o espaço de concentração 

de classes de menores rendas, no qual a infraestrutura e os serviços básicos 

fornecidos pelo Estado estão alocados para regiões valorizadas, ou em outros 

termos, as periferias estão mudando de essência.  O que trazemos a tona aqui 

é que, a periferia natalense, em especial a Zona Norte, vem passando por 

mudanças significativas, que apesar de ser um espaço predominantemente 

formado pela classe C (o típico trabalhador), hoje é um espaço de consumo e  

constante processo de elitização, que cadenciamente vem dando outros ares a 

região. 

No entanto, a segregação trazida a tona perpassa aos muros da 

exclusão espacial. Ainda assim, para analisar o objeto de pesquisa do seguinte 

estudo, partimos da premissa que a Zona Norte é o reflexo de um crescimento 

urbano desigual e de uma crise ocasionada pelo recrudescimento do papel 

atuante do Estado também no que tange as políticas públicas em todos os 
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setores. O impacto desses fatores são externados por meio de convulsões 

sócio-espaciais, relegando as periferias a negação da cidadania aos seus 

moradores mais pobres, assim como também esses fatores geram o inchaço 

dos bolsões de pobreza que duelam com espaços elitizados dentro das 

mesmas periferias, o que dar tons mais perversos e contraditórios ao 

crescimento de Natal.  

Esse mix de fatores é essencial para o surgimento ou consolidação de 

tantos outros problemas para os moradores da região norte, entre estes a 

quebra de todo o tecido social; o jazido de toda e qualquer forma de reação dos 

movimentos sociais e o enfraquecimento dos ativismos políticos.  

Entre os variados sintomas dessa convulsão social, encontra-se a 

expansão da mancha da violência urbana. No entanto há duas ressalvas 

importantes a se fazer: primeiro, o seguinte trabalho não tem como objeto de 

pesquisa explicar o fenômeno da violência urbana em Natal; Segundo: o 

trabalho parte da hipótese que a alastramento da mancha da violência na 

cidade esta atrelada, entre tantos outros fatores que merecem uma pesquisa a 

nível aprofundado, ao crescimento desigual de Natal, crescimento este repleto 

de contradições sócio-espaciais, econômicas, políticas e culturais que vem 

fragmentando a cidade, e em especial as suas áreas periféricas.  

A mancha da expansão urbana se torna ambígua quando comparada a 

problemas de ordem social. Para o senso comum, se a urbanização for 

pensada enquanto processo de crescimento da cidade, consequentemente  

liga-se ao fenômeno o fator de  avanço das melhorias sociais, e nem sempre 

esse “casamento” é possível. Paixão (1988b) afirma que esse descompasso é 

uma tendência de nível nacional, uma vez que da década de 1980 para cá (ano 

da pesquisa) o país, em seu processo de crescimento da mancha urbana, 

especialmente as Regiões Metropolitanas, vem experimentando uma 

considerável melhoria dos indicadores sociais e estabilização das instituições 

públicas, porém, concomitante a isso, a violência, especialmente relacionado 

ao crime de Homicídio, vem crescendo assustadoramente nessas áreas 

urbanas do país.  

A Região Metropolitana de Natal vem experimentando essa tendência 

nacional do descompasso entre as melhorias de indicadores sociais e o 
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crescimento da violência nos municípios urbanos. Como bem atenta a tabela 

abaixo: 

 
TABELA 1 - Homicídios em Números Absolutos por faixa etária nos Municípios 

da RMNatal - 2010 

Homicídios em municípios da grande natal por faixa etária – ano 2010. Fonte: Instituto de 
Pesquisa e Estudos em Justiça e Cidadania (IPEJUC-R N). Comitê de Vítimas da Violência 
(RN). Comitê potiguar pelo desarmamento. 
 
 

A tabela acima é fruto de uma pesquisa realizada pelo IPEJUC, 

instituto subordinado a Secretária de Justiça e Cidadania do Rio Grande do 

Norte (SEJUC), nos dar a par sobre a situação dos números totais de 

homicídios na Região Metropolitana de Natal no ano de 2010. Do total 

representado pelo crime de homicídios, observamos que Natal lidera o ranking, 

vindo seguido por Parnamirim. Os números nos sugere realizar duas 

importantes observações: a) Natal, mesmo 100% urbanizada desde a década 

de 1980, e tendo seus indicadores sociais em níveis crescentes relativamente 
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NI TOTAL 

NATAL 0 1 9 80 66 29 47 27 12 11 5 1 4 3 0 8 303 

PARNAMIRIM 0 0 0 11 15 5 7 3 4 1 1 0 1 1 0 1 50 

EXTREMOZ 0 0 0 1 6 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 13 

CEARÁ-
MIRIM  0 0 0 7 4 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 19 

MACAÍBA 0 0 2 4 6 6 8 7 5 0 1 0 0 1 0 4 44 

S. G. DO 
AMARANTE 0 0 1 8 5 7 4 5 1 3 1 0 0 0 0 0 35 

NÍSIA 
FLORESTA 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

SÃO JOSÉ 
DO MIPIBÚ 0 0 0 0 3 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 11 

MONTE 
ALEGRE 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

TOTAL 0 1 13 113 108 50 67 52 24 18 9 2 6 5 0 16 484 
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durante os últimos anos, mostra o quanto a questão da violência tem uma 

caracterização urbanizada; b) Parnamirim segue a mesma tendência, pois ao 

passo que  o município experimenta um processo de expansão urbana 

acelerada (na posição de “franjas da capital”), as suas contradições internas 

ficam explicitas com o problema do crescimento do número de assassinatos.  

Esses números tem muito mais a nos dizer.72 Natal, além de uma 

mancha crescente da onda de homicídios, vemos que o seu público alvo 

também se enquadra na mesma especificidade da maioria das capitais 

brasileiras, quando notamos que boa parte das vítimas de homicídios em Natal 

são jovens entre 16 e 25 anos. A morte de jovens e adolescentes ocasionadas 

por fatores externos, em especial homicídios ocasionados por armas de fogo 

vem se tornando um fenômeno cada vez mais de cunho metropolitano, o que é 

evidenciado no estudo de Andrade e Marinho (2011), quando os pesquisadores 

chegam a uma observação sucinta de que as causas de crimes relacionados a 

homicídios atrelados a questão urbana não tem uma explicação muito clara, a 

não ser por meio da sociabilidade violenta, quando esse fenômeno pode ser 

compreendido como73:  

 

força física, o que faz com que a força não seja apenas um 
meio para a obtenção de interesses, mas princípio da ação. É 
justamente isso que faz da sociabilidade violenta uma forma de 
poder e, portanto, uma ordem social. Ainda que restrita a um 
grupo específico - os criminosos -, ela, ao se configurar como 
uma ordem social, acaba por atingir um grupo muito mais 
amplo, como o daqueles que são obrigados a partilharem seu 
lugar de moradia na mesma vizinhança que os criminosos. 
(ANDRADE E MARINHO, 2001, p.21) 

 

A questão da expansão da mancha urbana aliada a violência pode ser 

vista como uma espécie de efeito sequencial, onde vários fatores 

desencardiam em tantos outros. Um destes trazidos pelos autores acima é a 

importância da cidade que, como palco do processo de metropolização atual do 

                                                           
72 Entre as conclusões veladas que podemos tirar do estudo, ressaltamos a nível de 
informação a importância da variável sexo , onde do total de 303 homicídios, 277 são homens, 
o que nos demonstra o quanto homicídio é um crime que envolve também a questão de 
gênero. 
73 De acordo com os autores, o termo é retirado dos vários trabalho de Luiz Machado da Silva 
sobre a questão da violência no Rio de Janeiro. 
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Brasil, concentra um grande número de crimes patrimoniais devido a elevação 

dos indicadores sociais de sua população, ou seja, a cidade dispondo de mais 

áreas de concentração de riqueza gera a atração de crimes específicos, como 

Roubos e Furtos. Entretanto, essa forma de sociabilidade violenta se alarga 

para outros grupos, geralmente de maior relevância, e entre eles se encontram 

os jovens e adolescentes. A Violência parte de um conceito muito genérico e 

amplo. Geralmente o uso do termo esta restrito a utilização da força física 

extrema com o intuito de submeter a outrem.  

Uma das modalidades que vem ganhando debates em diversos ciclos 

da sociedade é o homicídio. Essa prática, que é a forma mais extremada de 

subjugação do ser humano perante a outro, também é um fator que alavanca 

diversos debates a nível de políticas públicas e embates acadêmicos, mas que 

também aloca vultosas somas financeiras com gastos públicos e privados, gera 

perda de investimentos no comércio e na industria, ocasiona a mudança de 

hábitos diários (especialmente pelo medo de ser morto), e acima de tudo, é um 

dos principais motores de desencadeamento de políticas estatais para o seu 

combate efetivo. O homicídio é uma das principais formas de crime que surta 

no chamado Custo da Criminalidade. (LIMA, 2004) 

A violência observada a partir da questão urbana chega a gerar 

debates sobre a alteração da paisagem urbana em virtude do crescimento do 

fenômeno. Podemos observar que a violência parece ser ao mesmo tempo 

gerador e agente passivo de diversas contradições urbanas, e entre elas esta o 

fomento da segregação sócio-espacial, quando vemos que a relegação das 

periferias e a produção de novas (sob uma nova filosofia) por meio da auto-

segregação são explicitas quando:  

 

A expansão de empreendimentos fechados faz parte de 
estratégias imobiliárias e de marketing que utilizam a questão 
da segurança como apelo principal. Persuadem consumidores, 
que são bombardeados pela mídia diariamente, com relatos 
sensacionalistas sobre crimes violentos. (MONACO, 2004, p. 
08) 

 
 

Natal nos últimos anos vem se tornando palco dessas contradições que 

geram e são geradas pela violência urbana. O que podemos observar, é que 
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uma dessas contradições é a multiplicação de varias formas de morar, formas 

estas todas alimentadas por uma indústria do medo que vendem a violência 

como algo sintomático a uma biologia do espaço, ou seja, a violência na cidade 

cada vez mais se torna acirrada quando vemos a ambiguidade da paisagem 

gerada por uma dicotomia entre a periferia, que aos olhos do senso comum é o 

“lugar violento”, e os novos espaços auto-segregados, que são representados, 

a uma ótica comum, como as “vítimas” dessa violência. Porém, apesar da 

percepção da violência na capital ser aguçada – especialmente pelos jornais 

policiais televisivos - , ela pode ser retratada em números. 

        
GRÁFICO 2 – Homicídios em Natal em Números Absolutos: 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fonte:  Mapa da Violência, 2012. Elaboração: o autor. 

O número de homicídios na capital potiguar é crescente, com um 

aumento significativo de 251% no espaço de 10 anos (2000 a 2010), o que o 

mapa da violência considera como um “crescimento explosivo”, enquanto que 

capitais nacionais mantêm, ou variaram timidamente, esses índices. (MAPA DA 

VIOLÊNCIA, 2012). 

Podemos conceber o homicídio como resultado de um ciclo de 

violência interminável, onde quando esgarçamos a questão para o âmbito 

sócio-espacial urbano, vemos que seus números se alastram em regiões 

consideradas periféricas, como vimos no capitulo 1 nos estudos de Cano 
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(1990) e Massena (1986)74 com seus olhares voltados para as periferias 

cariocas.  

No caso de Natal, considerável parte da mancha dos homicídios esta 

concentrada em áreas que possuem os piores indicadores sociais da cidade, 

ou que pelo menos por parte da literatura tradicional, se encaixam na 

conceituação de “periferias urbanas”.  A nível de informação, os dados 

tabulados pela Secretária de Segurança Pública do Estado (SESED) no que se 

refere a taxa homicídios em 2011, nos mostra que as localidades que se 

constituem como novas periferias na cidade de Natal enfrentam esse problema 

de esferas oriundas. 

O mapa abaixo (Figura 13) refere-se ao percentual total de homicídios 

distribuídos por zonas administrativas em 2011. Os números traduz a totalidade 

dos 100% por meio de uma média bruta de 192 mortes distribuídas por toda 

capital de Natal. Entretanto, o estudo leva em consideração uma importante 

observação: os dados obtidos não levam em consideração mortes que 

envolvem ações policiais, uma vez que esta é tida como “resistência a prisão”, 

tornando-se casos “sub-notificados”, o que nos leva a concluir que o número 

seja bem maior do que o representado. 

O fato é que a questão dos homicídios concentrados majoritariamente 

nas zonas Norte e Oeste desencadeia compreensões superficiais a cerca do 

próprio fenômeno, especialmente pelos veiculo de comunicação, que não 

obstante tratam o problema da violência nas regiões como a questão pura e 

simplesmente decorrente da pobreza de sua população: 

 

As áreas em que se tem uma maior incidência desse tipo de crime 
são marcadas por problemas sociais, desde a pobreza até 
ineficiência de alguns serviços públicos como educação, saúde e 
iluminação pública, fatos que acabam propiciando uma situação de 
inconformidade social que, muitas vezes, leva ao crime. (TRIBUNA 
DO NORTE, Publicado Online em 02 de outubro de 2011) 
 

        
Vejamos no trecho acima o quanto o crime é submetido a um rigor do 

senso comum, primeiro porque vemos que as percepções populares sobre as 

causas da violência, ou do crime, têm como premissa fundamental a questão 

                                                           
74 Apud Lopes 2008 
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da pobreza estrutural (desde a pobreza até ineficiência de alguns serviços 

públicos como educação, saúde e iluminação pública), a carência estrutural do 

espaço de moradia, o que se leva erroneamente a crer que leva-nos a crer que 

a tentativa da superação da pobreza pelos moradores da periferia só pode ser 

alcançada unicamente por meio da inserção no mundo do crime, uma vez que 

inconformidade em esta submetido a condição da pobreza é um fator primordial 

para o desencadeamento da violência. 

 
FIGURA 13 – Distribuição dos Homicídios por Zonas 

Administrativas - 1º semestre de 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Junior e Carvalho, 2011. Dados tabulados da 
Secretária de Segurança Pública e Cidadania (SESED). 
Subcoordenadoria de estatística e análise criminal – SEAC.  

 

 

A relação crime-violencia-pobreza, é uma tendência muito levada em 

consonância com o senso comum. Porém, uma literatura, produzida 

especialmente a partir dos anos 1980, vem desmistificando tal questão. A 

exemplo dessa afirmativa, vemos que estudos como o de Zaluar, Noronha e 

Albuquerque (1994) demonstram que o mito da relação pobreza-crime-

violência se torna obsoleto em termos empíricos quando analisamos dados 

referentes a mancha da violência no Brasil. 
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Portanto, a partir do exposto, o trabalho parte da hipótese que todo a 

conjuntura a que estão submetidas as periferias urbanas da cidade, em 

especial a Zona Norte de Natal, são fatores concomitantes para o 

desencadeamento de uma violência espacializada, ou seja, uma violência intra-

bairros, que apesar da literatura ter quebrado o paradigma quase dogmático da 

relação pobreza e violência, aqui levamos em consideração que o crescimento 

desordenado e desigual da cidade submete as periferias novos problemas e 

enfoques, que hora passa a ser clara na diferenciação interna dos bairros mais 

pobres. Essa diferenciação não se dar somente pela forma de ocupar o solo, 

mas em várias perspectivas: 

 

A desigualdade no acesso a bens e serviços públicos de 
educação, saúde, lazer, cultura e segurança, aliada a práticas 
de injustiça, discriminação e violência policial compõem no 
Brasil o cenário da exclusão, que parece sustentar o chamado 
ciclo da violência (PEREZ et al. 2008, p. 270) 
 
 

Portanto, a nível de reiteração, vemos como a zona norte passa por um 

intenso processo de mudança (em quesito populacional, econômico e urbano) 

dos anos 1990 até as décadas de 2000. Esse crescimento aos poucos vai 

condicionando a região um espaço renovado, ou com aspectos de uma 

periferia modificada, agora mais intensa e dinâmica. Porém, o estudo parte do 

pressuposto que esse crescimento evidenciado é efetuado de maneira desigual 

e ambígua, ao passo que vemos a surgimento de sub-periferias, o que torna a 

violência também diferenciada e territorializada,  dessa maneira surtindo efeitos 

devastadores para os cidadão das localidades mais pobres (também dentro de 

bairros já pobres). Assim que chegamos a analise do objeto de pesquisa: o 

Bairro Nossa Senhora da Apresentação, situado no extremo norte da Zona 

Norte de Natal. 

 

2.3 - Contextualizando a Pesquisa: Caracterização d o Bairro Nossa 
Senhora da Apresentação – Natal-RN 
 

Este subitem traz como objeto de exploração o bairro Nossa Senhora 

da Apresentação. A seguinte analise se desdobra sobre o processo de 
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formação social e espacial do bairro, tentando compreender como as 

disparidades internas foram se formando e consolidando desde a sua origem , 

que nos remetem a suas primeiras ondas migratórias em direção aos 

loteamentos que data da década de 1970, passando pela fundação do primeiro 

Conjunto Habitacional – Parque dos Coqueiros – até a constituição de novos 

espaços da pobreza, como é o caso do Jardim Progresso. 

Ao passo que vamos esclarecendo esse processo formador, deixamos 

a par que esse estudo opta pela analise metodológica de três espaços 

específicos no seio do bairro:  

a) Loteamento Vale Dourado: é o maior loteamento do bairro Nossa 

Senhora da Apresentação em termos espaciais e demográficos. Junto a outros 

três loteamentos, foi o primeiro a receber levas de migrantes do interior do 

estado, ou de pessoas que não se enquadravam nos parâmetros 

socioeconômicos para a aquisição da casa própria – em conjuntos 

habitacionais - por meio dos empreendimentos imobiliários do período. Essas 

ocupações, por meio da compra de lotes de terras, se deram por volta da 

década de 1970. Atualmente é um espaço que passa por sucessivas reformas 

urbanas com a chegada de serviços públicos básicos, fator este que neste 

estudo optamos por conceitua-lo como Espaço de Transição, o que impacta 

fortemente na percepção de seus moradores que o expõe como espaço 

“relativamente” violento, pois ali já não se constitui como lugar periférico. 

b) Conjunto Parque dos Coqueiros: conjunto habitacional de médio porte 

fundado no final da década de 1980. Ali residem em maioria pessoas 

pertencentes a uma nova classe média. Porém as concentrações de 

segmentos sociais mais abastados nos remetem desde o seu tempo de 

fundação, uma vez que a aquisição da casa própria nesse conjunto 

predispunha uma sequencia de requisitos socioeconômicos do aderente, 

inclusive boa renda. Ali também se concentra boa parte dos serviços públicos 

do bairro, como posto de saúde, escolas, postos policiais, assim como também 

se disponibiliza de uma boa rede de infraestrutura e comercio. Essa “elitização” 

do conjunto suscita um sentimento de não pertença ao bairro, condicionando a 

violência, no que se refere aos homicídios – um fenômeno exclusivo dos 
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espaços mais pobres do bairro. Seus moradores se sentem “ameaçados” pelos 

moradores dos loteamentos vizinhos. 

c) Loteamento Jardim Progresso: tem a sua fundação mais recente se 

comparado aos demais. Seu povoamento se deu por meio de invasões ilegais 

ocorridas a partir da segunda metade da década de 1990. O loteamento é uma 

antiga terra pertencida da extinta DATANORTE que de acordo com Silva 

(2003) estaria reservada a construção de um conjunto habitacional. Por meio 

das analises de campo, constatou-se que esse loteamento, apesar de passar 

por relativas melhorias urbanas nos últimos 10 (dez) anos, ainda sim se 

constitui como a periferia da periferia.   

Diante de tal caracterização, observamos que os processos de 

formação sócio-espacial do bairro atendem a um parâmetro desigual, o que 

também acaba por gerar percepções fragmentadas acerca do bairro, fator este 

que incide diretamente na construção dos discursos sobre a violência local. 

No que se refere ao surgimento e formação, o bairro Nossa Senhora da 

Apresentação esta localizado na região administrativa norte de Natal, e sua 

fundação oficial se remete a década de 1990, quando o então prefeito Aldo 

Tinoco (1993-1996) estabeleceu como unidade territorial de planejamento 

urbano os bairros. Em 1994, os bairros já tinham seus limites legais 

estabelecidos juridicamente pela lei nº 4.328, de 05 de abril de 1993. Portanto, 

os bairros se tornaram espaços oficiais devido ao fato que certas unidades 

possuíam em comum, como as “suas condições ambientais, sociais, 

geopolíticas, econômicas, de infraestrutura e serviços instalados, dentro de 

outros aspectos.” (SEMURB, 2012, p. 158). 

Sendo assim, o Nossa Senhora da Apresentação surgiu oficialmente 

atrelado a consolidação jurídica dos bairros em Natal. A sua fundação data-se 

ao mesmo período dos outros bairros do município, onde a legalização de seus 

entorno foi respaldado também pela mesma lei 4.328, de 05 de abril de 1993, 

ainda na administração do prefeito Aldo Tinoco Filho. No entanto, o período de 

ocupação do bairro ainda nos remete as décadas de 1970 e 1980, quando na 

primeira tivemos o inicio dos loteamentos de terras e sua respectiva ocupação, 

e já em 80 a Caixa Econômica Federal construía o primeiro conjunto 

habitacional do bairro: o Parque dos Coqueiros. 
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A extensão física-territorial do Nossa Senhora da Apresentação é de 

1.024 hectares, o que o deixa em segundo lugar no quesito dimensão espacial, 

pois o bairro vizinho de Lagoa Azul tem a extensão de 1.167,47 hectares. 

Porém certas localidades do Lagoa Azul ainda tem características ruralizadas, 

ou não ocupadas, como é o caso da comunidade do Gramorezinho, que tem na 

horticultura de baixa escala um dos principais ativos econômicos da região. 

(SEMURB, p. 2010) 

O Nossa senhora da Apresentação faz limites com outros municípios 

que compõe a Região Metropolitana de Natal, e estão assim estabelecidos: ao 

norte o bairro faz limite com a BR-101, que leva ao município de Extremoz, o 

que de fato faz com que os fundos de várias fábricas de seu parque industrial 

se digladiem com algumas partes do bairro; ao leste, o município de São 

Gonçalo é o limite territorial, tendo como fronteira física também a Avenida 

Tomaz Landim, que se estende ao sul e faz barreira com um dos bairros mais 

antigos da Zona Norte: o Igapós. Na porção oeste, o bairro tem como limite 

estabelecido as linhas férreas da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

(CBTU), que faz marco de divisão desse bairro com o bairro Lagoa Azul:            

 

FIGURA 14: Mapa dos Limites do Bairro Nossa Senhora da Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extremoz 

Fonte: SEMURB, 2012 
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Desde seus tempos de fundação, ou ocupação, o bairro vem se 

consolidando enquanto área de forte concentração populacional em relação 

aos demais bairros da zona norte da cidade de Natal. Sua ocupação inicial esta 

atrelada ao período de loteamento e mercantilização dos terrenos na Zona 

Norte, no inicio da década de 1970, assim como também a fundação de seu 

principal conjunto habitacional do bairro. Silva (2003) argumenta que as 

primeiras levas de moradores para o bairro datam dos meados da década de 

1970 com abertura dos seguintes loteamentos: Vale Dourado ( que é registrado 

como Santarém Grande), Boa Sorte, Aliança, Bom Jesus e Libanês. Todas 

essas áreas são frutos de loteamentos particulares, no qual o autor afirma que 

os esses loteamentos era a principal forma de ocupação do solo entre 1970 e 

1991, onde 88,3% dos seus moradores ocupavam essa forma de território, 

como representado no mapa abaixo: 

          FIGURA 15: Mapa representação dos loteamentos do Nossa Senhora da 
Apresentação  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
 

Fonte: Medeiros 2012. Base Cartográfica da SEMURB. Adaptação de 
Medeiros, 2012 75. 
Nota-se o quanto o bairro é segmentado no que se refere a questão da ocupação 
do solo. No entanto vemos a predominância da loteação do espaço, o que se 
reflete diretamente na condição de vida de seus moradores, uma vez que os 
loteamentos são representados como espaços da pobreza devido ao seu fácil 
acesso por parte das camadas mais pobres do bairro, seja ela por meio da 
invasão ou por meio da compra abaixo do preço. 

                                                           
75 O mapa não esta representando o conjunto Parque dos Coqueiros, e sim apenas os 
principais loteamentos existentes desde as primeiras ocupações do bairro. 
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Ainda assim com a abertura de todos esses loteamentos, o numero de 

casas não ultrapassavam 240. Essa forma de ocupação proliferou-se com o 

passar dos anos. A pesquisa de Silva (2003) já diagnosticava que 

consideráveis partes desses loteamentos foram desmembrados de maneira 

irregular, ou seja, o terreno era repartido por meio de invasões ou  

parcelamentos ilegais. Se restringindo a abordagem dos loteamentos Vale 

Dourado, Boa Sorte, Bom Jesus e Aliança, Silva (2003) mostra que esses 

espaços, por meio de ausência de infraestrutura, serviços básicos e 

concentração de populações com menores níveis de renda são fatores 

primordiais para que haja espécie de sub-segregações, ou seja, segregações 

no interior de espaços segregados. O que isso nos leva de a nível de 

conclusões parciais? Que em bairros observados como periféricos as 

generalizações pode se tornar um estratagema perigoso para o pesquisador. 

De acordo com Ferreira (2003)76 essa complexidade é um sintoma não de 

melhorias das periferias, mas o surgimento de uma nova forma de periferia: 

 

Os espaços de progresso aparecem como faixas ‘cercadas’ por 
espaços de pobreza e que não têm o poder de modificá-los 
pela simples presença. Uma maior heterogeneidade de classes 
sociais e atividades não significa que temos uma periferia 
melhor, mas que temos uma nova periferia, que mantém laços 
de segregação diferenciados. [...]. Observa-se que os espaços 
centrais e tradicionais sofrem cada vez mais a pressão do 
mercado imobiliário no sentido deste ocupar e utilizar tais 
áreas, ‘expulsando’ a população original que tenderá a procurar 
moradia na periferia da cidade, expandindo para além dos seus 
limites, a área urbana. Sem uma política urbana que interfira no 
mercado (ilegal) de terras na periferia das cidades, a 
segregação sócio-espacial continuará a ser a tônica destes 
espaços urbanos. (FERREIRA, 2003, p. 151).  
 
 

Esses loteamentos tiveram uma diminuição populacional entre as 

décadas de 1990 e 2000. Silva (2003) argumenta que essa queda não esta 

relacionada as melhorias apresentadas nos indicadores sócio-economicos da 

população local , mas sim porque no bairro foram abertos outros loteamentos, 

principalmente por meio das invasões, gerando assim a abertura de novas 

possibilidade de acesso a terra e a moradia. 

                                                           
76 Apud Bentes e Trindade, 2008.  
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Baseado nesse fato, podemos observar que temos contrastes 

profundos no seio do objeto de pesquisa. Para compreendermos essa 

afirmativa, basta atentar no bairro Nossa Senhora da Apresentação duelam 

conjuntos habitacionais, favelas e loteamentos, o que torna o espaço 

demasiadamente fragmentado, consequentemente deixando o objeto de 

pesquisa completamente complexo para a sua analise intra-espacial. Em 

termos de números o bairro conta com: 6 (seis) conjuntos habitacionais (sendo 

o mais expressivo o Parque dos Coqueiros, com 2.088 unidades habitacionais); 

16 (dezesseis) loteamentos (mais expressivos são o Vale Dourado, Boa Sorte, 

Bom Jesus, Aliança, Libanês e Bom Jesus) e 4 (quatro) assentamentos 

precários (sendo o Jardim Progresso o principal) (SEMURB, 2009). 

A possibilidade de adesão da casa própria por meio de posse ou 

invasões pode ser um dos fatores condicionantes do crescimento populacional 

experimentado nos ao longo das duas ultimas décadas, tornando assim um 

destinos de migrantes pobres do interior do estado como representa a tabela 

abaixo: 

 

     GRAFICO 3 - Crescimento Populacional dos Bairros da Zona Norte. 
 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Censo IBGE 2010, Mineiro 1999 e Anuário Natal 2012 . Elaboração do autor. 

 

Em termos gerais, o gráfico acima demonstra a tendência de inchaço 

populacional do bairro em comparação aos outros bairros da região norte da 

cidade. O que podemos aferir com os dados é que os bairro Nossa Senhora 
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tem crescimento vertiginoso, sendo seguido pelos bairros de Lagoa Azul e 

Pajuçara, que entre 2007 e 2010 tem crescimento relativamente considerável 

se comparados com o bairro em estudo. Para uma explicação do aumento 

população, em uma perspectiva mais estrutural, Silva (2003) mostra em seu 

estudo que esse crescimento basicamente segue a tendência de crescimento 

da Zona Norte, no qual o autor lança a premissa de três pontos básicos que 

influenciam diretamente nesse surto populacional: (a) provisão de habitação 

popular por parte do Estado, (b) crescimento de área urbanizada (com 

pavimentação, rede de água e energia, etc.) na periferia norte da cidade e (c) 

ofertas de lotes individuais (com baixo preço). 

O exemplo desse crescimento tácito é surgimento da comunidade 

Jardim Progresso. O Jardim Progresso é uma área resultante de ciclos de 

invasões ocorridas durante a década de 1990. As primeiras formas de invasões 

eram muito individuais, até que por volta de 1995, na primeira gestão do 

governador Garibaldi Alves Filho (1994-1998), o terreno de 213 hectares, que 

foi inicialmente comprado por particulares com a intenção de se construir mais 

um conjunto habitacional, passou pelas primeiras invasões massivas. Essas 

invasões se tornaram o puro reflexo da crise ocasionada pela estagnação das 

políticas públicas habitacionais populares e o aumento de suas demandas 

efetivas. 

 As camadas populares que adquiriram um lote de terra na época das 

invasões mais vultosas geralmente eram oriundas de assentamentos precários 

erguidos a beira da BR-101, ou outras favelas da cidade, ou ainda como Silva, 

Neto e Bastos (2004) afirmam: a população moradora, também contava 

inicialmente, com uma parcela de migrantes pobres e os filhos de moradores 

do próprio bairro77 : 

Atualmente, devido ao relativo aumento do preço do solo 
(relacionado com a escassez), na região, a área tem recebido 
moradores tanto da região metropolitana como de outros 
bairros da Zona Norte. Outro fator de atração é a possibilidade 
ventilada pelos políticos locais de se conseguir infraestrutura e 

                                                           
77 Tal afirmativa se equipara com vários depoimentos de moradores do Jardim Progresso 
colhidos no decorrer do campo de pesquisa, em especial os moradores mais antigos que estão 
lá desde os tempos das primeiras invasões. Esses trechos serão aprofundados no capitulo 
posterior 
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equipamentos urbanos em um prazo relativamente curto. 
(SILVA, NETO E BASTOS, 2004, p. 12) 

 

A realidade do loteamento parece permanecer distante das políticas 

setoriais direcionadas a localidade. O Jardim Progresso muda gradativamente, 

ou ainda como atentado por Silva, Neto e Bastos (2004) onde afirmam que a 

área vem passando por um processo de valorização devido a recente alocação 

de serviços para o loteamento. No entanto, no curso do campo de pesquisa foi-

se observado que esse crescimento é lento e, assim como em todo bairro, 

apresenta-se de modo desigual, pois é notório que ruas e avenidas se mostrem 

como verdadeiros “muros” fronteiriços entre os espaços de melhorias e os 

espaços ainda muito pobres. No caso especifico do loteamento em questão, 

como veremos mais adiante, a Avenida Industrial é o grande fio condutor 

dessas micro-divisões internas do loteamento, o que impacta diretamente no 

processo de construção das percepções populares a cerca da violência e os 

locais que correspondem a esse fenômeno, uma vez que a pobreza, sob a 

perspectiva popular, é um viés balizante para o desencadeamento da violência 

no bairro. De um modo geral, o Jardim Progresso ainda se constitui que Silva 

(2003) denomina de “periferia da periferia”.  

 

       FIGURA 16:  Diversidade no uso do Solo no Bairro Nossa Senhora da 
Apresentação – Favelas, Loteamentos e Conjuntos Habitacionais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEDEIROS, 2012. Base Cartográfica da SEMURB  
Por meio do mapa é perceptível como os loteamentos ainda se constituem como 
os espaços de pobreza no interior do bairro. O Processo de favelização ganha 
tons mais absolutos nos loteamentos Libanês, Aliança, Bom Jesus e Jardim 
Progresso. 

 



124 

 

Nessa comunidade, as condições estruturais (saneamento, 

calçamento, abastecimento de água, saúde, educação e segurança pública) 

são consideradas os pontos mais críticos para a população local. Com um dos 

maiores contingentes populacionais do bairro, o Jardim Progresso, situado no 

extremo do bairro fazendo limite com o parque industrial Natal/ Extremoz, 

desde 2004 é considerada uma Área de Interesse Social (AEIS), que mesmo 

assim não garantiu a sua população a promoção das condições de cidadania 

necessárias, uma vez que a filosofia das AEIS se baseia no Mapa Social como 

um instrumento focalizador da pobreza na cidade, pois através da definição da 

Mancha de Interesse Social (MIS) as áreas de risco passaram a ser o lócus da 

implantação desse mecanismo. (BENTES E TRINDADE, 2008). 

Mesmo assim, a constituição do Jardim Progresso como uma AEIS, 

que teoricamente tem como principio fundamental a promoção da justiça social, 

não vem trazendo o impacto esperado pela população local, e a exemplo de 

caso, basta atentarmos para a figura 16 , onde o inchaço dos assentamentos 

subnormais no loteamento em questão (favelas) esta produzindo uma nova 

sub-ocupação, agora em direção as zonas despovoadas do parque industrial 

de Natal/ Extremoz. 

 Essa despadronização da promoção de políticas sociais (entre elas a 

moradia) é o mais explicito sintoma da falência das políticas habitacionais no 

estado potiguar, ou pelo menos, é o retrato pratico do déficit de moradias que 

chega a níveis alarmantes: 

 

Na cidade-sede da Copa 2014, que dispõe de 26 mil leitos para 
os turistas e que construirá, por iniciativa privada, mais seis 
hotéis até o mundial, 70 mil natalenses não têm uma casa para 
morar e vivem em condições insalubres, sem acesso a esgoto, 
água encanada, luz elétrica, com riscos de desabamento ou 
em palafitas. Deste total, 95,9% são pessoas que vivem com 
zero a três salários mínimos (...). O déficit habitacional no 
Estado do Rio Grande do Norte também é grande: chega a 100 
mil famílias, uma média de 300 mil pessoas. No Brasil, o 
número de famílias sem teto chega a 5,8 milhões. Os dados 
são, respectivamente, da Secretaria Municipal de Habitação, 
Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), 
Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano 
(Cehab) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). (DIÁRIO DE NATAL, Matéria publicada em 17 de julho 
de 2011.) 
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Os problemas de ordem socio-economica e estruturais vem 

alimentando o surgimento de alguns movimentos localizados no interior da 

comunidade do Jardim Progresso. O que esse estudo constatou, e será 

aprofundado no próximo capitulo, é que esses movimentos vêm ganhando 

caráter particulares no sentido de que suas lutas são isoladas a partir de 

causas mais setorializadas, onde cada instituição representativa da população 

local reivindica o que lhes convém em termos de necessidade. Em certa 

medida a fragmentação das lutas sociais no Jardim Progresso pode ser vista 

como “uma lamina de duas faces”, pois ao passo que essas lutas deslocadas 

representam uma atuação popular mais intensa nas questões problemáticas do 

loteamento, por outro lado a luta é esmiuçada, impedindo que se crie uma 

identidade política da população local. 

 

FIGURA 17: Assentamento Djalma Maranhão – Jardim Progresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Rua do assentamento Djalma Maranhão, já na região limítrofe entre o Jardim 
Progresso e complexo industrial de Extremoz. No fundo se observa o padrão 
de moradias construídas pelas políticas habitacionais do governo do estado, 
que contrasta com os aspectos defasadores da rua. Fonte: pesquisa de 
campo, novembro de 2011 
 

Um destes é o Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), 

que milita principalmente na pauta de promoção de garantias habitacionais. 

Esse movimento é mais expressivo nas regiões limítrofes do Jardim Progresso 
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com a região industrial: cenário tomado por ruas em areia e barro, casas feitas 

ainda de palafitas e acumulo de lixos nas ruas. O movimento de luta é 

conhecido em todo território potiguar, e suas ocupações nos últimos 5 (cinco) 

anos vem resultando  na construção de alguns conjuntos habitacionais. No 

caso especifico do Jardim Progresso o MLB conseguiu a construção 130 

unidades habitacionais, porém atualmente ainda há um déficit de 120 

moradias, que é justamente a parcela que representa os moradores que não 

obtiveram êxito na aquisição da casa própria. (DIARIO DE NATAL, 17 de jullho 

de 2011). 

Em contraste a constituição de comunidades pobres no Nossa 

Senhora, vemos que o bairro também dar espaço a constituição de conjuntos 

habitacionais. De fato, são nesses conjuntos que a alocação dos serviços estão 

melhor disposta e situada. Vemos que de certa forma há uma homogeneização 

no quesito classe sócio-economica, onde nesses conjuntos habitacionais 

vemos uma maior disposição de classes médias, o que de fato gera uma 

percepção mais aguçada de elitização do local de moradia. Entre esses 

espaços de elites localizadas, esta o Parque dos Coqueiros. 

O surgimento do Parque dos Coqueiros se confunde com a fundação 

do bairro, pois em 1993, a legalização jurídica do Nossa Senhora da 

Apresentação se dava em virtude da construção desse conjunto, mesmo que 

os loteamentos já estivessem sendo povoados desde os anos 1970. 

O conjunto, construído em fins da década de 1980 seria mais um 

empreendimento da COHAB, porém logo passou a setores da iniciativa 

privada78. Tornando-nos a par da condição mais elitizada do conjunto em 

relação a disposição dos loteamentos, Guimarães (2004) nos expõem que o 

conjunto Parque dos Coqueiros inicialmente foi disponibilizado por setores mais 

específicos da sociedade potiguar, como militares das forças armadas. Depois 

foi ampliado para a população de um modo geral, porém sem deixar de atender 

aos critérios de “renda, emprego, estado civil e etc” (GUIMARÃES, 2004, p. 

228). 

                                                           
78 Empresas envolvidas em sua construção: ECOCIL, A. AZEVEDO, FIMAC, EC-
ENGENHARIA E CONSULTORIA E PROEX. In: GUIMARÃES, 2004.  
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Muito diferente da maneira de ocupação dos loteamentos, o conjunto 

Parque dos Coqueiros estava inserido na lógica dos empreendimentos 

habitacionais do período, pois quando se deu as primeiras ocupações das 

casas, o conjunto já de disponha de um certo aparato infraestrutural (mesmo 

que ainda precário), garantindo assim a condição de “vantagem” de seus 

moradores em relação aos demais do bairro: 

No terreno foram construídos também a estação elevatória da 
companhia de águas e esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), 
que recebe águas da lagoa de extremoz e a redistribui para quase 
toda a Zona Norte através da caixa d’água do próprio conjunto; o 
Hospital Maria Alice Fernandes, um prédio da empresa de 
Telecomunicações do Rio Grande do Norte (Telemar), a escola 
municipal Terezinha Paulino, a Escola Estadual Ana Julia Mousinho, 
e mais recentemente o posto policial. Está em fase de construção 
hoje duas lagoas para receber águas pluviais e servidas, um posto de 
saúde e mais uma escola pública. ( GUIMARÃES, p. 228, 2004) 
 
 

Vemos como as condições de vida se tornam diferenciadas dentro de 

um único bairro. A qualificação de periferia só pode ser levada em 

consideração a partir da relevância de sua fragmentação interna, onde os 

loteamentos são exemplos de espaços de pobreza, em contradição com os 

conjuntos habitacionais, que expressam o sinônimos de espaços cada vez 

mais elitizados. 

FIGURA 18 – Casas no Conjunto Parque dos Coqueiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O padrão residencial do Parque dos Coqueiros mudou desde os tempos 
de sua fundação. A valorização presente na região do conjunto é seguida 
por uma elitização de seus moradores, o que implica fortemente na 
constituição de suas percepções pessoais e consequentemente na 
disposição do espaço do bairro. Fonte: Pesquisa de Campo, Novembro 
de 2011.  
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No que se refere ao quesito demográfico, o bairro Nossa Senhora 

passa por um crescimento generalizado. Porém o quadro nem sempre foi 

assim, pois durante as décadas iniciais de ocupação do bairro, o total 

populacional se resumia ao total de 1074 habitantes. Essa pouca 

expressividade se deve ao fato da contextualização de ocupação da região 

administrativa norte, ou como bem atenta Silva (2003), até o inicio da década 

de 1980 a periferia norte não era de moradores, e sim de loteadores. Após 

1980 presenciamos uma explosão da construção de conjuntos habitacionais 

em toda a cidade de Natal, e vemos que os crescimentos significativos em 

termos populacionais do bairro esta situado entre a década de 1980 e 1990, 

crescimento este que é concomitante a construção do conjunto habitacional 

Parque dos Coqueiros, que passa a ter uma consolidação residencial 

posteriormente. 

Essa tendência de crescimento mostra também um aspecto 

interessante. Silva (2003) chama atenção para a peculiaridade do crescimento 

do bairro, pois isso é sintoma de que à “parte dos programas habitacionais do 

governo, o bairro estudado tornou-se a principal alternativa para moradia de 

baixa renda, na figura dos lotes individuais e autoconstrução da moradia.” 

(SILVA, 2003, p 158). 

Porém temos que levar em consideração que essa realidade encontra-

se em processo de mudança, pois já é notável uma “elitização” de certos 

setores no interior do bairro se observarmos pelo padrão de moradias 

dispostos em algumas localidades. Esse fator torna o bairro ainda mais 

disposto em “pedaços”, basicamente em forma de enclaves territoriais que 

misturam riqueza e pobreza de sua população, ao passo que vemos o avanço 

paralelo de assentamentos irregulares (especialmente as favelas), mas 

também o despontar de casas de alto e médio padrão, conjuntos habitacionais 

e condomínios fechados verticais de pequeno e médio porte. 

Como exemplo sintomático da modificação da paisagem urbana do 

bairro Nossa Senhora temos o loteamento Vale Dourado que vem chamando 

atenção nos últimos anos pelo seu caráter transitório. Consistindo como um 

dos primeiros loteamentos do Nossa Senhora da Apresentação, nos últimos 10 

(dez) anos esse local vem passando por um processo de melhoria urbana no 
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que se refere a disposição de serviços básicos, como posto de saúde, escolas, 

rede de pavimentação e base comunitária de policia. Essa mudança esta ligada 

aos investimentos em obras de melhorias empreendidas entre 2000 e 2010, 

principalmente com verbas oriundas do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do governo federal, no qual entre 2007 e 2010 foram 

previstos uma aplicação de 110,8 milhões de reais, onde até 2010 75% das 

obras já haviam sido concluídas.  Ainda, de acordo com relatório do PAC 

(2010) essas obras objetivam promover uma “urbanização integrada no bairro 

Nossa Senhora da Apresentação, envolvendo esgotamento sanitário, 

drenagem, pavimentação e regularização fundiária.” (PAC, 2010, p. 138). 

   

Figura 19 –  Prédio Residencial de Pequeno Porte no Vale Dourado 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2011.  

 

A imagem acima demonstra o nível de crescimento do loteamento Vale  

Dourado. As melhorias implementadas na região vem gerando uma valorização 

imobiliária, o que não tarda em afirmamos que empreendimentos de pequeno 

porte já são uma realidade concreta no loteamento. Aos poucos, a paisagem 

vai dando a conotação de um espaço de transição, sem comportando como um 

loteamento que torna uma exceção em meio a regra da pobreza dos 
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loteamentos. Dessa maneira, o Vale Dourado, torna-se um espaço de transição 

entre a dicotomia “riqueza” e pobreza entre os conjuntos habitacionais e os 

loteamentos. 

Essas disparidades internas se refletem diretamente no processo de 

construção das percepções dos moradores a cerca do bairro. No que se refere 

a violência local, alguns dos poucos dados disponíveis no mostram que o 

Nossa Senhora da Apresentação se caracteriza como o líder na lista dos 

bairros com maior índice de homicídios em Natal. A tabela a seguir, produzida 

pela Secretária de Justiça e Cidadania (SEJUC) nos deixam a par do numero 

absoluto de homicídios na capital de Natal nos últimos 7 (sete) anos: 

 

TABELA 2 -  Homicídios nos Últimos sete anos – Divisão por Bairros em 
Números Absolutos 

Fonte: Coordenadoria dos Direitos Humanos e Defesa das Minorias. Secretária de 
Justiça e Cidadania (SEJUC-RN), 2010.  

 

Vemos que no decorrer dos últimos 7 (sete) anos, o Nossa Senhora da 

Apresentação vem apresentando os maiores numero de homicídios na capital, 

logo em seguida do segundo bairro considerado também de periferia: Felipe 

Camarão. Diante dos números, ressaltamos a importância de um estudo 

                                                           
79 Esse total de homicídios não corresponde a soma total dos assassinatos ocorridos na cidade 
de Natal.  

BAIRROS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

N. S. 
APRESENTAÇÃO 22 37 36 48 40 53 39 

275 

FELIPE CAMARÃO 25 34 26 32 26 41 20 204 

LAGOA AZUL 11 13 1 38 40 37 33 173 

PAJUÇARA 5 9 11 25 31 31 21 133 

QUINTAS 7 20 17 18 13 17 14 106 

IGAPÓ 10 21 15 11 12 20 23 112 

POTENGI 18 8 4 17 10 22 10 89 

PLANALTO 8 9 8 11 21 21 9 87 

MÃE LUIZA 10 8 22 12 12 11 7 82 

ALECRIM 16 11 5 12 8 5 11 68 

DEMAIS 
LOCALIDADES 83 80 76 101 106 133 ---- 

 

NATAL 215 250 221 325 319 391 18779 1.328 
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significativo que procura traçar um olhar sobre os atores envolvidos nos crimes 

de homicídios na região, em especial quem ameaça, é ameaçado ou comete o 

homicídio no bairro.  

 

2.4 – Os Caminhos Percorridos pela Pesquisa: A Meto dologia Empreendida 
e a Experiência de Campo. 

 
 

Durante certo tempo a clareza a cerca do objeto de pesquisa ainda não 

se encontrava convictamente situada principalmente devido a obscura relação 

entre os fenômenos da violência e segregação no bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, o que de fato se apresentou como uma alternativa inicial de 

estudo. Porém, ainda havia certa confusão em se decidir o que trabalhar, com 

quem trabalhar e a importância de se trabalhar o bairro alicerçados a partir  

desses dois importantes fenômenos. Até certo ponto tínhamos o que Creswell 

(2010) denomina de Projeto Emergente, onde não há nada prescrito, e toda a 

ideia de pesquisa (metodologia e outros) pode se modificar de acordo com as 

eventualidades surgidas.  

Mas uma coisa era certa: havia a necessidade de tentar entender no 

mínimo a relação entre violência, comunidade e espaço no bairro. 

O mês de agosto de 2011 representou um marco importante para o 

estudo. Nesse período as visitas de campo foram iniciadas de maneira muito 

esporádica, sem qualquer modo de compromisso formal, onde tínhamos nelas 

o intuito de tentar observar superficialmente a dinâmica cotidiana do bairro 

Nossa Senhora da Apresentação. Ainda não havíamos compreendido o espaço 

e a sua dinâmica sócio-territorial, ou se quer não havia a mínima noção da 

localização dos loteamentos, conjuntos habitacionais, favelas ou 

assentamentos, consequentemente os limites legais entre estes passavam 

despercebidos. Porém, desde as primeiras visitas ao campo ficou explicito 

sumariamente que o recorte espacial da pesquisa enfrentaria uma 

peculiaridade do bairro, pois tínhamos a frente uma enorme extensão territorial 

sob forte dinâmica social, assim como também uma economia interna intensa e 

diversificada, fatores estes que são responsáveis pela estruturação de grandes 

centralidades no interior do Nossa Senhora, como avenidas e ruas que são 
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espaços de intenso movimento no cotidiano, onde esses pontos se comportam 

como fortes espaços interatividade social da comunidade. Na verdade, aos 

poucos ia ficando claro que o bairro em questão é na verdade uma cidade 

dentro de outra cidade. 

A primeira estratégia adotada foi circular por esses espaços, que são 

verdadeiras “veias” centrais do bairro. Assim, nos primeiros meses foram 

percorridas essas centralidades, em especial a Avenida Boa Sorte (Loteamento 

Santarém Grande – ou comumente chamado de Vale Dourado), Avenida 

Santarém (Loteamento Santarém Grande), Avenida Industrial (Jardim 

Progresso) e Avenida dos Expedicionários (Parque dos Coqueiros). Sempre 

que abordados para conversar, os moradores – nem sempre dessas 

centralidades – expunham uma narrativa a cerca do bairro, do seu espaço de 

vivencia (rua, vizinhos, beco, vielas) e de suas relações com outros moradores. 

O que chamou atenção, foi o fato que a imagem do bairro era sempre pautada 

sobre dois fenômenos já suspeitados na ideia inicial da pesquisa: violência e 

segregação, um fenômeno condicionado ao outro, em uma espécie de 

movimento cíclico, dialético, o que para o morador jamais são dissociados. 

Atentada para essa premissa, observamos inicialmente que essa 

associação entre violência e segregação (muitas vezes combinado com a ideia 

de crime e criminalidade) esta presente quase que uniformemente no discurso 

dos moradores do Nossa Senhora da Apresentação, onde em certos 

momentos também tornam-se concepções alimentadas pela mídia televisiva ou 

mesmo pelo senso comum. 

 Partindo desse ponto, o trabalho seguiu-se para o aprofundamento 

dessas concepções a cerca do bairro, daí surgindo a pergunta de pesquisa que 

norteia todo o estudo: como o morador ver o bairro  a partir da perspectiva da 

violência, e até em certo grau, também sob a segregação? Sendo assim o 

trabalho passou a levar em consideração as percepções cotidianas populares 

sobre o bairro, onde partir desse viés de analise pudemos alcançar 

descobertas interessantes, se não importantes, que se traduzem em um 

sentido concreto no que tange a disposição intra-espacial do bairro. Essa parte 

deixamos a cargo da analise realizada no capitulo 3 (três) e nas considerações 

finais. 
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O primeiro passo foi dado. Porém, surgia uma segunda dificuldade: que 

metodologia utilizar para trabalhar as percepções dos moradores a cerca de 

seu espaço de vivencia? Prioritariamente, a abordagem qualitativa se mostrou 

a mais capaz de responder a pergunta de pesquisa. Dessa maneira, 

entendemos que o método qualitativo é importante para o este trabalho na 

medida em que: 

 

Mostram uma abordagem diferente da investigação acadêmica 
do que aquelas dos métodos da pesquisa quantitativa. A 
investigação qualitativa emprega diferentes concepções 
filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, 
análise e interpretação de dados. Embora os processos sejam 
similares, os procedimentos qualitativos baseiam-se em dados 
de textos e imagem, tem passos singulares na analise dos 
dados e se valem de diferentes estratégias de investigação. 
(CRESWUELL, 2010, p. 206) 
 
 

Outros aspectos que compõe o método qualitativo se mostraram 

eficientes em diferentes estágios do período de fomento da pesquisa, pois, 

ainda como salienta Creswuell (2010), a pesquisa quantitativa tem as seguintes 

características, que acabaram sendo incorporadas no trajeto do estudo: 

a) Ambiente natural: quem trabalha com método qualitativo tende a 

coletar os dados no campo de vivencia dos participantes, sem 

precisar leva-los a um laboratório. Essa experiência permite ao 

pesquisador ter interações face a face; 

b) Pesquisador como Instrumento fundamental da pesquis a: o 

pesquisador coleta seus dados pessoalmente por meio do exame 

de documentos, de observação de comportamento ou de 

entrevistas com participantes; 

c) Múltiplas fontes de dados:  os pesquisadores qualitativos 

geralmente trabalham com múltiplas fontes de dados, e depois os 

organizam; 

d) Analise de dados indutiva:  o pesquisador qualitativo criam seus 

próprios padrões e categorias de baixo para cima; 
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e) Significado dos participantes:  o pesquisador precisa manter o 

foco na aprendizagem do significado que os participantes dão ao 

problema ou a questão, e nunca ao contrário; 

f) Projeto Emergente:  a pesquisa muda seus rumos – inclusive 

aplicação da metodologia – de acordo com as necessidades 

surgidas. Não há nada prescrito; 

g) Lente teórica:  o pesquisador se fundamenta em outras leituras, ou 

conceitos, para abordar sua questão; 

h) Interpretação:  o método qualitativo é uma forma de interpretar o 

que os pesquisadores ouvem, enxergam e entendem, sempre 

alicerçados a um contexto histórico entre outros; 

i)   Relato Holístico:  Os pesquisadores qualitativos tendem 

desenvolver um quadro complexo do que esta sendo objeto da 

pesquisa 

 

Em vista que o método qualitativo ofereceria uma gama de formas para 

se chegar ao ponto chave da questão, a entrevista foi considerada o principal 

mecanismo para a coleta dos dados. Dessa maneira, realizamos uma seleção 

intencional (CRESWELL, 2010, p. 212) para mostrar quais atores e espaços 

seriam considerados primordiais para o estudo. Dessa maneira, foi enxergado 

que a seleção dos atores deveria seguir pelo menos um quesito principal: os 

atores mais importantes seriam aqueles que poderiam ter uma maior 

proximidade com as questões gerais do bairro, ou que pelo menos tivesse uma 

rede social relativamente extensa., ou que sua permanência no bairro e em 

espaços de sociabilidade (espaços públicos e de lazer) fossem intensas e 

cotidianas. Dessa maneira enxergamos como candidatos essenciais a 

aquisição dos depoimentos: a) os presidentes de associações de moradores e 

de conselhos comunitários (esses foram os mais imprescindíveis), b) 

coordenadores de instituições não-governamentais; c) educadores do bairro, d) 

moradores mais antigos e d) adolescentes. Estes atores intencionalmente 

selecionados poderiam fornecer dados e falas de grande importância para a 

pesquisa.  
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A delimitação do espaço da pesquisa ainda se mostrava um problema. 

O bairro tem uma extensão de tamanhos vertiginosos, onde loteamentos 

(clandestinos ou não), favelas e conjuntos habticaionais configuram a 

paisagem. A delimitação do espaço se deu em outubro de 2011 após as 

sugestões da banca de qualificação. E assim, o recorte se limitou a três 

localidades especificas no seio do bairro: 

I) Conjunto Parque dos Coqueiros: conjunto habitacional fundado no 

final da década de 1980 no bojo das políticas habitacionais. É 

observado como um espaço relativamente elitizado perante as 

demais regiões do Nossa Senhora, pois ali há uma 

concentração de classe média e uma maior alocação de 

serviços e infraestrutura. É uma pequena “Zona Sul” do Nossa 

Senhora da Apresentação; 

II)    Loteamento Vale Dourado (antigo Santarém Grande): O maior 

loteamento do Nossa Senhora da Apresentação, pois concentra 

o maior numero populacional da região. É uma localidade de 

transição entre o Parque dos Coqueiros e as regiões mais 

pobres do bairro. Essa loteamento esta passando por um súbito 

crescimento econômico e urbano interno nos últimos 8 anos; 

III)   Loteamento Jardim Progresso: situado nos confins do bairro. 

Surgiu nos meados da década de 1990. É um loteamento 

resultado de invasões por moradores pobres e formado 

majoritariamente por migrantes do interior do estado, moradores 

de outras periferias e os filhos de pais pobres de outras regiões 

do bairro. Apesar de possuir péssimas condições de 

infraestrutura e disponibilidade precária dos serviços básicos 

públicos, a região vem passando por um pequeno surto de 

valorização em certas localidades. Mas ainda sim é um exemplo 

tácito da pobreza localizada. 

 

Após o recorte espacial, ainda no mês de agosto de 2011, o primeiro 

passo foi dado, pois tivemos o primeiro contato com um representante 

comunitário no bairro.  Em comprometimento com a ética do trabalho e com 
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questões relativas a segurança dos próprios entrevistados, uma vez que a 

violência é um assunto delicado de ser abordado, uma das estratégias de se 

explorar as entrevistas foi generalizar todos as lideranças comunitárias na 

denominação de Representantes Comunitários. Os nomes citados nesse 

estudo também são todos fictícios. 

O primeiro representante com quem a pesquisa teve contato foi 

“Arnaldo”, que estava a frente das lutas políticas no conjunto Planície das 

Mangueiras, situado no loteamento Vale Dourado. Arnaldo mostrou verdadeira 

atenção, acolhimento e interesse pelo estudo, e logo se tornou difusor de 

contatos dos outros representantes, ou pessoas que poderiam auxiliar no 

trabalho. 

Arnaldo em conversa informal relatou como se deu sua chegada ao 

bairro, sua historia de vida e seu cotidiano na comunidade, e logo foi deixando 

evidencias claras de uma fragmentação espacial da violência – ou seja, a 

violência não como um fenômeno uniforme no bairro, e sim como uma 

particularidade de outras regiões dali - assim como da pobreza e da 

segregação. Em fragmentos de sua conversa (ainda não era uma entrevista) foi 

ressaltado o que o conjunto “tinha de bom”, como postos de saúde, postos 

policiais, calçamentos e pavimentação. Sob a perspectiva de segregação, 

Arnaldo não mostrava evidencias de um espaço que sofria com a ausência de 

equipamentos públicos ou outras formas de serviços, o que acabou incidindo 

diretamente em sua abordagem a cerca da violência no bairro, pois quando 

perguntando se ali era violento, a reposta foi automática: aqui não, mas lá pra 

baixo é muito violento.  

Até então, poderíamos considerar equivocado levar em consideração 

unicamente a fala de Arnaldo como discurso padrão dos moradores do 

conjunto Planície das Mangueiras. Em mais algumas “visitas experimentais” 

conversamos com “Coabi”, morador do Vale Dourado há 10 anos. Coabi presta 

serviço de vigilância para uma das fábricas que faz limite entre o bairro Nossa 

Senhora e o Parque Industrial de Natal/Extremoz.  Em meio as conversas, 

quando lhes foi explicado do que se tratava o dialogo (sobre o Nossa Senhora 

da Apresentação e sua relação com a violência) Coabi retirou um aparelho 

celular do bolso que continha uma pequena filmagem, muito distorcida e de 
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péssima qualidade, onde um rapaz corria metros e logo caia de bruços no 

chão. Coabi se gabou de ter captado a cena através de uma das diversas 

câmeras de segurança da indústria, que tem seus muros voltados para o 

Loteamento Jardim Progresso. Logo argumentou: Viu aí? Esse cara que caiu 

mataram lá pra baixo! Rapaz olha aí na frente da minha casa, ta tudo 

pavimentado, é tudo drenado, o bairro esta crescendo. É muito bom morar 

aqui. O caras que matam por aqui é tudo lá de baixo, é os “cabras de pêia” 

envolvidos com coisas erradas.  

As palavras de Arnaldo e Coabi não convenceram o bastante para 

tirarmos conclusões absolutas. Não pela suspeita dos depoimentos, pois 

mostraram muita sinceridade durante as conversas. Talvez tenha sido a 

insegurança de elaborar uma hipótese baseada em poucos relatos. Após as 

conversas com Arnaldo e Coabi (no mesmo dia) foi realizada uma exploração 

de campo muito superficial no Planície das Mangueiras para observar a 

questão da infraestrutura urbana na localidade, e logo nos deparamos com um 

morador, que puxou “papo” por um bom tempo. O morador logo relatou: o 

pessoal daqui não querem ser reconhecidos como moradores do Nossa 

Senhora da Apresentação. A mácula é grande. Você já perguntou onde é o 

Bairro Nossa Senhora da Apresentação ao pessoal do Parque dos Coqueiros? 

Eles nem sabe onde fica. 

 Nesses três fragmentos de conversas víamos cada vez mais o bairro 

sendo espacializado e fragmentado, que entre tantas outras observações, a 

percepção a cerca da violência no bairro era um elo muito forte de 

segmentação interna, e não era dissociada da questão da segregação sócio-

espacial no interior do Nossa Senhora da Apresentação. Assim, cada vez mais 

ficava explicito que não havia uma identidade construída do morador do bairro, 

e sim identidades localizadas, reduzidas a um loteamento, conjunto, favela, ou 

até mesmo ruas ou vielas.  

Em todos os depoimentos preliminares observamos uma padronização 

a cerca da culpa da violência, cujo sinônimo do fenômeno era espacializado no 

loteamento Jardim Progresso. Devido a isso, porque não visitar o Jardim 

Progresso? Percorrendo a principal centralidade do Bairro Nossa Senhora da 

Apresentação, a Avenida Boa Sorte, pudemos ir realizando paralelamente uma 
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observação participativa inicial, e assim atentamos que na medida em que 

adentrávamos ao bairro, os problemas tocantes a infraestrutura iam ficando 

mais evidentes e intensas, onde ruas esburacadas, esgotos ao céu aberto e 

diminuição dos padrões residenciais ia fazendo parte da paisagem.  

Nessa perspectiva de observação do espaço, as ruas e becos se 

mostravam como verdadeiras fronteiras que separavam locais radicalmente 

dispares, mas que pertenciam um único bairro. Uma dessas localidades era a 

“Rua do Frazão”, fronteira espacial entre os loteamentos principais e o 

loteamento Jardim Progresso. Ali a sensação de transposição de dois mundos 

tornou-se evidente, pois o impacto de mudança do espaço era forte. Enfim, 

chegávamos ao Jardim Progresso. 

Quem receptou a pesquisa foi um representante comunitário, 

“Paulinho”, um senhor de idade, simpático e receptivo. Paulinho logo tornou o 

ambiente afável, pois nos apresentava aos poucos parte de sua intimidade, 

como a residência em que morava e seus familiares. Não demorou, e Paulinho 

logo mostrou um dos seus maiores “motivos de orgulho na vida”: a sua 

pequena rádio difusora, que funcionava de modo muito artesanal e precário, 

onde toda a “parafernália” instrumental era instalada nos fundos de seu quintal. 

A rádio servia como veiculo de comunicação por qual Paulinho expunha os 

problemas enfrentados diariamente pela comunidade do Jardim Progresso (a 

dificuldade de locomoção dos moradores que tinha que trabalhar do “outro lado 

do rio” ou no “comércio da Zona Norte”, ausência de serviços como postos de 

saúde, creches, escolas e segurança pública); ausência de espaços públicos 

principalmente para os jovens; os relatos e detalhamento dos homicídios 

ocorridos na região. A rádio também tinha sua parte recreativa, pois havia 

“espaços para todos falarem” e expor suas necessidades, onde rotineiramente 

“personalidades” do bairro, comerciantes, artistas locais e pessoas que 

trabalhavam lá eram convidadas a “botar a boca no trombone”. Lá Paulinho 

também convocava a população para o engajamento na participação dos 

assuntos comunitários. Em uma coversa breve, assim que foi tocado na ideia 

inicial do trabalho (violência no bairro), mas de maneira ainda muito tímida, 

Paulinho nos argumentou: Infelizmente não tenho tantas noticias boas a te dar: 

aqui os índices de homicídios são alarmantes, inclusive ha uma semana 
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decapitaram um rapaz a poucos metros daqui. Outros crimes vêm acontecendo 

com maior frequência, como estupros e até sequestros relâmpagos com 

visitantes. Os problemas de lixo, esgotos e doenças são de fazer dó. Estou 

lutando para a vinda de uma escola e um posto de saúde, mas esta sendo tudo 

em vão. Montei uma rádio em minha casa para denunciar os problemas da 

comunidade. Nessa atual gestão nada esta sendo feito. Já escrevi minha carta 

de demissão. 

As palavras de Paulinho, aliadas a dos outros moradores, fechava um 

ciclo parcialmente da ideia de violência no bairro. Os primeiros relatos apenas 

reforçaram a observação preliminar da pesquisa, onde construção de uma 

cultura identidária além de fragmentada espacialmente alicerça-se a partir das 

percepções da violência e a da segregação. Daí em diante passamos a 

vislumbrar uma conclusão primária: o bairro não é passível de generalizações, 

e a percepção do espaço é pautada na violência, fenômeno este que também é 

tão fragmentado como o bairro. Assim, a violência e a segregação geram 

impactos concretos e práticos na vida cotidiana de seus moradores. 

O mês de agosto de 2011 fora reservado para as conversas primárias, 

ainda com o objetivo de atentar até onde ia relação bairro-violência-segregação 

na perspectiva do morador. Do final de agosto até meados de setembro os 

percursos realizados pelo bairro ainda se mostravam relativamente 

inconclusivo e cautelosos. Porém, foi surgindo a certeza da seleção dos atores, 

e a breve aproximação com eles evidenciaram que a consolidação do peso 

qualitativo que a pesquisa deveria tomar. 

Os últimos dias de setembro de 2011 foram reservados para a 

construção das entrevistas a serem realizadas com os atores do bairro. 

Retornamos ao campo em outubro de 2011 para iniciarmos os procedimentos 

de coleta de dados, assim como também a observação participativa, que nos 

permitiu observar o campo recortado (Parque dos Coqueiros, Jardim Progresso 

e Vale Dourado) e tornar-lo paralelo a analise das entrevistas. Todas as 

observações realizadas no campo eram repassadas para um diário de campo, 

onde ali eram retiradas incongruências, ambiguidades, dúvidas, fatores 

importantes, assim como também eram atentados aspectos relacionados a 
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estrutura física e social do campo, rotinas diárias dos moradores, indagações e 

lacunas que geravam duvidas.  

As observações de campo permitiram espacializar geograficamente o 

objeto de pesquisa e os seus respectivos anseios. Assim, os diários de campo, 

aliados as entrevistas e dados pre-existentes tiveram forma fundamentais para 

a confecção de mapas de ilustração, todos eles elaborados com o auxilio de 

alguns softwares, como o AutoCad, Acgiz e o Google Maps. 

A Observação Participativa foi selecionada pelo estudo devido ao 

considerável alcance de sua eficiência diante do objetivo desejado, ou como 

bem ilustra Laville e Dione (1999) quando afirmam que a observação é um 

modo privilegiado de contato com real, “observando que nos situamos, 

orientamos nossos descolamentos, reconhecemos as pessoas e emitimos 

juízos de valor a elas.” (LAVILLE e DIONE, 1999, p. 180) 

 Dentro do método da observação, optamos pela Observação 

Participativa, um método de coleta de dados comum nas ciências sociais, e 

que se enquadrada no segmento de observação quase ou não-estruturada, 

que para Laville e Dione (1999) é díspar da observação estruturante, ao passo 

que na primeira o observador-pesquisador “não fica retirado do campo, mas se 

integra a situação por uma participação direta e pessoal” (LAVILLE e DIONE, 

1999, p. 180) 

No que tange as entrevistas, entre outubro e janeiro de 2012 foram 

realizados um total de 19 (dezenove) entrevistas. As entrevistas estavam, 

submetidas a um questionário aberto, com perguntas que permitiam o 

entrevistado e o entrevistador lançar leques mais além do que o esperado. O 

espaço era aberto para o diálogo, e o trajeto das entrevistas estavam 

submetidas a algumas variáveis de análise. 

Sendo assim, o estudo adotou o critério de subclassificação para as 

entrevistas: a) entrevistas formais, onde o roteiro era mais complexo e se 

necessitava de tempo disponível do entrevistado, as técnicas de entrevistas 

eram mais formais, como uma espécie de “conversa oficializada”. As 

entrevistas eram definidas com os atores sociais bem anteriormente, e 

necessitava de um espaço físico trabalharmos; b) entrevistas informais, onde o 

roteiro estruturado era curto, e as conversas eram breves, e delas eram 
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retirados apenas os trechos mais importantes. Do total de 19 (dezenove) 

entrevistas, 5 (cinco) foram realizadas com os representantes comunitários 

(entre conselhos, associações, ONG e entidades esportivas e culturais do 

bairro), sendo 1 (um) do Vale Dourado, 1(um) do Parque dos Coqueiros e 3 

(três) do Jardim Progresso. Essas 5 (cinco) entrevistas tiveram média de 

duração de 3 (três) horas de depoimento cada uma, totalizando nessa parte do 

estudo 15 (quinze) horas de relatos e historias desses personagens e suas 

relações com o bairro. Todas foram gravadas em equipamento de áudio.  

Nessas entrevistas em que o gravador foi utilizado, os comportamentos 

dos entrevistados foram variados. Para gerar um clima de conforto para o 

depoente, a aproximação e o contato eram realizados bem anteriormente a 

data prevista para a conversa gravada. Dessa maneira havia um espaço de 

tempo para quem cedia os relatos se sentir mais intimo ao pesquisador, dando 

assim detalhes do assunto muito imprevistos e peculiares. Como por exemplo: 

durante o primeiro contato com Paulinho, as suas narrativas eram restringidas 

por palavras medidas, cautelosas, e quando ia se referir algum político que 

tinha relações imediatistas com o bairro, ou até mesmo relatos dos casos de 

violência policial ou ia falar sobre as pessoas que eram agentes passivas dos 

crimes no loteamento, eram utilizados termos impessoais como o camarada, o 

colega ou o rapaz, porém jamais nomes. A medida que a relação entre o 

pesquisador e o entrevistando foram se estreitando, em que as visitas se 

tornaram quase diárias ao bairro, em meio as conversas Paulinho já conseguia 

expor detalhes importantes e tinha uma maior precisão de datas e personagens 

do cotidiano no loteamento. 

Outro caso similar foi a entrevista com “Dona Nena”, representante 

comunitária do Vale Dourado. Seus depoimentos eram repletos de cautela, e 

muitas vezes havia uma influencia muito grande de discursos politizados 

pró/contra partido ou figura política. Em suas respostas, havia certos momentos 

que Dona Nena refletia muito bem o que iria dizer, as vezes parava e adotava 

um silencio insuportável, e via quais eram as palavras mais adequadas para a 

réplica. Os contatos rotineiros com Dona Nena nos permitiu quebrar o gelo, e 

as conversas passaram a ganhar um tom suave e natural, e de certa forma 

mais sincera. 
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Já outros não se inibiram tanto. Viam a pesquisa, ou pelo menos a 

gravação da entrevista, como uma maneira de terem suas vozes ouvidas e 

seus clamores atendidos. Não muito obstante fui confundido com técnicos da 

prefeitura ou político em época de campanha com o intuito de barganhar votos. 

As vestimentas também influenciavam bastante na coleta de 

depoimentos. Quando eu me apresentava em roupas mais formais, como 

sapato, calça e camisa os entrevistados, em determinados casos, expunham 

um depoimento construído, ensaiado, como se estivesse clamando em público, 

ou quando se tratava de moradores comuns, no sentido de não esta afiliado a 

qualquer forma de associativismo local, tendiam a me receber bem, e a 

conversa as vezes fluía sem qualquer resquício de desconfiança. Quando as 

roupas sociais eram trocadas pela bermuda, sandálias e camisas básicas 

devido ao intenso calor, as entrevistas eram vistas como suspeitas, e não era 

muito raro moradores me receberem de modo hostil, pelo interfone, com 

metade do corpo para dentro do portão gradeado, e em casos mais extremos 

ameaçar a acionar a policia. Portanto, preferi fomentar a pesquisa vestido 

socialmente. 

As outras 14 (quatorze) entrevistas – fora as 5 (cinco) formais -  foram 

mais curtas, onde apenas trechos importantes eram levados mais em 

consideração. Nesses diálogos, a conversa era mais objetiva, e durava menos 

tempo, em torno de 30 a 40 (quarenta) minutos. Os diálogos eram realizados 

na porta de casa, na esquina, na rua ou sentados na calçada. Essas 14 

(quatorze) entrevistas foram selecionadas de modo variado, não de maneira 

pré-determinada, seja pela falta de tempo ou pela disponibilidade dos atores. 

No decorrer da coleta de todas essas conversamos com 

representantes de movimentos locais, moradores mais antigos do bairro, 

comerciantes e alguns jovens e adolescentes. Apesar dos relatos serem muito 

curtos, estes sempre me mostrou muita sinceridade pela riqueza de detalhes, 

pelo uso de expressões mais intensas e a uniformidade da conversa.  

No Jardim Progresso encontramos uma variedade maior de 

movimentos associativos: conselho comunitário, grupos de reivindicação de 

melhorias locais, associação de amigos e moradores, organizações não-

governamentais, clubes esportivos e entidades culturais. Isso nos dá uma 
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prova que os movimentos sociais localizados também são fragmentados, e 

muitos lutam por causas mais imediatistas, ou se reúnem em busca de um bem 

mais particularizado. Outra conclusão que podemos tirar disso é que de acordo 

que o Estado não exerce suas atribuições no sentido de prestação de serviços 

básicos sociais, urbanos e de infraestrutura, a quantidade de entidades se 

mostram em um maior número, as vezes agindo individualmente e fortalecendo 

disputas internas pela a hegemonia representativa, como por exemplo: os 

presidentes de conselhos comunitários entrevistados sempre enfatizavam que 

eram os representantes de lei e de fato, e os outros era só politicagem80. Uma 

prova é que a quantidade numérica de entidades locais são mais expressivas 

no Jardim Progresso, onde coincidentemente há uma maior carência sócio-

economica e estrutural. 

Infelizmente outros atores importantes que compõe o cenário político e 

social do bairro não puderam ser ouvidos devido a variados motivos, como a 

indisponibilidade destes personagens, a desconfiança com a pesquisa e o 

tempo curto para o cumprimento do prazo final do trabalho. Quem sabe em um 

projeto de doutorado. 

No que cerne a observação participante, fomos visitando o bairro de 

maneira difusa, sem um ordenamento especifico, muitas vezes de modo 

simultâneo ou isoladamente, ou seja, visitamos Parque dos Coqueiros, Vale 

dourado e Jardim Progresso sem que se esgotasse a observação de um para 

passarmos a analisar o outro, onde as vezes percorríamos os três em um único 

dia, ou em dias alternados, sempre indo e vindo, tirando notas e duvidas com 

os variados agentes.  

O modo de visitas difusas sem seguir um parâmetro foi de suma 

significância para compreendermos como o bairro Nossa Senhora da 

Apresentação vai sendo construído a partir do imaginário social local. Essa 

“despadronização” é importante para lançamos olhares comparativos mais 

intensos entre as percepções dos moradores dos conjuntos e loteamentos que 

foram objetos do estudo, onde essas óticas comparativas nos permitiram levar 

                                                           
80 Nesse caso, os outros, a quem os presidentes de conselhos comunitários se referiam, eram 
em geral presidentes de associações de moradores, onde os primeiros não reconhecem os 
segundos no que se refere ao exercício do protagonismo político local. 
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em consideração os fatores determinantes que influenciam diretamente na 

formação das percepções comunitárias a cerca do próprio espaço de vivência.  

Assim víamos como a violência ganhava um tom concreto no espaço, 

onde os moradores pintam um bairro difuso, setorializado, e imaginam uma 

cartografia do medo, do estigma, da segregação e da pobreza, pintando locais 

com cores mais intensas, onde o perigo social reside, onde a violência é diária 

e onde a segregação é presente, auferindo-lhes o status de invasor ou 

indesejável. Em contrapartida, outros locais ganhavam uma tonalidade mais 

clareada, onde a tranquilidade era presente, e a presença da violência só é 

decorrente das ameaça dos outros, da presença de estranhos. Nesse local, 

não só o medo impera, mas também o sentimento de desconfiança é 

constante. Essas crônicas de violência e do medo eram mais reais e 

perceptíveis em alguns locais, mas também se comportavam como uma 

construção imaginária relativamente abstrata em outros. 

Como exemplo dessas disparidades de percepções, um dos 

entrevistados quando me indicou a possibilidade de uma visita da pesquisa o 

Jardim Progresso logo ressaltou: vá logo lá antes que escureça, porque depois 

que anoitece as coisas lá são perigosas.  

É verdadeiro que, através da observação dos dados da imprensa 

escrita e televisiva vemos que os assassinatos (geralmente colocados como 

acerto de contas) além de serem concentrados em maior numero no Jardim 

Progresso, tendem a acontecer mais a noite. Porém, na exploração do campo, 

observamos que o bairro tem uma vida noturna intensa nesse horário, onde há 

casas de show, pizzarias, lanchonetes, carrinhos de lanches, botecos, bares e 

outros espaços de sociabilidade, sempre lotados, e com a presença de muitos 

jovens. Parece que o medo ultrapassa as estatísticas oficiais, e ajudam a 

obscurecer mais ainda a percepção a cerca do Nossa Senhora da 

Apresentação. 

Analisado o campo, e as entrevistas coletadas, encerramos essa 

primeira fase da pesquisa no final de janeiro de 2012.  A segunda fase foi 

dedicada a analise das entrevistas gravadas e seleção dos outros relatos, que 

durou de fevereiro ao final de março de 2012. Durante a elaboração do terceiro 

capitulo que compreende a porção empírica da pesquisa, foram realizadas 
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outras visitas ao campo. Nessas idas, algumas coisas mudaram: Paulinho já 

não tinha mais a rádio difusora, pois foi fechada por se tratar de uma rádio 

pirata, alguns atores se preparavam para as eleições municipais de 2012 e 

outros agentes já se mudaram do bairro por motivos diversos. 

Entre o final de março e o mês abril de 2012 tivemos que voltar ao 

campo, pois em meio a analise dos relatos observamos que ainda haviam 

moradores para serem ouvidos, e em meio a esses contatos encontrei “Dona 

Nena”, que por meio de seu histórico de moradia e de vida no loteamento 

Jardim Progresso foram possíveis atentarmos para uma questão que até então 

passara bem despercebida: a segregação no interior de um loteamento já 

segregado. Aproveitamos esse novo ciclo de visitas ainda para tomar notas 

finais dos entrevistados, tirar algumas duvidadas que surgiram na elaboração 

do capitulo e realizar mais algumas seções fotografias. Oficialmente o campo 

foi encerrado em 06 de maio de 2012, e o resultado da pesquisa como um todo 

esta nas linhas a seguir. 
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CAPÍTULO 3 – A CONSTRUÇÃO IMAGÉTICA DO BAIRRO NOSSA  
SENHORA DA APRESENTAÇÃO PELOS SEUS MORADORES. 

 
 
“Invadindo a Zona Norte nosso bonde é galerão comando Jardim 
Progresso o bonde tem disposição, de pistola ou de doze a gente 
detona você, alemão não bota a cara se não tu vai se fuder, esse é 
só um recado que eu mando na moral que a galera é bem armado um 
verdadeiro arsenal, se a gente te pegar nós não temos pena não, é 
só tu vir encarar que é hospital ou caixão” (MC RAUL – BONDE DO 
JARDIM PROGRESSO ) 

 
 

3.1 – Efeitos da Segregação: A Construção Social do s Estigmas e seus 
Impactos para os Moradores do bairro Nossa Senhora.  

 
 

Sem dúvida, um dos efeitos mais impactantes ocasionado pela 

segregação socioespacial é a produção de estigmas. Os estigmas são 

alicerçados sob diferentes perspectivas (cor, raça, gênero e outros). Porém 

quando o estigma é calcado de um teor espacial, a relação pobreza-lugar 

sempre acaba suscitando outras questões, como o crime e a violência. 

No caso do bairro em discussão, esses estigmas, construídos sobre a 

população local, se assemelham à construção daquelas mesmas identidades 

do morador das periferias brasileiras do início do século XX, que por meio da 

ótica das instituições públicas, pela visão do “povo de fora”, por uma mídia 

tendenciosa e por tantos outros atores sociais não advindos do bairro, são 

construídas visões quase que diabólicas, onde o morador do bairro pobre, sem 

qualquer forma de distinção, passa a representar um perigo social eminente. 

Isso fica evidente quando o morador do bairro Nossa Senhora da Apresentação 

é perguntado se a localização de sua residência fica próxima ao Vale da Bala, 

uma menção jocosa ao loteamento Vale Dourado.81 

No entanto, com a nova configuração fragmentada das periferias 

urbanas brasileiras, inclusive as da cidade de Natal, esses estigmas ganham 

uma nova refração: antes, a periferia como espaço homogêneo no que se 

refere à constituição de seu tecido social, era representada como um perigo 
                                                           
81 Apesar das recentes melhorias no que se refere à estruturação urbana ou à transição do 
padrão residencial no Vale Dourado, ainda são vistos com determinada frequência casos de 
homicídios no loteamento. O termo Vale da Bala não foi proferido por nenhum dos 
entrevistados. A menção é uma lembrança do pesquisador dos seus anos de atuação como 
professor da rede de ensino secundário na Zona Norte de Natal, onde os alunos se referiam 
ironicamente ao bairro, de uma maneira geral, como Vale da Bala ou Residencial Gold Vale.  



147 

 

para o mundo “externo”, ou para uma elite das zonas privilegiadas. As 

mudanças estruturais e sociais no interior dessas periferias, ocorridas nos 

últimos anos, permitiram que surgissem espaços “ricos” e pobres duelando em 

um único âmbito, condicionando a qualidade de novas periferias a esses 

lugares. A configuração dessas novas periferias pode ser considerada como 

um fator importante para a produção social dos estigmas, pois no caso em 

estudo, vemos que esses estigmas são assistidos pelo não morador, porém 

tornando-se cada vez mais comum a produção de estigmas no interior do 

bairro - entre os próprios moradores. Durante a pesquisa foi possível notar a 

construção de identidades espaciais segmentadas, cada qual representando 

um grau de “perigo interno” para a sociabilidade do bairro, mas de um modo 

geral esse perigo era sempre representado nas percepções populares como o 

morador lá de baixo, ou o povo lá de baixo, denominação atribuída às pessoas 

que residem na região fronteiriça e mais pobre do Nossa Senhora da 

Apresentação. 

Além das dificuldades enfrentadas no cotidiano de quem mora no 

bairro, os estigmas de que são imbuídos os seus moradores também vêm a 

complementar uma complexa cadeia de elementos que influenciam 

diretamente nos modos de conceber o espaço. Os estigmas produzidos para 

com quem mora no Nossa Senhora da Apresentação podem ser caracterizados 

a partir da compreensão das conceituações de Goffman (1975). Para Erwing 

Goffman, a sociedade instaura os subsídios para categorizar:  

 

“as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e 
naturais para os membros de cada uma dessas categorias (...) 
onde os ambientes sociais estabelecem categorias de pessoas 
que tem probabilidade de serem neles encontradas” 
(GOFFMAN, p. 11-12, 1975). 
 
 

Nessa conjuntura, o estigma não é puro e simplesmente um sequencial 

de atributos dado a uma determinada pessoa, classe ou grupo. Pelo contrário, 

o estigma é um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo. Esses 

estereótipos na verdade são exigências feitas por nós perante os atributos 

particulares dos outros, e quando estes são idealizados e imputados a um 

individuo, Goffman (1975) afirma que há a construção de uma identidade social 
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virtual, e se de fato aqueles atributos coexistem ao indivíduo concretamente, há 

a constituição da identidade social real. A discrepância entre essas duas 

formas de identidade é o que pode se constituir como um grande risco, como 

por exemplo: quando uma pessoa se apresenta como diferente de outros que 

se encontram em uma mesma categoria, se forma um consenso geral de 

diminuição deste, quando deixamos de considerá-lo  como comum e total e o 

enxergamos como estragado e diminuído. (GOFFMAN, 1975, p.12). 

Pautado nessas observações, podemos atribuir ao morador do bairro o 

status de estigmatizado, porém com ressalvas e algumas observações. Uma 

das ressalvas mais importantes a serem levadas em consideração se refere ao 

alicerçamento do estudo nas ideias de Goffman (1975), pois apesar de o autor 

estabelecer três formas distintas de estigmas, é apenas em uma dessas 

categorias que a condição de estigmatizado pode ser auferida aos moradores, 

mais precisamente na segunda em meio às três, onde as culpas individuais da 

pessoa, como desonestidade, alcoolismo, desemprego, prisão e vício são 

fatores condicionantes para a sua exclusão de determinados grupos. 82. 

Apesar de não tratar enfaticamente sobre um estigma espacial, o autor 

nos traz subsídios para afirmarmos que essa categoria também pode ser 

levada em conta, pois o mesmo também fala como as diferenças de classes 

sociais substanciam teorias do estigma com o intuito real de produzirem 

explicações preconceituosas de superidade (GOFFMAN, 1975). Ou seja, se no 

Brasil a produção das periferias urbanas sempre estiveram ligadas diretamente 

às questões das desigualdades econômicas e políticas na pirâmide social, não 

seria de se estranhar que há um estigma espacial para quem reside nas áreas 

urbanas mais pobres do país. Estes estigmas também foram fortalecidos a 

partir de outros fatores, como a produção de uma literatura precipitada do 

urbanismo nacional onde as periferias, durante décadas, foram conduzidas à 

qualidade de espaços promíscuos de vícios, crimes e culpas pessoais.  

Nesse entendimento, podemos anunciar que a atribuição da condição 

de morador estigmatizado gerada pelo estudo reside em duas escalas 

                                                           
82 A primeira Categoria de estigma conceituada por Goffman (1975) trata-se das condições 
físicas do individuo, como as deformações e alguns distúrbios. Já a terceira forma de estigma é 
mais generalista, e se refere aos estigmas tribais de raça, nação e religião, os quais podem 
contaminar toda uma família ou gerações de grupos.  
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diferentes: a primeira é uma escala espacial e a segunda é direcionada à 

condição de classe social e atributos pessoais, esta última mais presente em 

relações cotidianas no interior do bairro.  

A condição de ocupação do espaço físico se torna um atributo que 

define a condição individual do morador. Em outras palavras, o fato de residir 

no Nossa Senhora da Apresentação se constitui como uma barreira concreta 

que incide diretamente na construção de um discurso imaginário sobre as 

pessoas que residem ali, e assim uma identidade social virtual é alicerçada por 

quem não mora em relação a quem mora. Não há duvidas de que os 

elementos que enchem essas perspectivas são as ideias de crime e violência: 

 

Quando eu vou lá nas secretarias, tinham deles que diziam: o 
Vale Dourado é aquele que matam um hoje e amarram outro 
pra matar no outro dia? Eu participando de umas conferências 
recentemente, vi pessoas falando, o Vale Dourado é aquele 
lugar perigoso. Acho que depois que implantaram o Ronda 
Cidadã, eles passaram a confiar mais na gente. 
(Representante Comunitário, 51 anos, há 22 anos mora no 
bairro Vale Dourado) 
 
 

Na fala de “Neide”, vemos como a fomentação do bairro como espaço 

violento é visto a partir da ideia de um verdadeiro palco do horror, de matanças 

que ultrapassam até os dados oficiais, algo incrustado no imaginário de quem 

não tem contato diário com o Vale Dourado. O mais delicado de tudo é que 

essas concepções pré-concebidas fazem parte também das opiniões e 

imagens dos representantes dos órgãos oficiais que atuam na região, se 

refletindo diretamente em como o bairro é visto lá fora. Ainda a (des) confiança 

faz parte dos elementos que consolidam a condição de moradores 

estigmatizados, e ela só pode ser ressaltada se algum órgão público, em 

especial os policiais, dá o respaldo de que o local é seguro e as pessoas são 

de boa fé. 

Seja qual for o setor no Nossa Senhora, os moradores sentem logo à 

vista as dificuldades após ultrapassarem uma rua que representa uma fronteira 

artificial entre o mundo local, no sentido de espaço das vivências diárias, e o 

mundo real, aqueles repletos de outras tantas barreiras e dificuldades, logo se 

mostram explicitamente: 
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A mãe de um jovem daqui me contou que estava muito feliz, 
porque tava batalhando um emprego, e conseguiu, e esperava 
que a questão material em sua casa se resolvesse. Mas 
quando ficaram sabendo de onde ela era, aí ficaram com um 
pé atrás, ficaram desconfiando, aí não contrataram. Por que 
percebemos que era discriminação? Porque quando os 
contratantes souberam de onde ela era ficaram colocando 
dificuldades com a desculpa da distância (Educador, 38 anos, 
há 6 anos mora no bairro. Jardim Progresso) 
 
 

O sonho de uma vaga no mercado de trabalho formal logo se mostra 

como uma realidade difícil. As barreiras visíveis/invisíveis impostas pela 

distância entre o bairro e outras localidades da cidade fomentam um discurso 

embutido de preconceitos, e em muitos casos servem como modo de negação 

de direitos essenciais à condição da cidadania, uma vez que o trabalho, como 

bem ressalta Severino (2000, p. 68), é a “esfera básica da existência humana 

prática e histórica dos homens”, e é justamente essa esfera prática “que 

alicerça e conserva a existência material dos homens, já que a vida depende 

radicalmente dessa troca entre o organismo e a natureza física.”  

Quando analisamos as narrativas dos moradores do bairro relacionada 

à questão da estigmatização, vemos o quanto o espaço tem um cunho 

importante na fomentação da imagem de seus moradores. Nesse sentido, o 

espaço não é apenas uma circunscrição de um rabisco no mapa, ou divisão 

geográfica. O espaço, que de acordo com Lefebvre (1974) nada mais é que um 

produto das relações sociais (daí o conceito de espaço social) e que não pode 

ser compreendido apenas como espaço físico, passa a ser um qualificador e 

medidor dos atributos pessoais dos moradores, que lhes aufere características 

particulares, ou seja, o local de moradia na perspectiva do senso comum é o 

agente modelador de sua personalidade, que se reflete diretamente nas 

relações sociais diárias. 

Os jovens e adolescentes são as parcelas que mais sofrem com o 

estigma pelo fato de serem moradores de um bairro visto como segregado e 

violento. As suas relações prejudicadas vão mais além do universo do trabalho, 

chegam até o âmbito do cotidiano e  desembocam nos mais íntimos aspectos 

do mundo público/privado, como os relacionamentos amorosos, os laços 
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sociais de amizade, as perspectivas do futuro profissional e a rotina da escola 

(quando se estuda fora do bairro): 

 

Os jovens daqui levamos pra outros cantos pra passear, cantos 
que eles não têm o hábito de frequentar, aí a gente percebeu 
que um jovem daqui ficou caidinho por uma jovem lá da Zona 
Sul, aí cutuquei minha esposa e disse olha só, mas a gente já 
sabia o que poderia acontecer devido ele ser daqui da 
comunidade carente, e aconteceu o que a gente já previa, o 
menino é boa pinta, é presença, mas mesmo assim, pelo fato 
de ser daqui da comunidade não rolou nada não, quando ele 
disse que era daqui o distanciamento da menina foi automático. 
(Educador, 38 anos, há 6 anos mora no bairro Jardim 
Progresso) 

 

Esses desdobramentos da estigmatização ganham um tom mais 

dramático para os jovens e adolescentes devido à peculiaridade da idade. Para 

alguns teóricos da psicologia, como Erikson (1980)83, a adolescência 

representa uma fase da vida humana em que os traços da formação da 

identidade se mostram mais nítidos, ou quando consiste no próprio processo 

de constituição dessa identidade. Outros autores mais complexos, como 

Sprinthall e Collins (1994)84, afirmam que nessa fase do processo de formação 

da identidade humana, há também a influência direta dos chamados panos de 

fundos, ou seja, há uma contextualização em que essas identidades são 

alicerçadas, onde esses múltiplos contextos têm um papel ativo nesse 

processo.85  

Para a análise do caso dos estigmas produzidos sob os mais jovens do 

bairro, o pano de fundo seria o próprio contexto espacial de suas interações 

sociais. Nessa ideia, as consequências de ocupar um espaço já estigmatizado 

são mais delicadas, e não lhes restam alternativas a não ser tentar ocultar ou 

                                                           
83 Apud LORDELO, 2002, p.32. 
84 Apud LORDELO, 2002, p. 32.  
85 Lordelo (2002) salienta que esses contextos em que as identidades devem ser analisadas 
vão além da ambivalência sujeito e ambiente. Esse estudo compartilha da mesma ideia, uma 
vez que durante a análise de campo foram constatados que outros fatores incidiam diretamente 
na formação da identidade do morador do bairro, como por exemplo, a ocupação social dos 
entrevistados e seus respectivos laços de interação com a comunidade: os educadores e 
representantes políticos locais, que tinham um maior senso de conhecimento sobre os 
aspectos locais tinham um sentimento de pertencimento mais intenso do que as pessoas mais 
“comuns”. Porém, para a análise desse subitem a identidade espacial é o que está em jogo, 
portanto nos restringimos a abordar a relação entre comunidade e espaço e seus respectivos 
efeitos. 
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se desapegar dessa identidade espacial, realizar uma espécie de fuga da 

contextualização, uma vez que experiências anteriores no processo de 

interações com outros grupos não foram tão aceita: 

 

Tem dois dos nossos alunos aqui que estão estudando lá em 
Petrópolis, quando eles chegaram lá essa do preconceito 
tomou de conta e falou mais alto, a ponto deles mentirem, e 
nas mentiras eles não vão pra parada pra não pegar o ônibus 
daqui, aí vão pra outro lugar mais distante pra dar entender que 
não vão pegar o coletivo daqui, aí quando interrogados dizem 
que moram por lá mesmo, e não aqui. Teve até um que disse 
que eu só digo que sou daqui quando alguém quer fazer um 
mal a mim, porque quando digo que sou do Vale Dourado fica 
todo mundo com medo, já fica olhando assim pensando que é 
algum bandido, que é do mal, que é barra pesada (Educador, 
38 anos, há 6 anos mora no bairro Jardim Progresso) 

 

A vergonha, em decorrência de experiências frustrantes, em morar no 

bairro, vem ensejada de um sentimento de negação do espaço. Em casos 

como o citado acima, o estigma também pode ser utilizado em momentos 

oportunos, como espécie de mecanismo de defesa, no caso em questão, um 

sentimento de ameaça pode ser facilmente rechaçado pelo fato de se morar no 

Vale Dourado, já que o lugar só tem gente barra pesada.  

O estigma também é encarado sob múltiplas maneiras, dependendo do 

tempo de moradia do indivíduo no bairro. Os moradores mais antigos dali 

tendem a ter um sentimento de pertença mais intenso, ou seja, há o estigma, 

mas o modo como este é tratado é o que difere dos moradores mais novos, em 

outros significados, os moradores mais antigos chegaram ao Nossa Senhora 

da Apresentação em contextos completamente díspares de seus filhos e netos, 

onde a briga pela posse da terra, as invasões e as dificuldades em pagar um 

lote por meio do trabalho assalariado marcam essas concepções do bairro. Já 

os das gerações precedentes vivem em um contexto de relativas melhorias 

urbanas e estruturais, em contrapartida de um associativismo comunitário que 

se encontra fragmentado e o crescimento da escalada da violência, que passa, 
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cada vez mais, a fazer parte da rotina de algumas localidades no bairro. 

Consequentemente, a vontade de sair dali é mais clara86. 

A contextualização fragmentada em que vive o bairro permite também 

que seja alicerçado um segundo tipo de estigma: um estigma interno, 

relacionado à ocupação do morador em partes específicas, ou seja, a 

localização da moradia em locais mais - ou menos - pobres, ou em espaços 

mais - ou menos – violentos é o que define o morador. Essa segmentação das 

percepções se constitui como a maior contribuição desta pesquisa, uma vez 

que constatamos que esses estigmas sociais expõem o quão são elevadas as 

diferenças da composição interna do Nossa Senhora da Apresentação, que 

ficam evidentes por via de sentimentos de pertencimento ou negação ao lugar, 

corroborando com a concepção de uma periferia homogênea e harmoniosa que 

o senso comum extra bairro geralmente possui.  

Esse esfacelamento do modo de ver o bairro e falar sobre ele são 

sintomas claros de que a periferia natalense já não se assemelha àqueles  

largos bolsões de pobreza formados há cerca de 40 (quarenta) anos. Essas 

percepções populares evidenciam que estamos diante de uma Nova Periferia, 

que é fragmentada no seu escopo sociospacial por meio de seus múltiplos 

contrates.   

 Um dos achados dessa pesquisa permite a seguinte descrição da 

percepção dos moradores do bairro: se o morador reside em uma zona mais 

elitizada com as melhores condições de serviços, ele geralmente estigmatiza, 

submetendo ao seu “vizinho” mais pobre a condição de ameaça em potencial. 

Já quem mora em espaços de pobreza no bairro, especialmente os 

loteamentos e assentamentos, são os estigmatizados no seio do próprio bairro, 

pois a sua condição de pobreza estrutural é vista pelos “moradores lá de cima” 

como uma preponderância ao crime ou qualquer outra forma de transgressão. 

Não podemos restringir os estigmas produzidos somente pelos olhares 

externos, de quem não mora no bairro. Nesse processo, os moradores também 

estigmatizam e são estigmatizados em um movimento dialético, que não é 

muito diferente da espacialização da violência; o estigma também é limitado a 
                                                           
86 Os moradores mais antigos que foram entrevistados geralmente afirmam que jamais sairiam 
do bairro (só saiu daqui morto), com exceção da possibilidade de retorno aos municípios 
interioranos de origem, em busca de “sossego” e de um modo de vida mais ruralizado.  
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locais e pessoas no interior do Nossa senhora da Apresentação, estigma esse 

pautado nas condições de segregação, pobreza e crime:  

 

Tinha uma garota aí esperando o advogado (do Conselho) pra 
resolver um problema de pensão alimentícia, e vinha uma outra 
garota que ela passou a morar ali pelo lado do Vale Dourado 
porque asfaltaram tudo e tal, ela veio criticar a outra menina 
aqui dizendo que ela saísse daqui porque aqui era uma favela. 
Eu perguntei de onde ela tinha saído, porque ela saiu do 
Jardim Progresso, e porque ela saiu daqui, ela não pode 
menosprezar. (Representante Comunitário, 55 anos, há 6 anos 
mora no bairro Jardim Progresso) 
 
 

O relato de Paulinho mostra que a mudança do local de moradia, 

dentro do próprio bairro, pode trazer enormes consequências para o morador. 

A condição de estigmatizado pode ser apagada, ou ainda mais ressaltada, 

dependendo da condição de permanência ou mudança nos locais de 

residência. O estigma de favelada, exposta na fala acima, foi condicionado a 

uma pessoa que já pertencera ao mesmo grupo espacial, mas que se mudara 

para um local onde há relativas melhorias estruturais urbanas. 

Dessa maneira, seria de imensa irresponsabilidade lançarmos olhares 

julgadores dessa estigmatização interna. O estigma ali é resultado de um 

processo mais intenso e que nos remete às fronteiras fora do bairro, como a 

formação de análises pré-concedidas, baseadas em senso comum de que o 

bairro é pobre e violento. Essas visões recaem sobre o bairro de diversas 

maneiras, suscitando nos moradores duas formas de lidarem com a questão: 

pode-se dizer que uma é por modo do sentimento de orgulho, rechaçando 

assim qualquer visão preconceituosa que se tem sobre o lugar de vivência; e 

uma segunda, por si só mais violenta e também mais comum no bairro, por 

modo de reprodução dessas visões, ou seja, os moradores têm contato com o  

senso comum, seja pela mídia massificada ou pelas relações sociais, e o 

reproduzem em uma ótica mais fragmentada, transferindo a segregação, a 

violência e o crime para uma análise microestrutural do bairro.  O resultado não 

seria outro senão a particularização dos problemas no interior do Nossa 

Senhora da Apresentação, na forma de pessoas e locais que devem ser 

temidos, evitados e, quem sabe, expurgados.  
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3.2 – O bairro Nossa Senhora da Apresentação atravé s das narrativas da 
violência e do crime: Vale Dourado e Parque dos Coq ueiros. 
 

Ao iniciarmos a pesquisa de campo, especialmente trabalhando as 

entrevistas relacionadas à análise do espaço, concluimos de imediato que essa 

pesquisa seria apenas a ponta do iceberg como viés acadêmico de 

compreensão do Nossa Senhora da Apresentação87. 

Essa conclusão sumária e parcial nos levou a atentar que as narrativas 

de violência são alicerçadas na questão espacial.Vimos o quão é complexo o 

bairro no sentido de sua formação; as crônicas e percepções  acerca da 

violência também são poliédricas, multifacetadas e diversificadas, impedindo, 

assim, de tratarmos o bairro sob uma perspectiva generalista, subjetiva e 

homogênea. 

Essas crônicas não obedecem a um padrão específico e linear, e 

geralmente se tornavam mais intensas em algumas localidades, e menos 

presentes em outras. No entanto, na maioria dos relatos, há sempre um 

sentimento de vitimização, em que as pessoas expunham a violência como um 

problema alheio, do outro88, violência esta que, na percepção dos moradores 

do bairro, é geralmente protagonizada por gangues juvenis que se “matam” 

pela disputa territorial do tráfico de drogas local, sendo estes também os 

causadores dos roubos e furtos na região: 

 
Aqui é tranquilo de se morar. Só que às vezes vem gente 
safada mexer com o trabalhador. Já fui importunado 
(assaltado) três vezes aqui. Mas acho que não é gente daqui, 
apesar de que essas safadezas hoje é um problema de todo o 
Brasil, concorda comigo? (Aposentado e Comerciante, 65 
anos, Há 10 anos mora no Bairro Vila Paraíso). 

 

Podemos observar na fala do aposentado algumas peculiaridades. A 

primeira diz respeito à dimensão da produção da insegurança local, posta pelo 

                                                           
87 A conclusão citada não se refere à finalização do trabalho por completo, ou seja, em 
confirmar a hipótese que inicialmente fora levantada para o norteamento da pesquisa. A 
conclusão à qual nos referimos está relacionada diretamente à conclusão de que o objeto da 
pesquisa é de uma enorme complexidade e se levaria tempo em estudá-lo.  
88 Fraga (2002) afirma que o outro não é “aceito como tal, como diferente, mas é assimilado, 
diluído por mim como um si mesmo. O outro se reduz à bitola do meu próprio eu”. Continua o 
autor afirmando que a “sensibilidade humana está mutilada, e a animosidade com o outro 
constitui a base segura para a perpetuação da violência.” 
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entrevistado como uma peculiaridade não restrita aos limites espaciais do 

bairro, e sim  

como um problema generalizado em todo o país. A percepção do 

comerciante sobre a questão foi considerada típica no local, pois o fato de ser 

comerciante lhe exige um olhar diferenciado  acerca da violência local, visto 

que, em sua percepção, a questão é um problema unicamente relacionado a 

eficácia da segurança pública, que por sua vez se traduz em aspectos 

concretos, como a presença de uma viatura policial,  passando constantemente 

na rua ou a presença de um maior efetivo policial na comunidade. 

A segunda peculiaridade nos remete à formação de duas categorias 

presentes no discurso do entrevistado: a gente safada (“bandido”) e 

trabalhador. Aqui é interessante trazer à tona a abordagem de Feltran (2011)  

acerca dessa divisão. Para Feltran (2011, p. 19), essas categorizações giram 

em torno da formação do mundo do crime, cuja caracterização, de acordo com 

o autor, é a sua regência por “meio de um conjunto de códigos sociais, 

sociabilidades, relações objetivas e discursivas que se estabelecem no âmbito 

de negócios ilícitos.”, o que se contrapõe diretamente ao mundo do 

trabalhador. Nessa perspectiva do autor, há uma clivagem, uma fronteira entre 

esses dois âmbitos, fronteiras que se constituem como “espaços de disputas 

pelos sentidos do que é legítimo social e publicamente.” (FELTRAN, 2011, 

p.91). 

Quando o entrevistado se dirige a “gente safada”, podemos presumir 

que estas são pessoas que não fazem parte de seu ciclo social nem de seu 

âmbito comunitário, é simplesmente o criminoso, que está circunscrito ao 

mundo do crime ao qual Feltran (2011) se refere. Nessa perspectiva, o crime é 

um sinal de degradação moral, mundo que é completamente avesso ao mundo 

do trabalhador, e a sua prática não tem relação alguma com as conjunturas 

socioespaciais locais, que nos levam a entender que é uma alternativa de vida 

escolhida, ou seja, há uma conotação moralista em relação àqueles que se 

inserem nesse mundo. 

O uso dessa polarização para distinguir quem é, ou não, “criminoso” é 

muito corriqueira no bairro, e foi sentida com frequência durante os 

depoimentos dos moradores, independente de seu local de moradia, onde a 
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categorização de “bandidos” e “trabalhadores” também aparece sob outras 

denominações, entre elas as mais comuns são pais de família e cabras de 

pêia. Aí notamos a conotação do âmbito familiar como um dos pilares para a 

manutenção do indivíduo nos espaços legalizados, onde tal perspectiva sugere 

uma visão sequencial dessa polarização entre os moradores, ou seja, se o 

indivíduo tem família, especialmente no sentido de ser o principal gerador da 

renda, necessariamente a ele é lançada a responsabilidade de estar ocupado 

em trabalhos legalizados – se admitindo também os biscates - onde jamais o 

crime pode ser considerado alguma forma de sustento legal89.  

Feltran (2008), em um dos seus trabalhos, analisando a periferia 

paulistana, em especial o distrito de Sapopemba, mostra que essa 

categorização entre bandidos e trabalhadores é muito comum, pois o autor 

atentou para o fato do surgimento de uma nova camada social naquele tecido 

urbano. Essa nova camada é formada por jovens que nasceram e cresceram 

na região a partir da década de 1990, e já encontraram uma crise nos espaços 

do trabalho, da família, da religião e do projeto de mobilidade. Para aqueles 

jovens, o “projeto de ascensão do grupo familiar, especialmente centrada no 

modelo operário do trabalho estável, não é sequer pensável. Esta geração não 

é mais, tampouco, migrante ou católica como a anterior.” (FELTRAN, 2008, 

p.3).  

As gerações antecessoras desses jovens são formadas pelas primeiras 

pessoas que chegaram ao distrito de Sapopemba durante décadas dos anos 

1970, em pleno regime militar. A maioria estava empregada nos parques 

industriais do ABC paulista, e encontraram ali enormes dificuldades estruturais 

para a constituição de uma moradia digna, e acabaram enxergando no campo 

do trabalho formal um viés para a inserção na militância local, uma vez que a 

condição de “trabalhador” poderia lhes garantir a chegada de serviços básicos 

como água encanada, eletricidade e esgotamento sanitário.  

                                                           
89 O termo biscate também foi perceptível na maioria dos relatos e entrevistas no campo. 
Biscate refere-se a trabalhos informais, sem qualquer forma de segurança trabalhista, e 
auferem rendas muito baixas às famílias. Os “biscateiros”  mais comuns são homens que não 
possuem capacitação profissional técnica, e às vezes não têm o estudo completo, e sua 
garantia de renda é feita com trabalhos manuais, como a limpeza de quintais, coleta de lixos 
para reciclagem, realização de algum reparo nas redes elétricas ou hidráulicas de seus 
vizinhos. A recompensa vem de alguns trocados, alimentos ou favores. 
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A análise de Gabriel Feltran sobre a periferia paulista pode nos 

fornecer elementos substanciais para a observação do bairro Nossa Senhora 

da Apresentação.90 Um destes trata-se da frequência à categorização bipolar 

entre “pais de famílias” e “cabras de pêia”. Essa dualização social interna é 

vista com mais frequência pelos moradores que residem no bairro há mais 

tempo, ou seja, cerca de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. Os relatos desses 

moradores são de suma importância para a constituição de um discurso 

imagético  acerca do bairro, pois esse lapso temporal corresponde justamente 

ao período de formação do bairro, que retroage às primeiras ondas de 

ocupações, sejam elas por invasão, loteamentos ou pela compra de residência 

via empreendimentos imobiliários: 

 

Saí do interior e fui pra São Paulo. Fui morar lá porque, quando 
você é jovem, tem aquela questão de emprego, o irmão mais 
velho foi primeiro, aí depois foi levando outro, e depois outro. Aí 
fiquei certo tempo, e lá casei e depois voltei. Voltei pra Natal 
devido à questão da violência que era demais, a vida era muito 
corrida, você ia levar um filho na escola e não sabia o que ia 
acontecer. Aqui também é, mas é mais maleável do que São 
Paulo. Assim que voltei já vim morar aqui, comprei um terreno 
e construí uma casa. Escolhi o Vale Dourado porque já tinha 
outras pessoas da família, irmãos e outros. Aí decidimos ficar 
todos juntos um dos outros. Quando cheguei aqui não tinha 
calçamento, tudo era muito areia, tudo muito imundo, não tinha 
casa, era muita granja. Quando eu cheguei não era Vale 
Dourado, era o loteamento Santarém. Meu irmão era o 
presidente do conselho comunitário, e tudo o que meu irmão 
reivindicava ia pra Santarém conjunto” (Representante 
Comunitário, 51 anos, há 22 anos mora no bairro Vale 
Dourado) 
 

Sob uma primeira análise desse discurso, é notável que os 

depoimentos dessa vanguarda do bairro são mais sensíveis às modificações 

nas estruturas da pirâmide socioeconômica local e da modificação do espaço, 

seja por meio da disposição residencial ou pelas condições da estrutura urbana 

local. 

                                                           
90 Aqui deixamos claro que as periferias brasileiras não são uniformes e iguais no que se refere 
a suas composições socioeconômicas e aos seus contextos históricos e espaciais de 
formações. Utilizamos as referências de Feltran (2008 e 2011) para expor algumas 
similaridades, quando se refere a metodologia e resultados encontrados na pesquisa de 
campo.  
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Essa antiga geração foi a mais comprometida com as lutas locais em 

busca de melhorias para o provimento de condições de moradias salubre, onde 

se tinha como principal pauta de reivindicação a implantação de asfaltos, 

energia elétrica, água encanada, transporte público e serviços básicos de 

saúde. 

O relato de “Neide” não é um caso atípico. A trajetória de vida dos 

moradores do bairro sempre tem como ponto de partida a saída do interior do 

Estado para a capital, em busca de oportunidades de empregos ou qualquer 

outra forma de aquisição de renda.91 Primeiro, Neide começa a migração em 

direção ao estado de São Paulo. A sua ida para a capital paulista, ocorrida 

ainda nos anos 1970, está relacionada ao surto econômico brasileiro 

vivenciado durante o regime militar, denominado na historiografia como Milagre 

Econômico Brasileiro, que acarretou em uma onda migratória da região 

Nordeste em direção ao Sudeste do país, experimentada desde o decênio 

anterior.92 A promessa de um emprego formalizado e de melhores condições 

de vida para os filhos em uma capital urbanizada que provavelmente lhe 

ofertaria todas as condições de acesso aos serviços públicos logo se mostrara 

uma alternativa de vida frustrante em virtude da não adaptação em um lugar 

“grande e violento”93. 

Vem o retorno a seus locais de origem e, com este, as economias 

poupadas durante os anos de trabalho na capital. O dinheiro juntado lhes 

conferiu a compra de um terreno na Zona Norte de Natal, especificamente no 

Vale Dourado94. Como relatado, a chegada ao local era facilitada pela presença 

                                                           
91 95% dos entrevistados nessa pesquisa são provenientes do interior do estado do Rio Grande 
do Norte, e foram morar no bairro por diversos motivos, mas o mais frequente foi a 
possibilidade de acesso à terra, devido aos baixos preços dos lotes. Os demais são migrantes 
oriundos de bairros vizinhos ou  da Zona Norte de Natal. 
92 Os censos do IBGE mostram que durante a década de 1960, 13 milhões de pessoas 
trocaram o campo pela cidade; e na década posterior esse número saltou para 15,5 milhões. 
Isso mostra que desde 1970, quando a população rural passou a ser minoritária, até os dias de 
hoje, mais de 40 milhões de brasileiros migraram do campo para a zona urbana. In: Gonçalves 
(2001). No depoimento da entrevistada, ficou evidente que a ida para São Paulo se deu pela 
irradiação econômica que essa capital exercia sobre o restante das cidades brasileiras, e assim 
a busca por emprego foi fundamental. 
93 Percepção da entrevistada sobre a cidade de São Paulo. 
94 Silva (2003, p. 141) mostra que o valor comercial dos lotes no Vale Dourado, entre as 
décadas de 1970 e 1980,  eram bem abaixo do mercado, e isso pode ser constatado por meio 
da entrevista com um agente loteador que o pesquisador realizara na época, onde foi 
informado que os valores variavam entre “1 salário mínimo ou o 13º do trabalhador.” 
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de uma rede social (família) já existente e que já se consolidara na região. Os 

primeiros anos, muitas dificuldades, devido à ausência de toda e qualquer 

infraestruturainfraestrutura, e ainda, as características rurais (“era tudo granja”) 

do local escolhido para morar limitava ainda mais qualquer possibilidade de 

chegada de recursos públicos. Daí vem a luta por melhorias no bairro através 

de sua inserção em movimentos locais. 

A trajetória vivenciada, como a de Neide, é singular entre os moradores 

mais antigos do bairro. Há suspeitas suficiente para afirmarmos que as 

gerações mais recentes já vivem em condições relativamente diferentes, 

quando nos referimos à infraestruturainfraestrutura e sociabilidade, do que as 

dos seus pais ou avós quando chegaram no Vale Dourado. A luta ainda 

continua, mas não na mesma intensidade dos anos de chegada ao bairro. Os 

jovens já não militam quanto seus antecessores, pois seus projetos futuros 

agora estão inseridos em um novo contexto social, econômico e político do 

bairro, e talvez daí surjam a contraposição das categorias “pai de família” e 

“cabra de pêia”, em que o primeiro está ligado mais frequentemente à visão 

dos moradores mais antigos que se referem às pessoas que têm ocupações no 

mercado de trabalho atual, sejam eles formais ou não. Já a segunda categoria 

parece nos remeter a essa nova geração, a uma parcela da juventude do bairro 

que nasceu cresceu na região, mas sob uma nova roupagem. 

Essa dualização através da perspectiva do trabalho é presente em 

todos os discursos que permeiam a construção de um mapa imaginário do 

bairro. A questão do crime e da violência acaba por ganhar uma conotação de 

conflito também espacializado, e na perspectiva dos moradores do Nossa 

Senhora da Apresentação, a predominância de um desses dois grupos em 

quaisquer locais dali pode ser primordial para a constituição de um Nossa 

Senhora da Apresentação imaginado ou real, violento ou pacífico. As 

consequências da espacialização por meio da bipolarização social é 

irrefutavelmente uma fragmentação do tecido urbano, assim como também 

social: 

Os problemas que acontecem no bairro são provenientes lá de 
baixo (Jardim Progresso). Quando minha mãe me liga e 
pergunta se pode me visitar devido ao medo das mortes aqui 
eu digo a ela que nada disso tem onde moramos.  Aqui onde 
moro é o centro do bairro. As pessoas têm condições melhores 
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e vivem em boas casas. Para você ver, logo ali na esquina 
mora o comandante geral da guarda municipal de Natal, isso é 
ser violento?  Aqui temos postos de saúde, posto policial e 
outras coisas boas. Em breve, traremos o PRONASCI95 para 
ser implantado no Conselho Comunitário devido a sua boa 
localização” (Representante Comunitário, 35 anos, há 10 mora 
no bairro. Planície das Mangueiras, Vale Dourado) 
 
 

A violência é um dos fenômenos mais importantes que consolida as 

concepções imagéticas, e também reais, acerca do Nossa Senhora da 

Apresentação, sejam elas por meio de seus moradores ou não. É justamente 

através dessas variadas perspectivas que o bairro vai tomando corpo, vai 

sendo construído complexamente como o trabalho de uma senhora rendeira, 

que de fio em fio, de nó em nó, jogando seus bilros96 uns sobre os outros, de 

maneira confusa, incessante e meticulosa, acaba por formar um  grande 

manto, de múltiplas cores vibrantes, repleto de pequenos detalhes e nada 

monocromático. 

 Na entrevista mencionada, especificamente no trecho “Os problemas 

que acontecem no bairro são provenientes lá de baixo”, a violência porta-se, 

assim como no relato do comerciante, exclusivamente a outros espaços 

distantes dali, e aparentemente o que pode ser palpável daquele fenômeno são 

apenas as suas consequências no que tange aos assaltos e furtos na região, 

ou quando os crimes são noticiados pelos jornais policiais televisivos.  

Entretanto, a percepção de que a criminalidade violenta é uma 

especificidade de alguns setores do bairro acaba gerando consequências ainda 

mais perversas que passam despercebidas a uma análise superficial da 

questão: o sentido de tranquilidade ou paz reinante é controverso na medida 

em que, em algumas partes do bairro (como Icapuí e Planície das Mangueiras- 

                                                           
95 PRONASCI é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Esse programa é 
uma iniciativa do Ministério da Justiça, em parceria com os governos estaduais, municípios e 
sociedade civil. O estatuto do programa é considerado inédito devido a sua priorização de 
“políticas de segurança com ações sociais; prioriza a prevenção e busca atingir as causas que 
levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e segurança pública. 
Entre os principais eixos do Pronasci destacam-se a valorização dos profissionais de 
segurança pública; a reestruturação do sistema penitenciário; o combate à corrupção policial e 
o envolvimento da comunidade na prevenção da violência. Para o desenvolvimento do 
Programa, o Governo Federal investirá R$ 6,707 bilhões até o fim de 2012.”. Ver mais em: 
www.portal.mj.gov.br/data/Pages/ 
96 Bilros: instrumento de madeira ou metal usado por rendeiras na confecção de um tipo 
especial de renda. (FERREIRA, 1986). 
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loteamento Vale Dourado), é notável uma  quase generalização no padrão de 

residências locais, dotadas de diversos mecanismos de segurança, como 

muros altos, cercas elétricas, grades de portas e janelas, “pega ladrão” 

(grampos metálicos pontiagudos situados no topo dos muros) e câmeras.97 

 

FIGURA 20 – Produção das Inseguranças no Nossa Senhora da 
Apresentação – Conjunto Icapuí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Pesquisa de Campo, Novembro de 2011.  

 

Para o morador do loteamento Planície das Mangueiras, as condições 

estruturais do conjunto, assim como a disponibilidade de seus equipamentos 

urbanos, são garantias da inexistência da violência. A centralidade do local, 

como posto no trecho, impossibilita que o conjunto receba peculiaridades de 

periferia98, e assim atraia pessoas de níveis socioeconômicos que o bairro 

                                                           
97 No Icapuí e Planície das Mangueiras a pesquisa encontrou certa dificuldade no que se refere 
ao dialogo com seus moradores. Muitos me receberam pelo lado de dentro das casas ou por 
interfone, sempre me perguntando se a pesquisa era de fato verdadeira. Porém, o cunho dessa 
pesquisa não é fomentar um senso julgador quanto ao comportamento da população local, e 
sim apenas compreende-la. É importante lembrar que esse comportamento dos moradores não 
é exclusividade, pois encontramos níveis de intensidade ainda maiores em outras regiões do 
bairro. 
98 A ideia contida de centralidade e periferia no discurso do entrevistado refere-se de fato a 
concepção mais utilizada pelo senso comum, e que foi bastante utilizada no âmbito acadêmico 
durante os anos 1950, em que a periferia se remete a espaços desprovidos de qualquer 
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talvez não esteja tão adaptado a receber, como é o caso do funcionário 

público, ocupante de uma alta patente na esfera administrativa que reside “logo 

ali na esquina”, ou mais especificamente, um “pai de família”. 

No mesmo senso de análise do morador do Icapuí, há uma forte 

preponderância entre os moradores do Nossa Senhora da Apresentação na 

compactuação da ideia de que a disponibilidade de serviços públicos de 

infraestrutura e sociais (como escolas, creches, postos de saúde, calçamento, 

iluminação pública, esgotamento e postos de policiais – figuras 22, 23, 24 e 25) 

é um fator chave, se não determinante, para a contenção ou predisposição 

para o desencadeamento da violência local. No entanto, nota-se que, no 

argumento do entrevistado, essa relação se dá de maneira inversa, ou seja, ali 

os serviços essenciais não chegaram pela existência de uma violência 

localizada e sim porque lá é o “centro”, local privilegiado.  

No decorrer das entrevistas, a ideia de que a violência é um fenômeno 

intrínseco aos problemas de urbanização é unânime:  

 
Lá sim (No Jardim Progresso) tem violência. Mas eu vou te 
dizer o porquê. Você andou lá dentro do bairro? Rua por rua? 
As ruas de lá estão parecidas com as daqui? Pronto, pois ele 
(o crime) migrou pra lá. É uma própria estatística da polícia. Lá, 
pelo fato de ser mais distante, como dar mais chance de 
esconderijo pra eles (“criminosos”), tem aquelas ruas ainda que 
não estão bem habitadas, aqueles terrenos que tem lixões, e 
esse negócio de catador, que cata lixo, cata reciclagem 
naqueles bequinhos, naquelas ruazinhas. Agora comece a 
levar pra lá a estrutura de calçamento, de drenagem, que o 
crime vai migrar pra outro lugar. Porque aqui quase todas as 
ruas são calçadas, mais fácil pra os policias de moto e viatura 
andarem. Lá tem dificuldade e com certeza tem muita boca de 
fumo. Aqui por trás da minha rua tinha umas bocas de fumo, 
depois que ajeitaram saíram tudo de lá (Representante 
Comunitário, 51 anos, há 22 anos mora no bairro. Vale 
Dourado) 

 
A reestruturação urbana local, para a maioria dos moradores do bairro, 

é considerada um divisor de águas, onde as péssimas condições de estruturas 

locais incidem diretamente sobre o individuo, e uma vez eliminado esses 

                                                                                                                                                                          

infraestrutura e políticas sociais, e o centro sendo o seu oposto. É uma perspectiva que atende 
a um modelo de cidade dual. Lago (2000) 
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problemas, o crime, enquanto resultado imediato da degradação ambiental 

acaba por “migrar para outro lugar” 99. 

Assim, na relação entre crime e ambiente, o primeiro recebe um 

conceito abstrato, não parece estar atrelado a uma conotação de fenômeno 

social, e sim pura e simplesmente ambiental, ao passo que quando são 

resolvidos os problemas do descaso para com o serviço público de 

necessidades essenciais, o problema do crime também é solucionado 

 

FIGURAS 21 e 22 – Avenida Santarém: Loteamento Vale Dourado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avenida Santarém – Principal centralidade socioeconômica do Vale Dourado. Tem forte 
intensidade de circulação de pessoas e veículos durante todo o dia. Fonte: Pesquisa de 
campo – novembro de 2011  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 O “crime migra” é uma expressão corriqueiramente utilizada por setores de segurança 
pública. Esse termo está presente em todas as entrevistas contidas nessa pesquisa, e a 
constante utilização dessa denominação está ligada ao fato de que o bairro é o alvo pioneiro de 
um projeto de policia comunitária, o Comunidade em Paz, que contempla três subprojetos, 
entre eles o Ronda Cidadã. A parceria entre a comunidade e a Policia Militar é uma das 
filosofias do programa, onde em reuniões periódicas entre as entidades representativas do 
bairro e a PM são esboçadas metas, planos e resultados. Durante essas reuniões é muito 
comum o coordenadores do projeto enfatizar que o “crime migra”.  
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FIGURAS 23 e 24  – Posto de Saúde e Escola Secundária Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posto de Saúde e Escola Municipal Laércio Fernandes. Fonte: Pesquisa de campo – 
novembro de 201 1 

 

Notamos que a criminalidade e, consequentemente, a violência, vão se 

diluindo no discurso do morador do Vale Dourado, onde estas fizeram parte do 

cotidiano daquele loteamento em um passado distante, mas que agora são 

imperceptíveis. O seu sentido parece ser abstrato e passageiro, e que uma vez 

chegado o “progresso”, o problema passou a ser rotina de outro lugar, do 

vizinho, a poucos metros dali, um lugar que mesmo dentro do mesmo bairro, 

parece ser de uma realidade completamente distante, lugar este que se 

mostrou um espaço propício para a expansão do mundo do crime por não ter 

condições de vida salutares e por agregar pessoas com um baixo nível de 

renda, como “os catadores de latinha.”  

No entanto, a urbanização parece não garantir por total a promoção da 

cidadania para alguns moradores do bairro. As condições de infraestrutura 

podem melhorar, mas isso não apaga a imagem de um lugar pobre em que 

residem “operários e vagabundos”. O tratamento dado por agentes do Estado, 

em especial os órgãos de segurança pública, ao morador mostra que a mácula 

da segregação ainda é muito forte: 

 
Um dia passou três policiais em cavalos, e abordaram rapazes 
ali, e chegaram daquele jeito. Eu vi, e disse que não era assim, 
e eles perguntaram quem eu era. Eles disseram que não 
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estava escrito na testa quem era bandido. Será que todo 
morador daqui é bandido? Acho que a diferença é que hoje 
eles estão mais preparados. (Representante Comunitário, 51 
anos, há 22 anos mora no bairro. Vale Dourado) 

 
Devido ao caráter patrimonialista em que os órgãos de segurança 

pública brasileiros foram historicamente formados, é de se estranhar que 

moradores de locais elitizados e de forte centralização econômica das cidades 

do país sejam abordados, e quando são, durante procedimento rotineiro, é de 

modo no mínimo como reza o regulamento, e não é toa que casos de violência 

policial envolvendo moradores de classe média ou alta da zona sul de alguma 

cidade do país tendem a ganhar uma maior dramaticidade apelativa pela 

mídia.100 

O interessante é que a disparidade de tratamentos corriqueiramente 

acontece entre moradores de periferia e zonas elitizadas das cidades 

brasileiras. No entanto, esse padrão se quebra quando direcionamos nossas 

análises ao bairro Nossa Senhora da Apresentação. Partindo da observação 

das entrevistas, notamos que esses tratamentos também são diferenciados, 

dependendo do local de residência do morador do bairro, pois esses relatos 

ganham um maior teor substancial e explícito de violência policial, quando as 

características de periferização vão se tornando mais claras no interior da 

região, como por exemplo, no Parque dos Coqueiros, fragmentos de histórias 

que envolvem quaisquer formas de violência por agentes de segurança são 

escassas, e por algumas vezes são até justificáveis quando se trata de alguém 

com “más intenções”. Já no Jardim Progresso, a realidade se modifica, e as 

mais variadas formas de excesso de autoridade não são raras, em especial 

quando direcionadas a adolescentes101 

                                                           
100 Peres; Cardia; Neto; Santos e Adorno (2008) mostram em seus estudos, em especial 
análises quantitativas realizadas na região metropolitana de São Paulo, que os locais que 
apresentam os piores índices de desenvolvimento social e alta carência material são os mais 
propícios a serem alvos de violência policial, atuação de grupos de extermínios e esquadrões 
da morte. As causas para essa violência são inúmeras, inclusive as péssimas condições 
estruturais das forças policiais e o estigma pré-concebido a que os moradores das periferias 
metropolitanas estão sujeitos. 
101 De acordo com Porto (2000, p. 197), os atos de violência policial são frutos de um longo 
processo de crise dos mecanismos de segurança, em que “este tipo de violência transita nos 
limites tornados frágeis entre a violência legítima (exercício do monopólio do Estado) cujo 
agente é a autoridade policial, e a violência ilegítima, enquanto desdobramento desta mesma 
autoridade.” . De certa forma, a fragilidade é existente nas péssimas condições estruturais dos 
agentes de segurança, com consequências oriundas também das condições pobres de 
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A espacialização da violência no Nossa Senhora da Apresentação, 

sejam elas organizadas ou espontâneas, é o fator principal para a produção de 

um discurso acerca do bairro, via prisma da população local, e em relação a 

essa questão, aqui abrimos parênteses para uma breve observação: o 

emprego do método qualitativo na pesquisa torna-se ainda mais interessante 

na medida em que o pesquisador passa a ser sensível aos gestos, olhares, 

sentimentos e ideias de seus entrevistados102. Corriqueiramente estivemos a 

par de situações de moradores que mostraram sensações de extrema 

sensibilidade e sinceridade ao relatarem suas trajetórias de vida, seus dilemas 

pessoais, suas relações com a comunidade, seus olhares sobre a violência e 

expectativas futuras sobre o seu local de moradia. Já outras, nem tanto103. 

Sendo assim, o emprego das entrevistas, e suas respectivas análises, foi 

importante por dois motivos: primeiro, porque a construção de um discurso 

imaginário, ou a fomentação gradual de um mapa, ou uma cartografia pessoal 

do bairro jamais poderia ser observada por meio de métodos quantitativos, uma 

vez que as trajetórias de vida dos moradores e suas relações com o espaço e a 

comunidade forneceram elementos fundamentais para compreendermos como 

se dá esse processo de construção; segundo, esses sentimentos ou reações 

mais íntimas dos entrevistados, que afloravam no decorrer das conversas, 

serviam como elementos substanciais e reais para o entendimento de sua 

visão sobre as mais variadas localidades no seio do bairro (desprezo, medo, 

tensão ou até mesmo preconceitos). E assim, fomos montando esse grande 

quebra cabeça que é o Nossa Senhora da Apresentação: 

 

Já roubaram muito carro aqui. Assim, o Jardim Progresso 
explodiu, muita gente de interior, e aí às vezes o pai não é 
vagabundo, mas o filho, o garotão de 14 anos é. O (bairro) 
Nossa Senhora da Apresentação é complicado. O coração, a 

                                                                                                                                                                          

inserção social. Para a autora, esses indivíduos estão localizados marginalmente na escala de 
prestígio social, porém, ainda detém, através do ato, mesmo de intervenção policial, poder e 
autoridade, o que significa, no limite, poder sobre a vida e sobre a morte. (PORTO,  2000, 
p.198). 
102 Recomenda-se a leitura de Feltran (2011) para compreender como esses comportamentos 
dos entrevistados têm a dizer à pesquisa. 
103 Durante a pesquisa de campo, pessoas que foram entrevistadas, ou com quem conversei 
com uma menor assiduidade, geralmente tendiam a confundir a pesquisa com matérias 
jornalísticas. Os comportamentos variaram bastante,  e em alguns discursos sentíamos a real 
intenção do entrevistado, já em outras um tom de melancolia, falas prontas e ensaiadas. 
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célula propulsora da criminalidade se chama Jardim Progresso. 
(Representante Comunitário, 70 anos, há 19 anos mora no 
bairro, Parque dos Coqueiros) 
 
 

As maneiras de “pintar” o bairro são variadas, e uma delas pode ser 

percebida nas palavras do representante sobre seu espaço de vivência cotidiana. 

Acima, nas palavras de “Seu Gabriel”, é nítido como a tentativa de imaculação do 

âmbito comunitário, quando se trata de violência,evidencia-se em sua percepção: 

no conjunto, o crime não é resultado dos fatores locais do conjunto, e sim é um 

problema exportado de outro ambiente que parece não pertencer ao mesmo 

espaço. Em um conjunto habitacional em que seus moradores recebem suas 

faturas mensais de consumo de energia elétrica discriminada como para “classe 

B”104, o crime e a violência são fenômenos confinados aos locais mais pobres, que 

concentram uma parcela de retirantes interioranos, ou propriamente dito, da 

periferia. 

Nessa perspectiva, a violência assume um caráter de exclusividade 

espacial, e não é a toa que estão presentes denominações como “coração” e 

“célula propulsora”, em que o primeiro tem um sentido vital para o homem, 

talvez o órgão mais importante para a manutenção da vida, tem como 

finalidade anatômica de bombear o sangue por todo o corpo, e assim é o 

Jardim Progresso, o local que exporta o crime e a violência para outras 

localidades. Já a utilização do termo célula propulsora parece receber uma 

conotação de enfermidade, quando células doentes do corpo humano 

contaminam as boas, e assim metaforicamente é o Jardim Progresso, local em 

que moram migrantes, trabalhadores, mas cujos filhos são bandidos e 

ameaçam a paz local. Sendo assim, o Parque dos Coqueiros assume, na 

malha urbana local, a posição espacial passiva do crime, onde residem 

“pessoas de bem”, tendencialmente a se tornarem as vítimavítimas dos 

criminosos no bairro : 

                                                           
104 Esse trecho foi retirado da longa entrevista com o representante,  na qual o mesmo justifica 
a ausência do crime e da violência no conjunto. A lógica percebida foi que, se o Parque dos 
Coqueiros é um lugar onde as empresas (privadas e públicas) de serviços o consideram como 
um local majoritariamente formado por uma classe média, ele jamais pode ser considerado 
como um reduto de “criminosos”, ou seja, o crime está alicerçado à condição de pobreza. O 
conceito de crime e violência é carregado com um teor puramente socioeconômico, que não é 
raro entre as múltiplas maneiras de perceber o bairro.  
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Há 19 anos, aqui era bem mais flexível. Mas sabe por quê? 
Tinha muitas casas vazias. Tinha muitas casas desabitadas. 
Aqui era tudo muito aberto. Não tinha aquela enxurrada de 
celular, e só começou a chamar atenção ao longo do tempo. 
Mas já levaram 3 bicicletas minhas daqui. Uma foi um vizinho 
meu. Já em outra, o cara de 5 horas manhã pulou o muro daqui 
e levou. Na medida em que foi ficando mais densa, e era todo 
mundo de bicicleta bonita, carro e celular, muita gente não 
tinha carro, aí começaram a roubar aqui. Já roubaram muito 
carro aqui (Representante Comunitário, 70 anos, há 19 anos 
mora no bairro. Parque dos Coqueiros) 

 
 

Para “Seu Gabriel”, o aumento do poder aquisitivo de consumo, que 

veio com o passar do tempo, da população do Parque dos Coqueiros, seria um 

fator preponderante para a atração de crimes na região. As recordações do 

senhor  acerca de seu espaço de moradia nos remetem à ideia de Halbwachs 

(1990). Para o autor, as memórias são rememorações coletivas, e as 

rememorações individuais são lembranças, mas que jamais se desprendem da 

sociedade. No entanto, as duas se articulam, uma vez que as individuais são 

rememorações resultantes da interação entre o indivíduo e as memórias de 

diferentes grupos. As memórias são alicerçadas também no espaço, apesar de 

não ser um dos fatores chaves para a sua manutenção. De acordo com 

Halbwachs (1990), o lugar, quando é mudado, as memórias coletivas e 

consequentemente as lembranças individuais também o são.  Baseado nessas 

ideiaideias, as lembranças do senhor sofreram influências derivadas da 

modificação do espaço; ao remeter o seu tempo de chegada ao lugar (“há 19 

anos atrás”), as características do conjunto ganham uma conotação mais 

saudosista, onde a baixa aglomeração populacional era um dos motivos da 

calma e da tranquilidade local, transformando em sua mente a imagem do 

Parque dos Coqueiros em um cenário tipicamente bucólico105. 

Já o aumento consumista da população daquele conjunto nos remete 

a uma concepção de cunho marxista em relação ao capital, ao trabalho e ao 

consumo. O trabalho é garantia de condição do status de “cidadão de bem que 

paga os seus impostos”, e a exposição dos seus bens de consumo (era todo 
                                                           
105 Apesar da nostalgia sentida no discurso do entrevistado, durante a conversa ficou claro que 
os primeiros anos de existência do conjunto do Parque dos Coqueiros haviam enormes 
dificuldades para os moradores dali no que se refere à infraestrutura. 
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mundo de bicicleta bonita, carro e celular), os quais adquiriram de maneira 

“honesta”, é uma condição de ostentação que diferencia o indivíduo no meio 

social. Por sua vez, essa ostentação consumista material seria como um forte 

atrativo para aqueles que não os tem. A pobreza material e o poder do 

fetichismo trariam graves consequências para a imagem do conjunto. 

É importante ressaltar no decorrer da fala dos entrevistados até então, 

que a criminalidade e a violência são adjetivos que caracterizaram 

exclusivamente o Jardim Progresso. Nessa ideia, os assaltos e roubos, apesar 

de se constituírem como crimes (previstos no nosso código penal como crimes 

patrimoniais), estas modalidades pouco são vistos pelos moradores do bairro 

como uma demonstração de violência. A violência recebe a conotação de 

banalização da morte, e assim ela acaba se tornando, na percepção popular, 

um atributo específico das localidades mais pobres do Nossa Senhora. 

Se há violência (seja no Vale Dourado ou no Parque dos Coqueiros), 

é porque os agentes não são dali, são de outro local, são “lá de baixo”. Há a 

construção de um consenso de que o Jardim Progresso, além de ser um local 

violento, consequentemente seus moradores estão predispostos a 

reproduzirem essa violência, assim como em um efeito biológico de cunho 

Neo-Darwinista106, em que as características ambientais justificam o 

comportamento do indivíduo:  

O terreno fica bem em frente ao hospital Maria Alice 
Fernandes, e as margens da BR 101 que liga Natal a 
Extremoz. A área de aproximadamente quatro hectares já foi 
uma favela. Os posseiros foram todos transferidos para o 
loteamento Jardim Progresso. Ultimamente o local tem sido 
utilizado para a prática de esportes. Há uma pista de 
motocross, e talvez por isso, a reocupação da área não esteja 
mais avançada, ressalta o presidente da associação de 
moradores do Parque dos Coqueiros, que diz já ter procurado a 
prefeitura desde o início do ano para resolver o problema - em 
março deste ano, quando as pessoas começaram a cercar. 
Eles dão um tempo e começam a fazer o alicerce e começam 

                                                           
106 O neo-darwninismo, conhecido também como o darwinismo social, trata-se da aplicação das 
teorias das ciências naturais elaboradas pelo cientista inglês Charles Darwin (1809-1882) ao 
campo social. Essa corrente de pensamento afirma, de um modo geral, que a “seleção natural 
pressiona as espécies no sentido de adaptação ao ambiente, obrigando-as a se transformar 
continuamente com a finalidade de se aperfeiçoar e garantir a sobrevivência. Os desvios 
interpretativos do darwninismo social, pautados no preconceito e em interesses particulares, 
geraram erros catastróficos”. (COSTA, 2005).  
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as construções. Isso vem acontecendo há muito tempo aqui - 
revela Henrique Santos, presidente da associação do Parque 
dos Coqueiros. O que chama a atenção nisso tudo, é que 
apesar dessa construção ter sido erguida numa área pública, 
possui medidor da Cosern, que veio aqui e fez a ligação como 
em qualquer outro imóvel da cidade que tem documentação 
legal. A secretaria municipal de meio ambiente e urbanismo 
(Semurb), e o departamento nacional de infraestrutura de 
transportes (DNIT) são os responsáveis pelo terreno que, além 
de pequenas construções de alvenaria, onde famílias já 
habitam, possui trechos demarcados com cerca, alicerces 
iniciados e pilhas de tijolos ao lado para ampliar o imóvel ou 
quem sabe revender e até lucrar com uma área que deveria 
estar sendo usada para a realização de projeto importante da 
comunidade. Poderia ser uma área mais aproveitada pelos 
órgãos públicos. A comunidade esperava que essa área fosse 
bem aproveitada, porque é uma área imensa, quer dizer podia 
ser uma área para coisas muito mais produtivas. Enquanto não 
fizerem a realização desses projetos que estão aí, vai 
acontecer isso, o pessoal vai invadir, é isso que a comunidade 
tem medo - comenta o presidente da Associação de 
moradores. (Disponível em: <http://in360.globo.com/rn> Acesso 
em: 29 fev. 2010.Grifos nossos)107 

No Parque dos Coqueiros, vemos como a carga do medo influencia a 

construção da imagem do outro. As coisas mais produtivas na perspectiva do 

presidente de associação dos moradores seria a implantação de serviços que 

atendessem as expectativas dessa comunidade com traços mais elitizados do 

bairro, como a construção de uma universidade. A desocupação do terreno 

gera uma grande preocupção pelos seus moradores, pois a convivência com 

intrusos suscita o medo, onde a possibilidade de dividir o mesmo espaço 

residencial é vista mais como um problema do que uma solução para os sem-

tetos, uma vez que os moradores procuraram orgão públicos responsáveis pelo 

assunto. A notícia exposta se encaixa perfeitamente no que  Coimbra (2001) 

denomina de classes perigosas, em que esses segmentos sociais que sempre 

viveram às margens da estrutura socioeconômica brasileira, seja pela condição 

de trabalho ou raça, continuamente foram vítima das mais variadas formas de 

eliminação sistemática do Estado promovidos pelas elites nacionais, incluindo 

remoções e alocações espaciais dos perigosos para outras zonas, uma vez 

                                                           
107 O nome da matéria é “Moradores do Parque dos Coqueiros denunciam a ocupação ilegal de 
terreno no bairro: Comunidade espera que o terreno seja utilizado para construção de uma 
universidade.” 
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que “a pobreza,  por sua natureza, é interpretada como um iminente perigo 

social” (COIMBRA, 2001, p. 95). 

A ideia de crime, violência e pobreza se misturam e passam a habitar 

o imaginário social local de modos distintos, dependendo da relação entre o 

morador, a comunidade e o espaço, como por exemplo: os moradores do 

Parque dos Coqueiros atribuem ao crime a ideia de transgressão normativa ao 

código penal, dando a ele um sentido mais restrito da palavra, um caráter 

hediondo108, ou seja, o homicídio, o latrocínio, o estupro e o tráfico de drogas 

são as principais modalidades de contravenções que afirmam ser mais 

presentes apenas em algumas localidades do bairro109.  

 

 
FIGURAS 25 e 26 – Infraestrutura do Parque dos Coqueiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Posto policial (contemplado pelo projeto Ronda Cidadã – Comunidade em Paz) e Avenida dos 
Expedicionários – Fonte: Pesquisa de Campo – fevereiro de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
108 São considerados pela doutrina jurídica crimes que geram um sentimento maior de repulsa 
por parte da sociedade, e consequentemente tem penas mais restritivas em relação a outros 
crimes. 
109 Roubos, furtos e assalto a mão armada também foram citados como principais formas de 
crimes. 
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FIGURA 27 e 28 – Diferenças entre o Padrão Residencial do Conjunto e outros 
Locais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira Foto:  Rua Vivaldo Cavalcanti, os limites entre o loteamento Vila Paraíso (esquerda) e 
o conjunto Parque dos Coqueiros (direita) contrastam os espaços de sociabilidade 
(Representada pelo bar) com os espaços do medo (casa com arames farpados); Segunda 
Foto:  residência de alto padrão no Parque dos Coqueiros. Fonte: Pesquisa de Campo – 
fevereiro de 2012.  

 

Selecionando as tipologias de crimes, os moradores elaboram uma 

cartografia imaginária110 da violência no bairro, espacializando territórios em 

que o crime está presente intensivamente, ou não, e também onde o criminoso 

atua. O resultado dessa espacialização é verdadeiras segregações dentro de 

espaços já segregados, uma espécie de subsegregações, ou ainda, a 

produção de estigmas no seio de um mesmo bairro: 

 
Hoje vivemos sitiados entre Olho D’água, Golandim, Vila 
Paraíso e Vale Dourado, uma flecha de leste, oeste, norte e 
sul. Os casos que temos aqui é em relação a assalto, roubo. 
Uma vez teve só um estupro aqui. Como é que você deixa seu 
filho ir comprar pão sozinho e não fica de campana? Você tem 
que precaver também (Representante Comunitário, 70 anos, 
há 19 anos mora no bairro. Parque dos Coqueiros). 

 

                                                           
110 Um mapa que só existe na memória do entrevistado, mas que é constituído a partir de suas 
experiências cotidianas, sua relação com a comunidade, sua forma de ver o bairro e a 
construção de suas lembranças. Termo retirado de Gomes (1994). 
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A condição de local “sitiado” dá uma ideia de que o conjunto, pela 

ótica de seus moradores, vive sob a constante ameaça da presença do crime e 

da violência. A expressão “flechas”, que nos remetem às antigas cenas de 

filmes do gênero For West, mostra o quanto é expressiva a construção das 

percepções acerca dos conjuntos ou loteamentos vizinhos, que parecem 

receber uma conotação fundida entre um âmbito bárbaro e violento, 

expressamente negativa.  

Portanto, de um modo geral, a partir da análise das entrevistas, 

vemos que o mapa do bairro, traçado a partir dos relatos de seus moradores 

pautados sob a perspectiva da segregação, e consequentemente da violência e 

do crime, forma um bairro difuso e complexo. Em um caso hipotético, se 

tentássemos imaginar o bairro Nossa Senhora da Apresentação por meio das 

narrativas de seus moradores, a despeito da violência local, basicamente 

teríamos o esboço de um funil, pois quando traçamos as narrativas no espaço, 

vemos que elas vão se fechando, se tornando cada vez menos corriqueiras e 

mais fragmentadas: imaginando ser o material que escorre pelo funil a 

violência, e o próprio funil fosse a constituição dos conjuntos e loteamentos que 

formam o bairro, ele teria como ponto de partida o loteamento Jardim 

Progresso (boca do funil, alargada), onde as narrativas de violência local foram 

mais consistentes e intensas; passando pelo Vale Dourado (corpo do funil, 

transição entre a parte mais espessa e fina), onde a violência já fora 

considerada pelos moradores um problema central, porém com a condição de 

segregação extinta a violência também desparecera, e chegando ao Parque 

dos Coqueiros (parte final do funil), onde os relatos de violência tornaram-se 

mais comprimidos, quase imperceptíveis. 

O resultado final que escorre desse funil é uma mistura de 

percepções pessoais acerca do bairro, que acaba o tornando espaço 

intensamente amplo e variável. Sua generalização seria, e ainda é, um erro 

fatal, principalmente para a formulação e implementação de políticas públicas 

localizadas, em especial as de segurança pública. Qualquer forma de 

planejamento e concretização de programas partindo da concepção de que o 

bairro é regular, é o mesmo que negar as suas particularidades socioespaciais, 

e a tendência é irremediavelmente o fracasso. Sendo assim, a violência é uma 



175 

 

tinta poli policromática responsável por preencher os contornos do mapa do 

bairro, deixando-o demasiadamente colorido. 

Nesse subitem, restringimos a análise das percepções dos moradores 

do Parque dos Coqueiros e do Vale Dourado, e vimos como através dos 

múltiplos discursos estes vão elaborando um bairro cada vez mais diferenciado 

internamente. Essa especificidade, de certa forma, foi uma necessidade 

surgida durante a análise dos relatos, pois nas idas e vindas às entrevistas, um 

fator predominante surgiu: apesar das múltiplas visões que fomentam o 

discurso do morador sobre o bairro, surgiu um elo entre todas as narrativas, 

pois ali conferiam ao Jardim Progresso a condição de um âmbito perigoso, 

hostil e propenso à concentração dos altos índices de crimes na região. Em 

outras palavras, a violência no bairro, em uma primeira análise, seria 

setorializada. A segunda observação se refere às relações entre crime, 

violência e segregação, em que esses três pontos passam a ser concebidos de 

um modo sequencial, na medida em que um acarreta  a disseminação do outro, 

como uma espécie de “efeito dominó”.  Nesse sentido, a violência setorializada 

obedece às seguintes condições: a) falta de estrutura em algumas partes do 

bairro no que concerne às políticas públicas sociais, como escolas, postos de 

saúde e postos policiais; b) ausência de equipamentos urbanos, em especial, 

da estrutura no que se refere ao lazer e acessibilidade, como campos de 

futebol, praças, parques, quadras poliesportivas, iluminação pública, 

pavimentação, drenagem e moradias salutares; c) segurança pública defasada, 

sem a presença constante de forças policiais no local. A condição de lugar 

segregado é auferida ao Jardim Progresso devido à ausência dessas políticas 

setoriais, daí a liderança nas altas taxas de crimes. Entretanto, presumir que o 

Jardim Progresso é o concentrador das altas taxas de crimes e violência na 

região, significa também abordá-lo sob uma ótica unilateral, fator condicionado 

a uma homogeneidade socioeconômica, como fora observado mais no Parque 

dos Coqueiros e no Vale Dourado.  

A condição de segregado relegada ao Jardim Progresso, constituída 

por variados prismas populares do bairro, rompem as barreiras das carências 

estruturais, e perpassam as condições degradadas de cidadania até fatores do 

âmbito privado, como a constituição da família. Portanto, apesar da construção 
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das narrativas de violência e crime permearem quase todos os discursos dos 

moradores do Jardim Progresso, é perigoso para o trabalho apenas resumi-lo a 

espaço unicamente violento. Lá, também há segregações e uma violência 

setorial incrustada em determinadas localidades, assim, tentar entender como 

se dão esses processos é de suma importância para compreendermos como a 

ilustração do bairro Nossa Senhora da Apresentação vai sendo imaginada, 

concretizada e como essas se refletem no cotidiano social e espacial 

intrabairro.  É o que o trabalho aborda no subitem seguinte. 

 

3.3 – Jardim Progresso: a construção da Cartografia  de uma violência 
concreta e uma violência imaginada 
 

A concepção do conceito de segregação para os moradores do Bairro 

Nossa Senhora da Apresentação está impregnada de elementos tocantes à 

questão de infraestrutura urbana local e as relações (defasadas) cotidianas 

entre Estado e comunidade. De certa maneira, há um padrão nos relatos 

quanto aos aspectos da presença concreta e simbólica dos setores públicos na 

região, e a partir dessa base, auferimos que caracterização da segregação, 

para a população local, não se dá especialmente pela disposição espacial do 

bairro em relação ao restante da cidade, e sim pela presença de 

sublocalidades no seio do próprio, pequenos bairros dentro de outros. 

Parece-nos que as barreiras impostas111 pelo processo de 

segregação e enfrentadas no cotidiano de quem reside em determinadas 

localidades no bairro não é somente atribuída ao fato de morar na Zona Norte 

de Natal, pois na compreensão dos moradores, essa zona administrativa já 

nem mais parece com aquela Zona Norte cuja fundação está atrelada às 

políticas habitacionais das décadas de 1970 e 1980 por meio da “COHAB, e 

destinados à população de baixa renda, além de ser o local preferido para 

                                                           
111 Kaztman (2008) afirma que os efeitos da segregação socioespacial são sentidos em uma 
determinada região a partir do acirramento da pobreza, a reprodução desses mecanismos 
durantes gerações seguidas e produção da desintegração. O autor mostra como exemplo de 
um dessas reproduções a questão escolar: estudando comportamentos de, por exemplo, 
atraso escolar, abandono da escola, ou seja, jovens que não trabalham e não estudam e não 
buscam trabalho. São todos comportamentos que fazem refletir as causas de ser pobre. Esses 
comportamentos estão afetados pela composição social dos bairros. A ideia mais simples é 
que uma criança pobre em um bairro que não é pobre leva uma vida melhor que um uma 
criança em um bairro totalmente pobre.  
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relocação de favelas, retirado de áreas centrais”. (SILVA, 2003, p. 110). O 

trabalho observou, a partir do exame das narrativas dos personagens que 

compõem o cenário do bairro, que as mudanças nas estruturas sociais e 

econômicas pelas quais a Zona Norte112 passa nos últimos anos são derivadas 

exclusivamente de três fatores: a) mudanças no poder aquisitivo de sua 

população; b) crescimento do setor terciário e c) chegada de serviços que até 

então eram exclusividade do Centro ou Zona Sul da cidade, como shoppings 

centers, lojas de franquias famosas e condomínios residenciais.113 Muitos dos 

moradores não têm acesso direto ao consumo desses bens, porém constroem 

o ideal de prosperidade coletiva baseando-se em uma perspectiva quantitativa 

e econômica, ou seja, há uma ideia majoritária entre os moradores do bairro de 

que a crescente chegada de investimentos de capital privado (imobiliários e 

comerciais) na Zona Norte é um fator primordial para apagar a imagem de zona 

periférica. Mesmo que essa prosperidade carregue consigo traços de um 

consumismo e individualismo exacerbado que substanciam as desigualdades 

intraurbanas, notamos que há sempre a esperança que os respingos desse 

progresso recaíam sobre o bairro na forma de investimentos públicos, 

derivados da valorização mercantil e política da região114, assim afastando-se o 

fantasma da segregação. 

                                                           
112 De acordo com o relatório Tendências, Visão de Futuro e Diretrizes do Plano 
Estratégico Natal Metrópole 2020 (2007), para Zona Norte de Natal, verifica-se uma 
tendência de crescimento demográfico (principalmente com a expansão populacional do bairro 
Nossa Senhora da Apresentação expansão do mercado formal, sobretudo, em direção às 
franjas periféricas da cidade de Natal. Essa tendência expansionista se dá, portanto, sobre 
áreas historicamente ocupadas por populações socialmente vulneráveis e instituídas no Plano 
Diretor de Natal como Áreas Especiais de Interesse Social. Nesse sentido, destacam-se os 
principais bolsões de pobreza de Natal, incluindo os situados sobre a Zona Norte. 
113 Os moradores do bairro são otimistas quando se trata de expectativas futuras para o local. 
Dá  para observar por meio de seus discursos que a Zona Norte já não carregaria consigo a 
condição de segregado devido a chegada de redes de hipermercados varejista e atacadista 
(Carrefour, Atacadão, Uvifrios) e redes comerciais (Comjol, Armazém Pará, Norte Shopping e 
Shopping Estação). A expansão imobiliária é perceptível pela chegada de apartamentos e 
condomínios fechados pela propagação do programa Minha Casa Minha Vida. As condições do 
bairro melhorariam a partir dos investimentos de uma infraestrutura para atender essas 
iniciativas, e acabariam respingando diretamente nas zonas periféricas, como a construção de 
anéis viários, ruas e centros culturais. A questão do emprego formal também alavancaria em 
decorrência dos grandes eventos esportivos de 2014 e 2016. 
114 A valorização política do bairro citada diz respeito especificamente à promoção e 
fortalecimento da cidadania para os seus moradores, que para Coutinho (2000) consiste na 
“capacidade conquistada por alguns indivíduos, ou por todos, de se apropriarem dos bens 
socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana abertas 
pela vida social em cada contexto historicamente determinado.” 
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O resultado lógico dessa mudança torna-se explícito quando a ideia 

de segregação, e também da exclusão, ganham um aspecto mais localizado e 

cada vez menos globalizado. Não seria exagero se víssemos uma 

setorialização do bairro Nossa Senhora da Apresentação, e aqui é 

indispensável pensar em verdadeiras microssegregações, onde conjuntos e 

loteamentos ali existentes se diferenciam bruscamente um dos outros no que 

tange não só a sua composição socioeconômica115, mas também a malha 

estrutural urbana.  

Nessa margem do trabalho, a observação de campo foi uma etapa 

essencial para fundamentar metodologicamente essas disparidades internas ao 

bairro, uma vez que de fato os conjuntos Ícapuí, Planície das Mangueiras, 

algumas sublocalidades do Vale Dourado e o conjunto habitacional Parque dos 

Coqueiros apresentam uma maior disposição de equipamentos e serviços em 

detrimento de outros locais, como o Jardim Progresso. 

Porém aqui é fundamental salientar duas importantes ressalvas: a 

primeira diz respeito à caracterização do fenômeno da segregação no interior 

do bairro. Quando ressaltamos que há uma complexidade socioeconomica 

interna, isso não significa que a segregação se dá aos moldes do pensamento 

de alguns segmentos marxistas sobre o espaço intraurbano, como é o caso de 

Vetter e Massena (1981)116 quando desenvolvem a teoria do processo de 

causação circular, segundo os quais a segregação nada mais seria do que o 

fenômeno resultante da “pressão de segmentos políticos e econômicos sobre o 

Estado de modo a promover uma distribuição desigual dos investimentos em 

infraestrutura”. (VILLAÇA, 2001, p. 151).   

Na verdade, o que há no bairro não é uma alocação exclusiva dos 

investimentos de infraestrutura a determinados locais por pressões de grupos 

político e econômicos influentes, e sim há uma enorme variedade de contextos 

em que se deram a formação das diversas localidades do bairro, com 

processos específicos de formação e ocupação da terra, como por exemplo, o 

conjunto Parque dos Coqueiros, que se formou no arcabouço das políticas 

habitacionais da década de 1980, e tinha como alvo segmentos sociais 

                                                           
115 Dados: no capitulo 2 
116 Apud VILLAÇA, 2001 
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predeterminados, o que difere radicalmente do processo de formação do 

Jardim Progresso, que se deu por via invasão e ocupação clandestina de terras 

nos meados da década de 1990. Esta população é formada em grande parte 

por migrantes do interior do estado em busca de melhorias de vida. Portanto, o 

que se entende por microssegregação, neste trabalho, é a formação de 

segregações dentro de espaços tidos já como segregados, cujo fenômeno não 

é fundamentado apenas por uma bipolaridade entre ricos e pobres que 

encarniçam uma luta pelo espaço, e sim por variados atores que segregam e 

são segregados por causas diversas, entre elas a proteção ao patrimônio e o 

medo da violência localizada.  

Na segunda ressalva, vale externar que a segregação, entendida 

como um fenômeno predominantemente urbano, que leva em conta as 

relações entre o espaço e as classes, não pode ser compreendido unicamente 

como processos socialmente coletivos sem levar em consideração a atuação 

do indivíduo no processo de remodelação constante dos ambientes urbanos. 

Caso analisássemos a questão da segregação, que é de fins importantes para 

o presente trabalho, sob uma única e exclusiva perspectiva, a mais globalizada 

e coletivizada, correríamos um sério risco de negar a existência de outras 

forças sociais que incidem diretamente sobre a constituição do espaço, 

inclusive levando-nos a cair em uma arriscada armadilha de análise 

subjetivista.  

Assim, aplicando os mecanismos disponíveis para o teste da hipótese 

inicial que fora levantado na pesquisa no Vale Dourado e do Parque dos 

Coqueiros, chegamos a uma conclusão parcial do trabalho de que a 

segregação, para a percepção popular dessa porção do bairro, é a força motriz 

do desencadeamento da violência, como já visto no subitem anterior. Porém, 

ao contrário do que ocorre no processo de constituição da ideia de segregação, 

a violência é habitada no imaginário da comunidade sob diversos ângulos, 

onde as experiências cotidianas intensificam ou enfraquecem esses relatos117 e 

                                                           
117 Quando me reporto às experiências cotidianas, quero dizer sobre as relações diárias entre 
os moradores da vizinhança, basicamente os laços de afetividade e solidariedade entre estes. 
No decorrer da pesquisa de campo, observamos que a intensidade das narrativas de violência 
se intensificava ou amenizavam de acordo com que o indivíduo mantinha laços com a 
comunidade. Por exemplo: as lideranças comunitárias, especialmente do loteamento Jardim 
Progresso, expunham seus relatos geralmente permeados por fatos violentos que ocorreram 
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acaba se dando tons diferentes ao bairro, pois basta lembrar o formato de funil 

que propomos quando traçamos as narrativas da violência no espaço.  

Portanto, é justamente nessas ressalvas atentadas que podemos partir 

para uma análise mais específica do Jardim Progresso. Aqui retroagimos a 

uma afirmação já feita em diversas partes do estudo: o bairro é complexo 

demais para ser generalizado e entendido como um todo violento e segregado. 

Ora, se é impossível olharmos para o bairro Nossa Senhora da Apresentação 

por meio de uma ótica generalista, isso tornou-se evidente na fase de análise 

do Jardim Progresso. Essa hipótese levantada nos períodos de fomentação da 

pesquisa tornava-se cada vez mais concreta quando as observações sobre o 

loteamento começaram a mostrar também uma rede de variedades perceptivas 

acerca do bairro por meio de seus moradores, pois, a primeira grande mudança 

sentida foi na quebra do padrão quanto à percepção local sobre a violência: no 

Vale Dourado e no Parque dos Coqueiros, como bem abordamos, a violência 

passa longe de ser compreendia por meio da realidade social daquelas 

localidades, assim não se trata de fenômenos sociais, e sim é meramente um 

efeito da degradação espacial das estruturas locais de ambientes vizinhos. 

Basta recordamos da frase o “crime migra”, referida em todas as entrevistas, 

onde essa menção faz alusão de que uma vez retirada a condição de espaço 

segregado na perspectiva da alocação de infraestrutura, o local fica livre do 

crime e dos “indesejáveis”.  Portanto, o “aqui não é violento” é corriqueiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

na comunidade, ou seja, a sua intensa relação diária com a vizinhança cria uma rede de 
informações incessantes, o que o faz construir a concepção de lugar violento por meio de uma 
cadeia de noticias locais incessante. No que se refere aos moradores “comuns”, essas 
intensidades se mostraram demasiadamente variáveis, onde ambos os lados da Avenida 
Industrial construíam imagens de um bairro pacifico e violento. As causas serão analisadas 
adiante. 
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LOTEAMENTO JARDIM PROGRESSO – BAIRRO NOSSA SENHORA DA 
APRESENTAÇÃO – NATAL/RN  

 
FIGURAS 29 e 30 - Lados Opostos de um mesmo Loteamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraste: crianças brincam em rua do lado esquerdo da Avenida Industrial, espaço marcado 
pela pobreza e pelas péssimas condições estruturais. Na foto oposta, serviço de transporte e 
coleta de lixo que passam em rua a margem oposta da Avenida Industrial. Fonte: Pesquisa de 
Campo, janeiro de 2012.  
 

FIGURA 31 - Avenida Industrial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida Industrial: principal centralidade socioeconômica do Jardim Progresso. Representa 
uma barreira simbólica e física entre os moradores do loteamento. Fonte: Pesquisa de 
campo, janeiro de 2012. 
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LOTEAMENTO JARDIM PROGRESSO – BAIRRO NOSSA SENHORA DA 
APRESENTAÇÃO – NATAL/RN  

 
FIGURA 32 e 33 – Moradias de Lados Opostos da Avenida Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemplo tácito de segregação no interior de uma comunidade já segregada no bairro Nossa 
Senhora da Apresentação. No Jardim Progresso, os padrões de moradia são completamente 
distintos e separados por barreiras físicas ou simbólicas, mas coexistindo no mesmo 
loteamento.  Na primeira imagem, situada a margem direita da Avenida Industrial (fronteira 
física), sub-localização onde se dispõe de uma relativa melhoria de condições de infraestrutura 
e os relatos da violência local são fragmentados e dispersos. No lado oposto da avenida 
central, as condições de vidas dos moradores são mais difíceis e acentuadas pela ausência de 
maior efetividade dos setores públicos. Fonte: campo de pesquisa, novembro de 2011. 
 
FIGURA 34: Assentamento Djalma Maranhão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As condições de infraestrutura é uma constante na paisagem do loteamento Jardim Progresso, 
que contrasta com a opulência das indústrias que formam o Parque Industrial de Natal (muros 
ao fundo do lado direito da imagem). Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2011.  
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No Jardim Progresso a história é outra. Ali a percepção de violência é 

localizada e ganha uma atribuição muito particular ao local,em que, ao 

contrário dos outros espaços observados, a violência no bairro nessa ótica não 

é exportada pelos “invasores”, ou ao “povo lá de baixo”, e sim aos próprios 

moradores dali, ao passo que tornam-se agentes ativos e passivos dela.  

Essas concepções são inconstantes, pois hora elas tomam tons mais 

amenos, dando a conotação de locais exclusivos em que o crime é 

preponderante. Já em outros momentos, essa amenização cai, e a violência 

recebe um teor indescritivelmente sumoso, forte e bastante presente.  Essa 

variação de olhares ocorre devido à presença de duas variáveis interessantes: 

tempo e espaço. 

No que cerne a questão espacial, a Avenida Industrial, que corta todo 

o loteamento e é basicamente a centralidade econômica e social dali, é 

constituída como um imenso divisor de águas na construção da imagem do 

bairro. Partindo dessa fronteira física, a constituição de um lugar violento vai 

sendo tecida como uma imagem difusa e desconexa, e aos poucos mostram o 

quanto a rua representa uma barreira física e simbólica de interação social, 

onde o fato de residir em um dos lados da margem da avenida pode ser 

traduzida como um fator primordial não só para a constituição da identidade do 

bairro, e sim também a construção da personalidade individual de seus 

moradores. Desse modo, a Avenida Industrial pode ser compreendida como 

uma fronteira aos termos de Charles Tilly (2005), cuja barreia física e social 

separa o “eu” do “eles”, e ao mesmo tempo suspende, abrange ou fabricam 

segregações em partilha de populações ou de atividades no interior de grupos 

sociais, ou como bem ressalta Fredrik Barth (2000), quando afirma que as 

fronteiras se constituem como espaços que dividem e fragmenta unidades que 

se reconhecem como distintas.118 

Na direção Norte-Sul, o lado direito representa a porção em que 

reside uma pequena elite se comparada aos padrões socioeconômicos dos 

moradores do Jardim Progresso. A avenida industrial e o loteamento em dois 

grandes lados: o lado direito é uma porção do bairro caracterizada como “nova” 

                                                           
118 Esse conceito de fronteira foi analisado a partir do estudo de Saint-Martin; Rocha & Heredia 
(2008) sobre a construção de fronteiras sociais na França. 
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devido ao recente processo de melhorias urbanas que vem passando, como a 

chegada de calçamento, iluminação pública e coleta de lixo presenciada nos 

últimos 5 (cinco) anos. De fato, a observação de campo constatou que essa 

porção do loteamento é uma representação distinta dos espaços de pobreza no 

bairro, o que aguça o sentimento de microelitização de seus moradores.   

Já a margem esquerda dessa rua central é formada por um bolsão de 

pobreza estrutural, onde ruas de areia, palafitas, lixos acumulados e tantos 

outros problemas fazem parte de seu cenário. Ali, o espaço se constitui como 

ponto de disputa jurisdicional entre a prefeitura municipal de Natal e de 

Extremoz, onde a sua condição limítrofe gera o impasse acerca da 

responsabilidade pública de provimento de serviços básicos à comunidade.119 

Nessa porção se encontram as localidades mais pobres de todo o bairro e do 

próprio Jardim Progresso, como o assentamento Djalma Maranhão, formado 

em boa parte por antigos sem-teto que já chegaram nas últimas levas 

migratórias. Nessa parte há uma predominância de pequenos cultivos de 

hortaliças, o que reforça também uma imagem ruralizada dessa parte do 

loteamento . 

       FIGURA 35 – Sitio no Loteamento Jardim Progresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sítios e Granjas fazem parte da paisagem do loteamento Jardim Progresso. A 
imagem ruralizada do loteamento contrasta com os altos índices de homicídios 
na localidade. Fonte: Pesquisa de Campo, novembro de 2011. 

                                                           
119 Essa afirmativa não foi constatada em nenhum documento primário, mas sim por meio das 
entrevistas com os moradores da margem esquerda. Todos eles relataram que o argumento da 
disputa jurídica era proveniente da fala dos técnicos do município de Natal quando visitavam o 
loteamento. 
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Na margem direita da Avenida Industrial, essa noção de diferenciação 

é representada especialmente pelo padrão de moradias, algumas de médio 

porte, que não muito raro são verdadeiras fortalezas do medo, onde casas 

protegidas por parafernálias tecnológicas de segurança, como cercas elétricas, 

muros altos, câmeras de segurança e portões elétricos contrastam com o 

cenário do outro lado da rua (ver figura 32 e 33 ).  

Para essa porção do loteamento, a ideia de segregação é dispersa, 

ou quase inexistente, uma vez que nessa porção a relativa disponibilidade de 

melhoramentos urbanos, como ruas pavimentadas e melhores condições de 

higiene pública, auferem ao morador uma distinção em relação aos demais 

conterrâneos de bairro. Em consequência, se não há segregação, também não 

há violência: 

Colocamos cerca aqui porque como já é cidade grande é 
sempre bom nos prevenirmos. É só prevenção mesmo. 
Ninguém aqui em casa nunca teve problemas ou foi abordado. 
Chego e saio a qualquer hora do dia. Não vou negar que aqui 
tem violência. Mas nunca entraram aqui em casa, e também 
nunca mudei meu cotidiano, pois quando tem de acontecer 
acontece mesmo. (Enfermeiro, 22 anos, há 10 anos mora no 
bairro. Jardim Progresso)  
 
 

No trecho mencionado, a segregação aparece em meio ao discurso 

do morador, como fenômeno quase invisível. A relevância de suscitar uma 

transcursão da violência no espaço ganha um caráter mais ameno, e a ela é 

condicionada um patamar nacional, ou seja, a violência no bairro é esboçada 

por meio da crise da segurança pública sentida em todos os estados do Brasil. 

A proteção de cercas e muros altos é vista como o resultado da urbanização da 

cidade de Natal e a perda do espaço bucólico de pequena cidade, e não ao 

cotidiano do bairro. Isso mostra também que a imprensa exerce um papel 

fundamental na construção dessas percepções acerca do bairro, uma vez que 

a criminalidade e a violência dela decorrente vem sendo uma pauta mais 

frequente de abordagem nas mídias televisivas nacionais, em especial 

noticiários sobre as grandes metrópoles brasileiras. A reação frente a violência 
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generalizada não seria outra mais clássica do que adotar uma forma de 

proteção precavida, mesmo que o lugar seja tranquilo de se morar. 120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        Fonte: Pesquisa de Campo, Novembro de 2011. Elabora ção: O Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
120 Em todas as entrevistas sempre surgiam menções as noticias de violências relatadas nos 
jornais televisivos diariamente, onde o impacto dessas noticias para o dia-a-dia especialmente 
desse grupo de moradores do Jardim Progresso se mostravam  nitidamente na adoção de uma 
rotina de vida diferenciada, seja pelos costumes mudados ou pela forma de morar . Para todos, 
independente de qual fosse a origem no bairro, foram indagados por “onde é que você  fica 
sabendo dessas noticias?”.   

FIGURA 36 -   
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Já quando afirmamos que essas concepções dos moradores do 

Jardim Progresso tem influência da variável tempo, nos restringimos a levar em 

consideração os anos que o indivíduo reside no bairro, pois esse lapso 

temporal de moradia é fundamental para o processo de ordenamento do 

desenho do bairro, pois como fora atentado por Laub (1992)121 as concepções 

são difundidas por meio de narrativas, e a narração, por sua vez, “doa um 

tempo e um lugar, uma sequência e uma causalidade às reminiscências, e a 

ela atribuem um início e um final; um antes, um durante e um depois”(LAUB, 

1992, p.69). 

Nesse caso, ao traçarmos uma linha temporal e utilizando os anos de 

moradia do indivíduo no loteamento como variável a respeito da perspectiva da 

violência, obtivemos duas formas de setas, que mudam de tonalidade 

respectivamente: 

 

QUADRO 1 - Anos de Moradia x Percepção da Violência no Jardim Progresso 

 

                     Linha A: tempo de chegada ao loteamento entre 10 e 17 anos atrás: Violência Amena 

 

 

                      Linha B: tempo de chegada ao loteamento entre 9 e 1 ano atrás: Violência crescente 

 

 

 

    Fonte: Próprio Autor. Elaboração através dos da dos coletados nas entrevistas. 

 

A linha A representa a percepção dos moradores cujo tempo de 

chegada ao loteamento nos remetemos últimos dez a quinze anos atrás. Essa 

fase corresponde ao período das primeiras invasões, que nos remete a 1995, 

quando populações formadas por migrantes pobres e filhos dos moradores do 

bairro, cercaram e construíram casa tanto de taipa quanto de alvenaria, onde 

“ação individual, de cada família em ocupar e construir sua moradia determinou 

a configuração espacial resultante: ruas estreitas, quadras pequenas e densas 

                                                           
121 Apud FROCHTENGARTEN, 2005.  
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(e também quadras grandes e pouco habitadas)”. (SILVA, NETO & BASTOS, 

2004, p. 12) 

Foi nessa primeira onda de invasões que chegaram moradores como 

“D. Nena”, oriunda de outros vários assentamentos precários, que viu na onda 

de ocupações a oportunidade de fixar raízes e constituir um lar: 

 

Nos tempos que chegamos aqui não tinha nada, não tinha 
casas. Quando chegamos era só barracos, porque na época 
nós vivíamos assentados lá perto da vicunha122. Depois da 
vicunha fomos morar lá embaixo, perto do novo gás123, e 
ficamos lá por mais 6 meses. Aí na época expulsaram a gente 
de lá. Decidimos fazer protestos. Aí Garibaldi124 foi e disse que 
a gente poderia ocupar aqui. Mas pedimos a presença da 
televisão e da polícia, porque a confusão aqui foi grande, 
porque os antigos donos não queriam sair. (Dona de Casa, 39 
anos. Há 15 anos mora no bairro. Jardim Progresso)  

 

“Dona Nena” reside à margem esquerda da Avenida Industrial. As 

condições de moradia e de permanência no local ainda são bastante precárias, 

pois como ressaltou, faltam “creches pra os meninos, não tem posto de saúde 

e as ruas ainda são de terra”. No entanto, as lembranças de “Dona Nena” do 

passado sempre são dialogadas com os seus discursos do cotidiano presente, 

onde constantemente esses paralelos comparativos tocam a fala da dona de 

casa distinguindo entre o antes e o hoje, e essa linha temporal vai se 

comportando de um modo progressivo a partir das melhorias urbanas pontuais, 

o povoamento da região, a chegada dos pequenos comércios e a aquisição de 

um terreno para a moradia. As constantes comparações entre os tempos de 

chegada ao bairro e os dias atuais soam como uma perspectiva conformista de 

                                                           
122 A entrevistada refere-se a um grupo de sem-teto que ocupou durante alguns anos um 
espaço próximo a indústria Vicunha Textil, às margens da RN-107, estrada que dá sentido ao 
litoral norte do estado e outros municípios. Os muros traseiros dessa fábrica marcam uma 
distinta fronteira com o Jardim Progresso. 
123 O novo gás que é referido no trecho é o Novo Gás Companhia Nordestina de Gás, situado 
às margens da rodovia RN-160 e compõe o parque industrial de Natal. “Dona Nena” também 
“morou” próxima a essa indústria durante algum tempo. Nota-se que nas proximidades do 
parque industrial de Natal há lotes de terras ainda inabitados com resquícios de vegetação 
nativa, mas que apresentam sinais de expansão urbana.  
124 Foi Governador do estado do Rio Grande do Norte, pela legenda PMDB, na época das 
primeiras invasões maciças ao Jardim Progresso, sua  primeira gestão  foi de 1994 a 1998. 
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que “hoje ainda é ruim, mas antes era bem pior, pois já temos terminal de 

ônibus, supermercados e estação de trem”125. 

Nota-se como Dona Nena vai constituindo uma trama sequencial de 

sua vida no loteamento, uma trajetória que se inicia com o nomadismo 

miserável, a perda das moradias em outros assentamentos ilegais, a chegada 

ao Jardim Progresso, as primeiras dificuldades de improvisação de um 

“barraco” para, depois, vir a casa de alvenaria. As modificações pontuais na 

paisagem e na infraestrutura do loteamento vão dando sentido ao lugar e a sua 

forma de olhar sobre o loteamento. Vemos como essa linha histórica de 

moradia de Dona Nena mostra bem como o espaço foi se moldando no 

decorrer dos últimos anos, com avanços e estagnações no sentido de 

investimentos públicos. Essa linha de tempo e a maneira como a dona de casa 

edifica a imagem da comunidade e é primordial observarmos como a violência 

é tecida no espaço: 

Aqui só é violento pra quem procura. É calmo demais. É muito 
silencioso. Por exemplo: se eu planto uma boa semente, eu 
colho uma fruta também boa. É o povo que diz que é violento. 
Aqui logo no inicio matavam logo 4 (quatro) ou 5(cinco) de uma 
vez, era terrível. Mas tem uma coisa: só acontecia com quem 
era envolvido com coisa errada. Hoje também, pois se 
envolveu na droga morreu. (Dona de Casa, 39 anos, há 15 
anos mora no bairro. Jardim Progresso) 

 

Para os moradores do lado esquerdo da avenida, a violência não é 

espacializada ou restritiva a outro local do loteamento. Os moradores lhe dão 

um atributo particular e quase exclusivo desses eventos, visto que ela se faz 

presente na rotina da rua, do beco de trás, do vizinho ou do colega. A presença 

da violência contrasta com a possibilidade de mudança do local de moradia, ou 

seja, se é violento como afirmam os moradores, porque ainda se permanece no 

local? Essa ambiguidade pode ser explicada pelas condições em que a terra 

fora ocupada, onde o sacrifício em forma de lutas, protestos, reivindicações e 

violência policial é uma dos motivos que fazem Dona Nena permanecer na sua 

casa.126 

                                                           
125 Trecho da entrevista com Dona Nena realizado no dia 21 de março de 2012. 
126 “Meu filho só saio daqui em meu caixão. Não deixo esse lugar por nada. Isso aqui foi 
conseguido com muita luta e muita humilhação. Hoje em dia é bem diferente de antes. Está 
bem melhor.” Trecho da entrevista dada em 21 de março de 2012. 
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Todavia, por mais que violência seja uma constante para a 

comunidade, ela é encarnada no que Baierl & Amendra (2002) chamam de 

demonização do outro, em que a figura do assassino, infrator e de qualquer um 

que possa oferecer um risco em potencial a vida, é impregnada na 

personificação de outra pessoa, mas jamais no eu. Nas considerações de 

“Dona Nena”, a possibilidade de ser uma vítima fatal passa longe de suas 

expectativas futuras, pois a violência ganha um forte contraste, na medida em 

que ela é presente e sentida, mas a possibilidade de um dia estar envolvida 

nela é remota, uma vez que os homicídios na região são vistos pela população 

como fatos ligados aos acertos de contas que subsistem ao mundo do ilícito, 

ou pelo menos como é difundido pela mídia e pela polícia. Sendo assim, na 

perspectiva dos moradores, há violência, mas não é um problema “meu”, pois o 

envolvimento com os casos do bairro não é coisa de “trabalhador pai de 

família”.  

O resultado dessa isenção do crime é a amenização da tonalidade na 

linha da percepção da violência no bairro (linha A), ou seja, os moradores mais 

antigos estão suscetíveis às maiores sensibilidades no tempo, e percebem em 

um grau progressivo (às vezes fragmentado) as transformações ocorridas no 

Jardim Progresso desde os seus tempos de chegada. Assim, a violência passa 

a ser relativizada devido a dois importantes aspectos: a) o modo como o 

morador enxerga o loteamento hoje sempre está tracejado de pontos fatuais do 

passado, e ao contrário do que se passa no Parque dos Coqueiros, onde os 

moradores rememoram assuntos relacionados à violência em um tom 

nostálgico, no Jardim Progresso a violência é vista como fenômeno fatídico que 

cada vez mais é diminuído, mas se comparada com “antigamente”; b) a 

violência é algo particular para quem procura, é coisa para quem está 

envolvido com drogas e outras atividades ilícitas, isentando o “trabalhador pai 

de família” da possibilidade de uma vitimização de um crime violento. 

A maneira como os moradores mais antigos constituem o bairro são 

distintos quando confrontados aos que residem há menos tempo. A linha B 

representa o grau de percepção da violência pelos moradores mais novos, ou 

seja, os que residem entre 6 (seis) e um 1(um) ano no loteamento. Esse 

segmento mais novo de moradores, pelo padrão de entrevistas, mostrou uma 
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maior tendência em ocupar a margem direita da avenida industrial, setor que se 

mostra em melhores condições no que se refere a sua estruturação urbana. 

Esses moradores mais novos chegaram ao Jardim Progresso sob outras 

conjunturas, períodos de transformações tanto em relação à infraestrutura 

como à composição do tecido socioeconômico. De acordo com Silva; Neto & 

Bastos (2004) o crescimento do loteamento vem se dando de modo rápido127 e 

intenso devido a novos fatores que transformaram essa região do bairro como 

espaço atrativo, entre eles: “relativo aumento do preço do solo (relacionado 

com a escassez), na região (...) e é a possibilidade ventilada pelos políticos 

locais de se conseguir infraestrutura e equipamentos urbanos em um prazo 

relativamente curto.” (SILVA, NETO e  BASTOS, 2004, p. 12) 

Essas novas condições estruturais também trouxeram consigo uma 

segunda onda de ocupação da terra, que continua em franca expansão, mas 

sob uma nova roupagem. As pessoas que chegam ali já não estão inseridas no 

mesmo contexto de lutas e reivindicações pelo direito à moradia digna que 

“Dona Nena” passara, o que as fazem se despir de uma conotação 

comparativa do passado com o presente do bairro. 

A possibilidade de comparação da violência atual com uma violência 

que se remete aos tempos das primeiras ocupações por esses moradores é 

inexistente, por isso a gente nova no bairro, que reside com mais frequência do 

lado direito da Avenida Industrial, sempre constrói uma percepção de que a 

violência é mais crescente, porém espacializada a outros setores, como o outro 

lado da avenida. O medo de ser vítima de qualquer ato violento é uma 

constante para esses moradores: 

 

Por aqui não há violência. Violência é coisa daquele povo que 
mora daquele outro lado ali. Aqui não tem violência porque 
essa parte do Jardim Progresso é toda nova, muitas coisas 
foram construídas  pouco tempo atrás. Aliás, tem muita gente 

                                                           
127 Esse crescimento se refere à questão da ocupação da terra. Essa ocupação se dá também 
por vias irregulares, como casos de invasão e posse, inclusive a áreas destinadas à construção 
de equipamentos urbanos, como o posto de saúde da região, que é uma reivindicação antiga 
dos moradores. Essa prática vem se tornando corriqueira devido à ausência de um 
mapeamento dos terrenos públicos da prefeitura municipal de Natal. Ver mais sobre a questão 
na matéria “Semurb encontra muro em terreno público e faz autua ção” no jornal No  
minuto, edição de 19/01/2010. (Link na referência) 
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nova morando por aqui, e é um povo mais civilizado, mais 
educado do que aqueles outros (Pescadora, 55 anos, há 2 
anos mora no bairro. Jardim Progresso) 
 
 

Observamos no depoimento da pescadora que a variável do espaço 

predominou sobre o tempo de moradia no bairro. De acordo com as suas 

palavras, a violência é observada sob uma perspectiva espacial, e é 

exclusividade de outros territórios no seio do loteamento. A variável do tempo, 

se adotarmos a posição do depoimento, nesse caso se justifica pela 

sobreposição de uma nova camada social sobre a outra, pois os novos 

moradores seriam um dos fatores responsáveis por dar outros ares ao 

loteamento. Nesse sentido, a condição de “morador civilizado” é atribuída 

àquele que não tem quaisquer relações com a disseminação da violência local, 

e encontra no mundo do trabalho a sua condição de “homem de bem”. 

Vejamos que, nesse caso, a localização geográfica foi fundamental para a 

percepção da moradora, pois quando se refere aos moradores do “outro lado”, 

a entrevistada constitui em sua espacialização mental um ambiente bipolar, 

formado pela ambivalência entre lugar violento e não-civilizado versus um lado 

educado e não violento. Porém, a tipicidade encontrada nos depoimentos 

coletados no Jardim Progresso é basicamente modelada por um casamento 

entre as duas variáveis.  

E assim, os relatos sobre violência para quem mora na margem 

direita da Avenida Industrial são dispersos, cuja caracterização às vezes é 

calcada de sentimentos de vitimização, aquele que também é corriqueiro no 

Parque dos Coqueiros. Uma segunda característica nos relatos captados pelos 

moradores dali é o caráter patrimonial o qual a violência ganha, quando 

percebiam que as indagações feitas tratava-se de temática relacionada à 

violência, alguns sempre ligava a sua concepção à possibilidade de 

degradação a algum patrimônio, como pequenos furtos, roubos e assaltos na 

região.  

Vemos como a categoria trabalho sempre permeia os discursos dos 

entrevistados. O trabalho é condição da manutenção dos bons valores do 

individuo, e sem ele o homem torna-se vulnerável à violência. As distinções 
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entre trabalhador e bandido seguem em todas as narrativas acerca da violência 

no local: 

E é uma dificuldade tremenda pra ver se mudamos esse valor, 
por isso a gente entende que é cultural. Além da violência, 
existe problema de nos depararmos no dia a dia com pessoas 
na dependência, na ociosidade, adultos mesmo, e sabemos 
que isso é reflexo de uma sociedade injusta, tem pessoas que 
estão nessa dependência e que não se envolvem com a 
violência, mas é por falta de oportunidade, e não temos como 
fazer arcar com essas consequências sozinhos. Existe de 
sairmos nas ruas, e nos deparamos na esquina e encontrar 
adultos que estão sem fazer nada, e já estão se acomodando 
com isso. (Educador, 38 anos, há 6 anos mora no bairro. 
Jardim Progresso) 
  

A desestruturação do mundo do trabalho se comporta como um 

processo cultural, que já está impregnado na rotina de seus moradores, em 

que a ociosidade torna-se cada vez mais uma espécie de valor. Notamos que a 

esquina ganha uma conotação simbólica repleta de negativismo, e assim torna-

se um âmbito frequentado por desempregados, um espaço de socialização 

informal, um passo muito curto para inserção ao mundo do crime. A esquina é 

vista com maus olhares, pois é concebida pelos “cidadãos de bem” como um 

espaço que agrega péssimos valores a quem a frequentar, e diante disso 

poderíamos ver esse ambiente – a esquina – através da visão que Willian 

Foote Whyte (2005) observou durante seus anos de estudos sobre Corneville, 

um bairro de formação italiana, no seio da cidade de Boston das décadas de 

1930 e 1940. Para muitos, a esquina servia como um espaço de interação das 

gangues juvenis da região, em especial as que tinham vínculo com a máfia, os 

jogos de azares e o comércio ilegal de bebidas. Porém, Whyte (2005) foi muito 

mais além em enxergar a esquina como um centro de socialização urbana 

importante, talvez dependendo de cada contexto, é até mais frequentado do 

que a própria casa do indivíduo.128 

 Dessa maneira, para o Jardim Progresso, a mácula que a esquina 

carrega está alicerçada diretamente à questão trabalhista, pois não muito 

esporádico as pessoas inseridas no âmbito na categoria de “trabalhadores pais 
                                                           
128 Essa pesquisa de Willian Foote Whyte é considerada pioneira no que se refere à aplicação 
da metodologia da observação participante , pois como a sociologia urbana ainda dava 
passos gradativamente sólidos por meio da Escola de Chicago, não havia uma bibliografia 
considerável sobre a abordagem. A sua pesquisa e análise do campo deu origem ao livro 
clássico Sociedade de Esquina . Ver mais em Tavares (2006). 
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de família” também frequentam a esquina para reforçarem os laços 

comunitários por meio das “fofocas” e dos “babados”129 do dia, mas se 

diferenciam dos demais por estarem inseridos no mercado formal de trabalho.  

O sentido de violência para os moradores do Jardim Progresso 

também ultrapassam as barreiras do que “seja moralmente aceito.” Além dos 

homicídios que ocorrem com uma maior frequência, se comparados 

estatisticamente (não oficiais, e sim por meio da análise de jornais locais) com 

outras localidades no bairro, o que dá sentido também à violência é a carência 

das políticas de estado com maiores capacidades de efetivação dos direitos 

sociais, o estigma e o preconceito concretizado também pelos próprios 

moradores dali. Na percepção da população local, a violência hedionda 

também é dependente de outros fatores, especialmente de ordem política: 

 
Agora se o conselho comunitário tivesse o poder que um 
prefeito tem eu prometo a você que eu já teria feito melhoras 
nessa comunidade. Nós temos 31 mil moradores e 19.824 
eleitores, e nós não temos uma unidade de saúde, a única 
escola que temos é o Frazão130 e esta com Quatrocentos e 
oitenta e poucas crianças e não temos condições de receber 
mais nenhuma, e ai ficamos pedindo esmolas aos outros, e 
poder público só anda na nossa comunidade quando querem 
pedir o voto de cada um dos moradores. (Representante 
Comunitário, 55 anos, há 6 anos reside no bairro. Jardim 
Progresso) 
 
 

Pautado no padrão apresentado pelas entrevistas realizadas com as 

lideranças comunitárias, nota-se que estes representantes se constituem como 

elo entre uma personalidade política e o restante da comunidade, e, em meio a 

essas lideranças, não era raro alguns serem assessores parlamentares (de 

vereadores do município), cabos eleitorais ou concorrentes ao pleito municipal 

de 2012. 

                                                           
129 Expressão utilizada, especialmente entre as mulheres, para designar as últimas novidades 
da comunidade.  
130 A Escola Municipal José Frazão, situada na Avenida Boa Sorte, é a principal que atende 
crianças de quase todo o bairro. A superlotação é uma reclamação constante dos moradores, 
especialmente entre os pais das crianças que moram no Jardim Progresso, pois em períodos 
de matrículas têm que “madrugrar” em filas para obterem vagas.   
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Essa trama de alianças políticas pode ser um fator de explicação para 

fragmentação dos associativismos políticos locais131, diminuindo 

expressivamente a capacidade de poder reivindicatório de seus moradores. É 

muito comum a presença de alianças políticas entre gestores, partidos políticos 

e lideranças comunitárias, onde para termos uma vaga ideia de tal dimensão, 

só no Jardim Progresso encontram-se 4 (quatro) associações comunitárias 

com finalidades ou projetos ético-políticos completamente díspares uns dos 

outros.132 Para alguns, essas alianças políticas são o único meio necessário 

para que se façam valer o acordo compactuado entre comunidade e a gestão 

pública, já para outros essas alianças representam um viés para a projeção 

política pessoal.133 

Para os moradores entrevistados, essas alianças não se constituem 

no sentido de compactação para as lutas políticas com um fim comum, e sim 

em um sentido estritamente clientelista, onde predomina a troca do voto em 

favor de um determinado bem, seja uma obra ou um exame clínico, o que para 

Santos (2008) se constitui meramente em movimentos reivindicatórios, pois 

uma vez atendidas as suas necessidades, que são pautas de reivindicação, 

estes tendem a ser dissolvidos. Esses movimentos reivindicatórios são frágeis, 

e acabam por embasar as “políticas cooptadas de cunho demagógico ou 

populista (...) e as reivindicações por direitos de cidadania são parcialmente 

atendidas, por padrões mínimos de consumo ou de serviços públicos, 

transformadas assim em uma cidadania de segundo plano” (SANTOS, 2008, p. 

14). 

Portanto, vemos como toda e qualquer questão no bairro é repleta de 

uma fragmentação e complexidade intensa, e nesse cerne de análise 

observamos o quanto a comunidade do Jardim Progresso está inserida em um 

processo de segregação interna e externa ao bairro, que por sua vez geram 
                                                           
131 Associativismo aqui é esboçado pela “arte de procurar em comum o objeto de seus comuns 
desejos” (TOCQUEVILLE, 1998, p. 391).  
132 Só no Jardim Progresso há o Conselho Comunitário e duas Associações de Moradores 
(Associação Beneficente Amor Verdadeiro – ASBAV; Associação dos Melhores Amigos do 
Bairro Nossa Senhora da Apresentação), fora outras entidades com objetivos diferentes. A 
primeira não considera as demais como representatividade de fato e de direito. 
133 É muito comum representantes dos Conselhos Comunitários e das Associações de Bairro 
estarem filiados a legendas políticas, e alguns destes veem nas entidades comunitárias a 
possibilidade almejarem o espaço político municipal por meio de trabalhos filantrópicos ou 
relações clientelistas com a comunidade. 



196 

 

problemas indescritivelmente atrozes, como preconceitos, estigmas e 

subsegregações.  

 

3.4 – O Medo fragmentando os espaços e as percepçõe s 

 

O medo de ser vítima de um crime, violento ou não, é um sentimento 

generalizado no Brasil, que começa a nascer mais veementemente entre as 

camadas sociais urbanas por volta da década de 1970. Para Adorno (1996), 

durantes as décadas de 1950 e 1960 a sociedade brasileira estava ocupada 

com suas atenções voltadas aos planos nacionais de desenvolvimento 

econômico e com o progresso social. Ao contrário do que ocorrera nesses 

decênios, os anos 1970 se apresentavam repletos de novos contextos sociais e 

com eles emergiam antigos problemas, mas sob novas configurações, como o 

crime e a violência. A nova roupagem desses velhos enfoques está relacionada 

diretamente ao surgimento de dois importantes fatores que foram decisivos 

para o ordenamento dos medos urbanos: o raiar de facções criminosas 

altamente organizadas134 e a produção, venda e consumo de narcóticos em 

escalas transnacionais, em especial a cocaína. Essas novas feições do crime 

viram na cidade um mercado consumidor em potencial, e encontraram nas 

contradições sociais das metrópoles brasileiras o germe perfeito para a sua 

consolidação.  

Os novos parâmetros do crime romperam completamente com a 

concepção romantizada que até então se tinha em relação a esse: o ladrão 

solitário e soturno, que pulava de telhado em telhado, era hábil com seu 

canivete, negociava com a polícia e não se utilizava da força gratuita para 

impor seu respeito foi substituído pela figura do “bandidão”, chefe de 

comunidades locais, geralmente muito pobres, que impõe a força e a crueldade 

como forma de estabelecer seu domínio local, e tem como principais atividades 

ilícitas o tráfico de drogas e de armas. (ADORNO, 1996, p. 196). Além desses 

                                                           
134 A ideia de crime organizado tem sua origem ainda na década de 1970, quando presos 
políticos do regime militar eram detidos e dividiam o mesmo espaço carcerário com os presos 
da justiça comum, e assim fundia-se a ideia de coletividade e união, percepção esta oriunda 
dos militantes esquerdistas e que era compartilhada com os “bandidos pé de chinelo”. Tal lema 
acabou sendo perpetrado nas práticas de organização das quadrilhas. Assim surgiam grupos 
criminosos organizados, como por exemplo: o Comando Vermelho (Leeds, 2006 p. 238). 
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fatores, inúmeros outros também acabaram contribuindo para tornar a questão 

mais complexa, como o surgimento, nas últimas décadas, das milícias135, 

grupos poderosamente armados formados por (ex) agentes do Estado 

(policiais, bombeiros, guardas-municipais e outros), que sob a oferta de 

segurança local e a promessa da pacificação de regiões dominadas pelo 

tráfico, demonstram uma violência tão mais brutal e avassaladora do que as 

facções criminosas tradicionais. 

A concreção da crise da segurança pública brasileira, processo que 

pode ser considerado como produto final de um colapso que se iniciara com o 

fim do regime militar em 1985, reforça a cadeia que alimenta o sentimento das 

inseguranças. Nesse arranjo, Jesus (2009) mostra que paralelo ao bojo do 

contexto da redemocratização política do país, vivenciamos o recrudescimento 

das políticas criminais, que por mais paradoxal que possa parecer, o clima de 

otimismo produzido pelo fim da ditadura militar e “pela possibilidade de 

construção de um Estado democrático, baseado nos princípios dos direitos 

humanos, foi sufocada pelo aumento do medo e da insegurança da população 

diante do crescimento da criminalidade.” (JESUS, 2009, p.11). 

O processo de abertura política acompanhada de uma constituição de 

cunho democrático previa a consolidação jurídica da promoção de garantia dos 

direitos humanos e individuais.136 Porém, o como se pensar essa promoção por 

meio de políticas institucionalizadas ainda encontrava-se em sentido 

amplamente vago, e inserido nesse rall, a segurança pública continuava 

moldada aos mesmos parâmetros ensejados nos governos militares, ou seja, o 

processo era descompassado na medida em que a democracia representava o 

novo, mas atrelada a ela estava a segurança pública, que enquanto 

mecanismo para a promoção da cidadania, ainda carregava traços meramente 
                                                           
135 Sobre as milícias Alves (ano) afirma que essas organizações surgiram no Rio de Janeiro 
durante as décadas de 1970 e 1980, quando grupos formados por agentes do Estado, que 
eram financiados por comerciantes e empresários e ganhavam amplo apoio político, para atuar 
na periferia carioca por meio de execuções sumárias. O estudo do autor mostra que chega as 
execuções hoje “chegam ao patamar de 2.500 homicídios dolosos por ano. 76 homicídios por 
grupo de 100 mil habitantes na média da Baixada e,  em algumas regiões, como Seropédica e 
Itaguaí, algo próximo a  190 homicídios por 100 mil habitantes” (p. 33) 
136 Em especial se tratando do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil que traz ao cenário 
social do país a garantia dos Direitos (e deveres) Individuais e Coletivos, dos Direitos Sociais e 
dos Direitos Políticos. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm. > Acesso em: 17 
setembro de 2011.  



198 

 

arcaicos. Esses traços arcaicos são remetidos principalmente ao modo de 

pensar segurança pública, que não obstante ganha traços reduzidamente 

policiais, e jamais ultrapassam os muros da promoção da cidadania e dos 

direitos humanos. Cada vez mais apoiado em discursos de cunho repressivo, a 

segurança no país ainda é pensada pelas autoridades públicas como um 

universo ainda policialesco cujas estruturas ainda estão sustentadas em uma 

militarização exacerbada, mal aparelhamento e condições de trabalhos 

precárias para seus agentes, uso excessivo da força e o emprego da tortura 

(física ou psicológica) como método de punição e obtenção de informações, 

que para Jesus (2009), mesmo com o final da ditadura, e durante todo o 

período de transição democrática, onde fora alvo de denúncias e repúdio, a 

tortura “continuou clandestinamente a fazer parte do trabalho policial e da 

rotina das prisões, unidade de internação e manicômios, cujas vítimas são as 

pessoas suspeitas, afrodescendentes, jovens, moradores da periferia das 

grandes cidades e presos.” (JESUS, 2009, p. 12). 

Toda essa gama de fatores vai aos poucos fechando um ciclo que 

apoia e justifica a generalização do medo. Ainda somada a toda essa cadeia 

conjuntural, o papel das mídias também se mostra fundamental para a 

disseminação do temor da vitimização.  

O crescimento impetuoso de jornais policiais, principalmente na mídia 

televisiva, trouxe ainda mais à tona a sensibilidade das inseguranças. É curioso 

notar que essa propagação tomou de assalto a vida cotidiana do brasileiro, 

onde cada vez a sociedade é bombardeada freneticamente pelas narrativas de 

uma violência que ganha tons mais crus pela televisão. O exemplo disso basta 

atentar para a nova essência que os programas televisivos matinais da rede 

aberta estão tomando, cujas programações dedicadas a temáticas da saúde, 

culinária, esporte e bem estar passaram a ter pautas policiais no início de sua 

exibição. Já em horários nobres, o espetáculo do horror tem continuidade com 

os programas policiais apresentados por jornalistas que dão à violência um tom 

melodramático, e empregam em suas narrativas um caos apocalíptico urbano 

que insinua o final de uma era de sociabilidades e decadência dos espaços 
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urbanos, deixando todos os pontos que permeiam o mapa das cidades 

inseguro, conflituoso, tenso e perigoso.137  

A cidade pelo viés jornalístico passa a ser o palco de uma violência 

animalizada, e é ainda o espaço em que há a predominância de dois grupos 

sociais: os marginais e os trabalhadores. O conflito entre esses dois segmentos 

é inevitável, e é cada vez mais incitado, assim como também justificado, o uso 

de variados meios para o domínio dos cidadãos de bem sobre os indivíduos 

perigosos, na qual os primeiros podem encontrar na tortura, nos esquadrões da 

morte, nos atos de linchamento, na vingança armada e nos muros eletrificados, 

mas jamais nos dispositivos legais-jurídicos, os caminhos para manutenção de 

uma sociedade ordenada e equilibrada.  

A espetacularização da morte, com cenas chocantes de uma violência 

macabra ao vivo, ganha uma forte afeição do público brasileiro, e aqui nos 

indagamos os motivos que levam a vida humana cada vez mais ganhar traços 

banais. Eugenio Bucci (2008)138 responde a essa questão de modo 

interessante, pois em linhas gerais, nos telejornais quem está sendo visto, 

espiado, na condição de vítima ou agressor é o outro, e jamais o eu, e pegando 

carona nessa afirmativa, Fraga (2002, p. 50) afirma que essa banalização da 

violência é resultado de um processo profundo de “alienação e estranhamento 

que evidencia até que ponto a industria cultural é capaz de manipular, 

padronizar e silenciar os seres humanos frente as suas mais gritantes 

necessidades”., 2002) 

Destarte, o ciclo que alimenta a certeza do medo urbano é encadeado. 

A conjuntura que consolida a propagação das inseguranças passou a ser 

sentida também nas pequenas e médias cidades, e deixou de ser fator 

exclusivo das grandes metrópoles brasileiras. No caso desse trabalho, a 

análise das inseguranças está restrita ao bairro Nossa Senhora da 

                                                           
137 Cada vez mais os jornais policiais vão tomando espaço na programação televisiva dos 
brasileiros. Os nacionais mais conhecidos são o Brasil Urgente (Rede Bandeirantes) e Cidade 
Alerta (Rede Record). Programas com ações policiais em formato de reality show em estilo 
norte-americano de fugas, troca de tiros e perseguições alucinadas, que ao mesmo tempo 
tentam construir um sentimento de segurança entre seus telespectadores e justifica a 
militarização da questão, também é exibido por canais abertos, como o Policia 24 Horas (Rede 
Bandeirantes).  
138 Artigo citado em Fraga (2002) 
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Apresentação, porém em paralelo com a conjuntura estadual em que esse 

fenômeno se fortalece progressivamente.  

A descrição do processo de formação do medo urbano no Brasil atual é 

de vasta relevância para compreendermos como essas inseguranças são 

sentidas no bairro, e principalmente os impactos que ela gera para a 

comunidade local. Essa relevância se dá em virtude de que os elementos que 

ensejam o fortalecimento desse sentimento nas cidades brasileiras – papel do 

tráfico de drogas e armas na escalada da violência, crise do sistema público de 

segurança e impregnação de um senso comum da violência baseado nas 

mídias nacionais e locais - são os mesmos que levam a crer que na 

comunidade a violência está demasiadamente generalizada, e os resultados 

passam a ser perceptível na produção das moradias, na quebra dos hábitos 

rotineiros, na ocupação dos espaços intra-bairros, crise dos espaços públicos, 

limitação das redes sociais e constituição de discursos embasados na 

violência.   

O enraizamento das condições de surgimento dos sentimentos de 

medo e produção das inseguranças no Rio Grande do Norte, em Natal e no 

Bairro, segue ao mesmo ritmo em que se dá em todo o Brasil, onde o 

crescimento na taxa de homicídios em todo o território potiguar pode ser 

considerado um dos fatores estruturantes para tal fenômeno. De acordo com o 

Mapa da Violência de 2012, produzido pelo Instituto Sangari, o estado potiguar 

teve um crescimento de 189% das taxas de homicídios nos últimos dez anos, 

ocupando o segundo lugar entres os estados da federação brasileira que 

tiveram esses índices crescentes. O crescimento se deu a partir de 2004, e 

nele constam a presença de municípios do interior, que começaram a 

despontar no cenário regional pela chegada de uma violência aos moldes de 

cidades grandes, fator este que impulsionou o crescimento da indústria de 

segurança privada, entre 2010 e 2011, ou seja, no espaço de apenas um ano, 

houve um crescimento em 25% de estabelecimentos de segurança privada, 
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especialmente nos negócios de transporte de valores, segurança patrimonial e 

escolas de formação.139  

O reflexo desses números incide basicamente no fortalecimento da 

atuação de grupos de extermínios formados por agentes da segurança pública, 

que ganham o respaldo do Estado para justificar a expansão do horror, 

especialmente nas periferias natalenses. Os casos mais recentes, e 

conhecidos pela crônica policial, foram os esquadrões da morte desarticulados 

nos anos de 2008 e 2010, que praticavam entre tantos crimes, homicídios 

encomendados, extorsão, sequestro, tráficos de armas e munições. Porém, os 

esquadrões da morte não parecem ser novidade, quando se trata de segurança 

pública no estado do Rio Grande do Norte, pois analisando documentações 

secundárias, nos rememoramos a praticas de extermínios como política de 

segurança pública durante toda a década de 1990, quando crimes que 

estarreceram toda uma geração natalense, como os episódios da Chacina de 

Nova Natal e a Chacina de Mãe Luiza, ainda permanecem vivos na memória 

coletiva da população. 140 

A expansão da mídia policial vem a substanciar a complexa 

engrenagem da fábrica dos medos em Natal. Cada vez mais o discurso 

policialesco, baseado na premissa do direito a defesa onde os fins justificam os 

meios, da propagação das classes perigosas e do temor às periferias cada vez 

                                                           
139 Os dados sobre a segurança privada foram extraídos do Sindicato das Empresas de 
Segurança Privada do RN (Sindesp) e da Policia Federal, por meio de matéria veiculada na 
midia digital: www.tribunadonorte.com.br  
140 Esses dois casos chocaram a opinião pública norte-riograndense e tem efeitos sobre o 
modelo de segurança pública até os dias de hoje. Na Chacina de Mãe Luiza (bairro pobre da 
zona leste da capital) foram mortas duas pessoas (inclusive uma grávida) e quatro foram 
feridas gravemente. No episódio de Nova Natal (bairro popular da zona norte da cidade) foram 
assassinadas quatro pessoas, inclusive uma adolescente grávida no período. Essas chacinas 
não teriam qualquer relação entre si se não fosse pelo fato de envolver policiais civis nos dois 
extermínios. Na época o acusado de liderar a matança foi identificado como o policial civil 
Jorge Luiz Fernandes, ou o “Jorge Abafador”, cuja culpa também recaí sobre o assassinato do 
advogado de defesa das vítimavítimas da chacina,  onde há suspeitas de que o ex-agente teria 
agido a mando direto do então Secretário-Adjunto de Segurança Pública da época, Delegado 
Maurílio Pinto de Medeiros, acusado de liderar o famoso grupo de extermínio, que atuava em 
todo estado denominado de “Meninos de Ouro”.  Na época, importantes veículos de 
comunicação noticiaram o fato, inclusive a revista norte-americana Times, com o titulo de 
reportagem Criminal Cops (1995).  Nota baseado na Reportagem d a Revista Manchete, 
novembro de 1996. In: http://www.dhnet.org.br/  
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mais consolidam o senso comum natalense acerca do emprego de 

mecanismos que consolidam as inseguranças: 

 

- Apresentador: Três jovens foram executados na noite de 
sábado no Jardim Progresso. Pelo menos 5 criminosos 
invadiram a residência onde estavam as vítimas e efetuaram 
disparos de espingardas na nuca de cada um dos três, no ar: 
- Repórter: O triplo homicídio aconteceu nessa casa situado no 
Jardim Progresso, na Zona Norte, sábado a noite. Dentro da 
casa Gerrison Pereira, mais dois primos que tinham vindo da 
cidade de Assú, identificados como Lucas e Bubinha, e mais 
dois irmão do Gerrison. Todos foram surpreendidos por cinco 
homens, que chegaram encapuzados, os homens queriam 
armas, não encontraram, e devido a isso executaram os três 
jovens, todos os tiros foram na cabeça e de espingarda calibre 
12, uma arma potente. Na manha de hoje a casa estava 
fechada, nada. Lembrava a forma violenta como foram mortos 
os três primos. No outro lado da cidade, na Zona Oeste, em 
Felipe Camarão, o velório de um deles, Jackson Pereira do 
Nascimento, tinha 18 anos e deixou um filho. Uma das irmãs 
que estava na casa no momento do crime falou com nossa 
equipe. 
- Irmã da Vítima: Eu vi um carro parando e descendo uma 
arruma de cara, era uns 5 caras, descendo com armas grandes 
e umas armas pequenininhas também. Quando eles arrombou 
a porta eu disse pra meu outro irmão que correu, aí eu disse, 
os homi Janieson, ai meu irmão correu e outro ficou sem ação 
de correr, e matou ele na minha frente e na frente da minha 
prima. Ele perguntou por armas, se tinha armas, e atirando no 
meu irmão e eu pedi pra ele não matar meu irmão. 
 - Repórter: Segundo  a mãe da vítima, ela e o filho eram 
perseguidos por policiais (...).  
- Mãe da Vítima:  Ele dizia mainha a senhora ta tão doente. Eu 
vou cuidar da senhora, deixa eu começar a trabalhar que eu 
vou cuidar da senhora. Ai que dor, ai minha nossa senhora 
(choros) 
- Repórter: Mas na saída do caixão, o momento mais difícil 
para a esposa. Ela não conseguia largar o corpo do marido. 
- Apresentador: Olha, é uma situação desesperadora. A dor 
que esta mãe esta sentindo. A dor que a esposa e o filhinho 
que vão passar por necessidade maior ainda. E que existia 
essa briga que tinha pessoas ai atrás de armas, e de acordo 
com a irmã da vítima e a mãe, há a situação que não havia 
arma nenhuma foi encontrada dentro da residência, e que 
todos os três foram executadas por calibre grosso. As 5 
pessoas que foram com armas pequenas, acredito que essas 
pessoas foram na intenção de matar os três rapazes. Cabe a 
policia civil fazer a investigação. Não cabe a mim dizer o que 
aconteceu e o que os caras faziam ou não faziam de errado. 
(Programa Patrulha da Cidade, exibido em 14 de novem bro 
de 2011.) 
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Observamos como o enredo policial vai se desenvolvendo. Os fatos 

são narrados detalhadamente para dar um tom de dramaticidade e 

espetacularizar o show da brutalidade, em que os aspectos minuciosos do 

modo de execução são enaltecidos em todos os trechos, como os tiros de 

espingarda na cabeça, e como o crime impactou a vida dos familiares da 

vítima, como o choro da mãe e da viúva no caixão para a exploração da 

emoção do telespectador.  

Os aspectos mais críticos são deixados à parte. A suspeita da 

constante ameaça de policiais sobre as vítimas e da possível atuação de um 

esquadrão da morte na periferia natalense são fatos relegados a detalhes sem 

qualquer importância. E é aí que se encontra uma violência não armada 

protagonizada pelos veículos de comunicação, em especial os de crônicas 

policiais, onde os fatos são detalhados e contados com um tom de comoção e 

músicas que dão um pano de fundo macabro, porém sem suscitar qualquer 

reação crítica por parte do leitor, fazendo-o retirar dos fatos apresentados 

conclusões precipitadas e generalistas, deixando de lado indagações acerca da 

contextualização dos homicídios, o porquê  dos crimes e o que levou os jovens 

a serem executados dentro de suas casas. Outras questões de maior cunho 

reflexivo também são esquecidas na reportagem, como o vitimização cada vez 

maior dos jovens de periferias por assassinato, uma segurança pública mais 

humanizada, ausência de políticas públicas de incentivo e geração de renda 

aos jovens de comunidades pobres e a relação entre Estado e comunidade.  

O reflexo de como e essa problematização nos são repassadas, como 

a descrição detalhada dos ocorridos, geram fortes impactos para a produção 

dos sentimentos de medo e insegurança. Como afirma Jasson Pedroza (2008), 

o resultado disso é o medo incomodo de a qualquer momento no vermos em 

situações em que nos envolvam em qualquer forma de violência, e devido a 

isso a nossa natureza é a de se “defender e se afastar de tal coisa, e esse 

afastamento cognitivo surge de diversas maneiras, a começar pelo medo, pela 

proteção em fortalezas e pelo estigma que criamos como barreiras, como 

defesa”. (PEDROZA, 2008, p. 68). Vemos como a produção das inseguranças 

é realizada a partir de diversos fatores, e estes acabam por incidirem 

diretamente em outras diversas questões. As consequências são refletidas de 
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maneira mais violenta e explicita em bairros de periferias, especialmente no 

que tange ao nosso objeto de pesquisa, pois no Nossa Senhora da 

Apresentação vemos a importância que cada elemento – tráfico de drogas, 

segurança pública e a mídia televisiva – tem sobre a formação dos espaços 

públicos, a sociabilidade, o pavor, o preconceito, a segregação e a violência. 

Uma dos achados da pesquisa se refere à construção generalizada da 

insegurança. A partir daí vemos que o medo coletivo recai sobre todas as 

partes do bairro sem qualquer exceção, seja Parque dos Coqueiros ou Jardim 

Progresso, porém sob percepções díspares quanto ao tipo de crime: os 

moradores do Parque dos Coqueiros mostraram um temor maior de serem 

vítimados por crimes de caráter patrimonial, como os roubos, furtos e assaltos, 

o que difere do medo do morador do Jardim Progresso, onde o receio de ser 

vítimado por uma bala perdida ou de um homicídio substancia esse temor. O 

medo de vitimização em certas ocasiões dos relatos dos agentes do bairro nem 

sempre é sentido em uma primeira análise. Vemos que essas ocultações, em 

certas partes nos discursos dos atores, têm um objetivo pré-definido na 

constituição da imagem ou identidade do bairro, que costumeiramente são 

embutidos para espantar o estigma da violência, uma vez que esse evento é 

condicionado à questão da pobreza.  Porém, indícios de um medo localizado 

não tardam em aparecer: 

 

Como eu viajava muito e deixava minha família sozinha, 
coloquei na casa grades nas laterais e na frente, grampos nos 
muros, um sistema de iluminação geral. Chegou bandido em 
qualquer parte da casa acende tudo. E também tem esses 
cachorrões aí. (...) Se eu chego tarde da noite, eu fico logo com 
quatro olhos. Também Inclusive quando eu vejo alguém 
suspeito, os caras de bermudão ou de cabeça raspada, de 
bicicleta ou de moto, pego o telefone e ligo. (Representante 
Comunitário, 70 anos, há 19 anos mora no bairro, Parque dos 
Coqueiros).  
 

Vemos que em vez da adoção de uma maquinaria de segurança com 

tecnologia de ponta, o entrevistado adota modos alternativos de se precaver de 

qualquer possibilidade de ser vítima de um ato criminoso, que no caso de “Seu 

Gabriel” faz parte do receio não de uma violência anunciada, mas de uma 
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violência imaginada, construída por meio de relatos de seus vizinhos, amigos 

ou parentes que já tenham passado por experiências traumáticas.141 

Cardya (2008, p.4) expõe que o medo, associado à ausência de um 

poder público “capaz de prover segurança coletiva e com a impotência dos 

cidadãos para exercer controle sobre as autoridades, estimula a adoção de 

estratégias individuais para diminuir o risco percebido de serem vítimas da 

violência”.  

Assim, a abrangência e diversidade no modo de adoção de medidas de 

prevenção variam de acordo com o poder aquisitivo do indivíduo, onde essa 

variação também é sentida na modificação das rotinas diárias, em especial à 

noite, quando, na fala do morador do conjunto, torna-se evidente na atenção 

redobrada para com pessoas não conhecidas que por ali passam. Mesmo 

assim, a adoção de mecanismo de segurança não é suficiente para espantar o 

temor de ser vítima de um crime repentino.  

Com essa impregnação do medo cotidiano, o trabalho traz também a 

nível de conclusões que a intuição do crime/violência no bairro é também 

incrustada na figura do outro, do estranho, que ganha características 

normatizadas no sentido de padrões pré-definidos de quem está propício a 

cometer um ato violento ou criminoso, como por exemplo, no trecho citado a 

figura do suspeito é constituída nas características de motoqueiro ou ciclista, 

de cabeça raspada que usa bermudão. 

Essas estratégias adotadas pelo entrevistado, como a utilização de 

luzes de forte voltagem ao redor de toda a casa, grampos de ferros nos muros 

e grades nas janelas e portas e a criação de cães de raças nobres, contrasta 

com as estratégias utilizadas por uma considerável parcela de população do 

Parque dos Coqueiros, que investem somas razoáveis para a compra de um 

sentimento de tranquilidade. A adoção de uma arquitetura preventiva torna-se 

cada vez mais generalizada, como bem afirma um representante das entidades 

de segurança privada do Rio Grande do Norte: 

                                                           
141 Cardya (2008) afirma que o trauma de uma experiência como o assalto deixa danos 
psicológicos graves como qualquer outra forma de crime. Isso incide diretamente na interação 
social cotidiana do indivíduo, assim como seu comportamento. 
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Equipamentos de segurança, como circuito interno de TV e cercas de 
pulsação (elétricas) vão ser como telefone, água, luz e gás, todo 
mundo vai precisar em sua casa ou condomínio. Na verdade, as 
empresas vendem a sensação de segurança e não garantia de 
segurança. (Tribuna do Norte, Matéria Online publicada em 17 de 
janeiro de 2012) 

O medo reflete efeitos também setorializados no bairro, que nos 

remetem em partes, ao conceito de Lenda Urbana abordado por Rebotier 

(2010). Para o autor a “lenda urbana” diz respeito a uma denominação dada 

para uma narrativa que é ubíqua a cidade, e por sua vez é calcada por relatos 

de medo e pavor que em muitas ocasiões sequer foram sentidas por 

experiências concretas, como no caso da descrição de alguns moradores do 

Parque dos Coqueiros. E nas palavras do autor, a “lenda urbana não apenas 

diz o real, mas contribui para fazê-lo. É performativa.” (REBOTIER, 2010, p. 

145). Essa lenda urbana tem um papel incisivo no processo de moldagem das 

experiências urbanas, assim como também na caracterização dos espaços e 

nas práticas territoriais. Em suma, o medo em partes é idealizado, e acaba por 

redefinir o mapa imaginário do bairro, apontando quais locais devem-se ou não 

serem frequentados, o que impacta diretamente na disposição sócio-espacial 

no interior do bairro, assim como também no cotidiano de seus moradores. Os 

sentimentos de desconfiança é uma constante que alimenta ainda mais a 

produção das inseguranças: 

 

Os casos que tem aqui são ocorrências devido a denúncia de 
movimentos (suspeitos). Vejo movimento de moto, aqui perto 
tem um ponto que vende água, refrigerante, um negócio. 
Durante o dia é normal, mas quando é à noite as motos 
começam a chegar. Ali é ponto de alguma coisa, é muito 
estranho. Tenho medo de ir ao Jardim Progresso a partir de 
determinados horários. Quando tenho que ir lá, peço pra virem 
me pegar e me deixarem em casa. Aqui no Parque dos 
Coqueiros, no Aliança, no Planície das Mangueira não tenho 
medo de ir, mas lá? Pelo amor de deus, evito mesmo de ir, 
tanto eu quanto meu povo (Representante Comunitário, 55 
anos, há 22 mora no bairro. Vale Dourado).  
 

Ainda, de acordo com Cardya (2008, p.5), a generalização da 

desconfiança alheia origina outros problemas graves para quaisquer 

comunidades. Conforme a autora, se a população não se sente segura para 

caminhar por ruas do seu bairro, raramente surgirão oportunidades para que 
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pessoas da comunidade se conheçam e crie laços de afetividade. Em 

decorrência disso, “quando a população evita as ruas, elas ficam vazias, o que 

aumenta a oportunidade para que ocorram delitos. E Não é só a possibilidade 

de contato entre vizinhos mais distantes que é afetada, a saúde física das 

pessoas sofrerá.” No caso da moradora do Vale Dourado, até mesmo um 

espaço (bar) de sociabilidade, passa a ser visto como local supostamente 

reservado a prática de atividades ilícitas, e deste modo vemos como a real 

essência dos espaços públicos no bairro vão se diluindo na imaginação do 

morador e suscitando incertezas em virtude do medo da violência, destarte 

acarretando no estranhamento de interações sociais mais intensas, como a 

reunião de pessoas em um maior número. Isso nos suscita a ideia de Kourv 

(2008) de que esse medo pode ser transfigurado como uma barreira invisível 

que separa e isola as pessoas, sendo este obstáculo fruto da exacerbação da 

cultura do medo que nos fazem temer tudo e todos, quebrando os sentimentos 

de confiança de uns para com os outros. 

A consequência mais grave da coletivização do pavor à violência é a 

intensificação da segregação e dos estigmas, tanto de quem vê o bairro por 

meio dos telejornais como entre os próprios moradores. O Jardim Progresso 

mais uma vez vai ganhando espaço na narrativa dos moradores do bairro, 

como atmosfera perigosa e que exporta para os conjuntos e loteamentos 

vizinhos esse transe, como bem atentado nas figuras abaixo: 
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FIGURA 37: 

RESIDÊNCIA 
NO PARQUE 
DOS 
COQUEIROS 

FIGURA 38: 

RESIDÊNCIA 
NO VALE 
DOURADO 

FIGURA 39: 

RESIDENCIA 
NO JARDIM 
PROGRESSO 
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Kourv (2008) expressa que o estigma, e talvez a segregação, sejam os 

efeitos mais violentos da produção desse medo:  

 

A gente trabalha onde colocam a gente, fazer o que né? Não 
gosto de fazer essa rota, pois me sinto inseguro. Já trabalhei 
na linha 73142 e preferia estar lá ainda, pois é tranquilo demais, 
até as pessoas são mais civilizadas. Já aqui somo muito 
maltratados pelo público. (Cobrador de Ônibus, há 5 meses faz 
o percurso Jardim Progresso-Centro, 40 anos, não mora no 
bairro) 

 

O estudioso ainda preconiza que o entorno das moradias ganha ares 

ameaçadores, e quem acaba “pagando a conta” são os habitantes mais pobres 

do bairro, que passam a ser evitados e “objetificados por meio de uma ótica 

perversa, construída pela cultura do medo, como 'marginais', como 

delinquentes. O sentido da violência torna-se, desse modo, endêmico, 

banalizando a vida e tornando o ato de viver um instrumento de segurança 

pessoal e privada.” (KOURV, p. 8, 2008), onde no caso da entrevista, o 

morador é exposto aos moldes de padronização cultural de civilização.  

No Jardim Progresso, a produção dessas inseguranças se mostra 

também muito difusa. O medo da vitimização ganha um sentido mais concreto, 

mais presente, porém expressado de modos diferentes em locais diferentes no 

intimo da comunidade. Assim como a Avenida Industrial divide a concepção de 

quais locais são violentos e segregados, ela também se mostra como uma 

fronteira na difusão do medo ali. Para os moradores trabalhadores que residem 

do lado direito no sentido norte-sul, aquele que apresenta um melhor índice de 

melhorias urbanas se comparado ao restante do loteamento, o medo muitas 

vezes não é descrito em palavras, mas é visto nas precauções contra a 

violência: a casa, os portões, as cercas e o interfone reproduzem essa 

insegurança: 

Não tenho medo de nada. Gosto de viver aqui. A Violência hoje 
é uma coisa presente em todo o Brasil. Quando ouço que 
mataram alguém já fico meio assim. Após a meia noite 
corremos o risco de sermos mortos se sairmos daqui. Você 
acha isso correto? (Aposentado, 65 anos, mora há 3 anos no 
bairro. Jardim Progresso) 

 

                                                           
142 Linha que faz o percurso Santarém (Zona Norte de Natal) - Centro 
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O lado “elitizado” do Jardim Progresso não sente uma violência 

concretizada, pois o status quo de porção civilizada, que ainda concentra as 

pessoas de bem da localidade143, esta remetida a condição de ambiente 

padecedor da violência, já que o outro lado é esboçado como o reduto do crime 

e da violência. Nas palavras do aposentado, a conotação de tranquilidade é 

ambígua, pois seu estilo defensivo de morar e suas medidas de precaução, 

como a de evitar a saída de casa à noite, contrapõe o sentimento da paz 

reinante. A violência não é sentida a partir de experiências pessoais, e sim 

apenas os seus reflexos é que são predominantes144.  

Ao grau que percorríamos a fronteira que segrega o Jardim Progresso 

em dois, sentíamos a variação das percepções, que de certa forma impede de 

nos contermos a generalizar o local como lugar dominado pelo medo. A 

paisagem e os relatos mudam com a transposição das barreiras, onde o lado 

que mais carece da presença do Estado por meio do provimento de serviços 

públicos e garantia das condições de cidadania, ganha traços de outra Jardim 

Progresso, distante do mundo murado e eletrificado que fica na outra margem 

da rua. 

Ali os relatos de assassinatos, execuções, chacinas, abuso da 

autoridade policial e outras tantas formas de violência vão tomando corpo. As 

narrações ficam intensificadas, e cada um que queira falar um pouco da 

brutalidade da violência que recai sobre o lugar. Basta perguntar “há violência 

aqui”, e repentinamente os moradores disparam freneticamente palavras 

incessantes, contando histórias de violência que ocorreu com algum amigo, 

parente ou vizinho: 

 

Agora recentemente, mataram um jovem, o filho da irmã Meire, 
e essa mãe foi obrigada até a sair da comunidade. Ela teve a 
obrigação de se desfazer da casa que obteve com tanto 

                                                           
143 Esse trecho faz alusão aos vários relatos dos moradores do Jardim Progresso sobre a 
tipificação do outro, dividindo quem é cidadão de bem ou não. 
144 Esse depoimento foi concedido de modo tenso. O entrevistado me recebeu com metade do 
corpo atrás de seu portão, mostrou desconfiança constante e sempre indagava do que se 
tratava a pesquisa e de onde eu era. Evitou afirmações sisudas, demonstrando receio em 
responder a certas perguntas, sempre relançandoas questões ao pesquisador. Outro 
importante fator observado na coleta das entrevistas dessa porção do loteamento: os 
entrevistados sempre relatavam a presença de uma tranquilidade local, e tornavam a violência 
um fenômeno distante de suas residências.  
 



211 

 

sacrifício e por um valor insignificante. E isso é ela que 
conhecemos, fora outros e outros que passaram pelo mesmo 
problema. Tem que se mudar porque não tem garantia 
nenhuma. Que garantia nós temos? Isso é com qualquer um. 
Você começa a sentir muita pressão pra sair. (Representante 
Comunitário, 55 anos, há 6 anos mora no bairro. Jardim 
Progresso)  
 
 

Essa violência, além de gerar o temor localizado, acaba também 

redefinindo o tecido social constantemente. A saída do bairro não é uma prática 

comum, com exceções de quando a violência vitima algum ente próximo.  

De um modo geral, na percepção da violência no Bairro Nossa 

Senhora da Apresentação, o medo acaba por acentuar as desigualdades no 

interior da comunidade. Aqui pegamos emprestado o termo utilizado por Souza 

(2008) de fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, em que ao abordar o 

problema do tráfico de drogas em comunidade pobres no Rio de Janeiro, o 

autor observa que esse problema acabou tornando as comunidades mais 

fechadas, e devido às restrições impostas pelos chefes das quadrilhas e pelo 

medo da população em desobedecer tais regras ou ser vítima de qualquer 

forma de retaliação, a mobilidade urbana ficou restrita e a interação intra-

comunitária de ameaçada. O fator que vem a alimentar essa fragmentação, de 

acordo com Marcelo Lopes de Souza, são os processos auto-segregação, 

onde devido ao medo da violência urbana, a elites cada vez mais se restringem 

a espaços exclusivos nas cidades. 

Evidentemente, a fragmentação do tecido político-espacial no bairro 

Nossa Senhora da Apresentação não se dá aos mesmos moldes da metrópole 

carioca. Porém é inevitável enxergarmos aí uma similaridade entre os dois 

casos, pois o medo de ser vítima de qualquer forma de crime ou violência no 

bairro acaba também por quebrar todas as formas de sociabilidade urbana, 

onde quem tem melhores condições financeiras acaba por reservar espaços 

exclusivos dentro do bairro, ocupação esta que se dá de forma microespacial, e 

pode ser sentida através de um exclusivismo residencial na casa, na rua ou até 

mesmo em um beco. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo tratado nessas páginas tem como centralidade de abordagem 

a periferia urbana como uma categoria analítica da segregação urbana, mais 

especificamente o bairro Nossa Senhora da Apresentação, localizado na 

Região Administrativa Norte da cidade de Natal. O tema Periferia, se 

constituindo como temática de ampla discussão acadêmica, envolvendo assim 

várias áreas do conhecimento, ainda nos apresenta obstáculos teórico-

metodológicos a serem rompidos ou pelos menos melhor compreendidos, pois 

o assunto ainda nos remete ao embasamento de uma relação dicotômica, ou 

basicamente conflituosa, entre as duas grandes partes da cidade: o centro, 

porção dotada de ampla oferta de infraestrutura, onde as classes mais 

abastadas se concentram e modelam o espaço urbano de acordo com seus 

anseios; e a periferia, localidade majoritariamente formada por segmentos 

sociais mais pobres, onde os problemas – dos mais variados aspectos, como a 

oferta de infraestrutura precária, serviços básicos públicos decadentes, 

presença de uma violência desencadeada principalmente entre sua população 

mais jovem e as oportunidades de emprego e educação a sua população são 

reduzidas – são fatores responsáveis pela modelação do espaço e 

estruturação da comunidade local. 

Este trabalho ainda propôs trilhar um caminho inverso do que 

possamos considerar como o tradicional no que se refere à constituição dos 

olhares acerca da periferia natalense. Esse caminho transgressivo é percorrido 

a partir do momento em que tentamos mapear, montar e compreender o 

processo de constituição das concepções a cerca de um bairro periférico a 

partir das percepções pessoais de seus moradores, por meio das narrativas do 

cotidiano e das histórias de vida dos atores sociais que o compõe. Em suma, o 

caminho da pesquisa mostra-se alternativo no momento em que decidimos 

entender que o morador é o elemento central da construção da identidade e da 

memória de um bairro, e não as instituições, setores e segmentos sociais que 

no decorrer da trajetória histórica das periferias insistem em observá-la 

(veículos de imprensa, instituições públicas e o não-morador) como um grande 
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corpo social-espacial homogêneo, único, sem quaisquer formas de distinções 

internas. 

Para que esse caminho fosse possível, partimos de uma literatura 

sobre processos de segregação sócio-espacial e produção de periferias 

urbanas, sob múltiplos olhares teóricos que nos permitissem esboçar uma linha 

histórica do pensamento acadêmico acerca do assunto, e a partir dessa 

complexidade teórica tentar mostrar como a segregação sócio-espacial e a 

constituição das periferias modifica paulatinamente as cidades brasileiras, até 

chegarmos ao ponto desejável para o estudo, que é mostrar como as periferias 

urbanas do Brasil contemporâneo – ou as novas periferias – compõem a 

paisagem de um modo distinto daquelas trazidas por pesquisadores desde a 

década de 1970.  

Para observar e analisar essas percepções populares acerca do 

espaço de vivência cotidiana, o trabalho trouxe como segmento de abordagem 

um dos principais fenômenos associados à segregação sócio-espacial: a 

violência. Por que a violência? A opção pela exploração das percepções por 

meio desse fenômeno é decorrente da constatação de fatos e elementos 

evidenciados nas fases de fomentação e exploração do campo de pesquisa. 

Primeiro, o trabalho parte da hipótese de que o bairro, em termos de extensão 

e composição social e demográfica não é passível de um tratamento/olhar 

homogeneizador. Segundo, as instituições de segurança pública, por meio de 

levantamentos estatísticos, elegem o bairro como o líder no ranking da taxa de 

homicídios na capital, o que justifica a relevância desta temática. Terceiro, as 

percepções sobre o bairro por meio da ótica de seus moradores se alicerçam 

principalmente por meio do discurso da violência, que por sua vez não está 

dissociada do fenômeno da segregação socioespacial.  

Mapeando as percepções dos moradores acerca da violência no bairro, 

o estudo evidenciou a existência de diferentes territórios no interior do bairro 

Nossa Senhora da Apresentação. As percepções e narrativas sobre a violência 

acabam por alimentar as diferenciações intrabairro, e essas distinções tornam-

se claras na paisagem por meio das mais variadas formas de residir ou pela 

disposição do tecido urbano periférico, onde residências, muros e ruas se 

constituem como verdadeiros espaços fronteiriços entre localidades pobres e 
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elitistas no seio do bairro, ou seja, as narrativas acerca da violência local se 

mostram evidentes – ou pelo menos impacta diretamente - na composição do 

espaço, nas relações sociais do cotidiano e na percepção que os próprios 

moradores têm do restante dos residentes do bairro, consolidando, muitas 

vezes, estigmas sociais de diferentes ordens. De certa maneira isso pode ser 

traduzido na seguinte perspectiva: como o morador local ordena, mapeia os 

espaços intra-bairros com relação ao problema da violência nos permite chegar 

a uma primeira conclusão do estudo de que essa confluência dos olhares 

populares é um elemento que reforça o processo de fragmentação ou 

segmentação dos espaços e do tapete social do bairro, o que nos permite 

constatar de que estamos diante de uma periferia complexa, policromática e 

heterogênea nos mais variados aspectos. Em suma, o bairro Nossa Senhora 

da Apresentação se encaixa nos parâmetros da Nova Periferia brasileira. 

A partir do momento em que a pesquisa constata que o bairro em 

estudo é bem descrito pelo arsenal analítico da categoria Nova Periferia, esse 

fator nos permite concluir que: a) de fato, um olhar micro (do território e das 

relações sociais) mostra que o bairro é muito diversificado e os moradores 

“repetem” os padrões de segregação para o interior do bairro; b) essas 

disparidades internas se constituem como um verdadeiro motor que alimenta, 

ou acirra, uma distinção entre os próprios moradores na categoria de “eu” e os 

“outros”, reforçando estigmas sociais existentes e c) as percepções dos 

moradores demonstram que a violência está localizada nos espaços 

intraurbanos de maneiras distintas: os crimes contra a vida - num espaço muito 

específico do bairro, mais precisamente no loteamento Jardim Progresso – e 

contra o patrimônio, mais restrito ao conjunto Parque dos Coqueiros. Uma 

descrição sintética dessas percepções foi apresentada no formato de um funil, 

isto é, nos espaços mais privilegiados do bairro, a percepção de violência dos 

moradores centra-se nos crimes contra o patrimônio como o risco mais 

eminente dos homicídios, ao contrário, como um risco distante, dos “outros”, 

que “vem lá de baixo”. No outro extremo dessa distribuição espacial, as falas 

dos moradores do Jardim Progresso, ao contrário dos primeiros, evidenciam os 

riscos associados à proximidade dos casos de homicídios. 
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A concentração da violência em uma parte específica do bairro torna-

se um elemento fundamental para a produção de estigmas sociais. Esses 

estigmas, que não raramente são resultados de uma mescla perceptiva sobre a 

violência e a segregação, são reproduzidos em diferentes escalas em relação 

ao bairro e a sua população. A primeira é uma escala de maior amplitude, em 

que a constituição do estigma tem como ponto de origem o senso comum de 

um modo geral, comumente alimentado pelos veículos de comunicação, 

especialmente a mídia policial. Esse estigma é generalizado em todo o bairro, 

tanto no que se refere ao território quanto ao seu morador, é basicamente uma 

percepção pré-concebida por quem não mora, reside ou possui quaisquer 

formas de laços com o bairro. Dessa maneira, o Nossa Senhora da 

Apresentação ganha tons de um espaço exclusivo da pobreza, de uma periferia 

nos termos mais clássicos, e essa pobreza é um forte agravante para que seus 

moradores estejam submetidos a olhares preconceituosos, que não raramente 

são postos a condição de bandidos, ou marginais. Esses estigmas têm um 

peso violento e injusto para todos os seus moradores quando se trata de suas 

relações com os espaços e círculos sociais além das fronteiras do bairro, em 

especial nas suas relações socioafetivas do dia-a-dia ou até mesmo na busca 

por uma vaga de emprego no mercado formal de trabalho.  

Já a segunda forma de estigma constatada no estudo trata-se de uma 

reprodução dos preconceitos de fora em direção ao interior do bairro. É 

basicamente um estigma, pautado sobre a mesma premissa da pobreza e da 

violência, em relação às localidades mais pobres do bairro, não raramente 

expostos na figura do morador de loteamento. No caso da pesquisa, esse 

estigma interno recai especificamente sobre morador do loteamento Jardim 

Progresso. O Jardim Progresso, como um todo, está sujeito ao preconceito de 

seus vizinhos, que o expõe como localidade pobre, região formada por 

invasores, e consequentemente se constitui como o espaço que origina a 

ameaça da coesão interna do bairro, ou como exposto pelos moradores, a 

parte lá de baixo é o local onde residem os bandidos, os cabras de pêia. Para 

alguns dos moradores, inclusive, a “solução” para este “problema” seria a 

remoção dessas moradias precárias e investimento em infraestrutura urbana e 

outros serviços públicos e não a integração social de cidadãos que moram de 
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forma indigna e sob o manto do medo da violência. Em outras palavras, deve-

se remover o “outro”. 

Por sua vez, no interior do Jardim Progressos, esses estigmas também 

se reproduzem e são alicerçados também na questão da pobreza e da 

violência. Dessa vez, a reprodução desses estigmas no espaço se restringe 

aos moradores de lá e aos moradores de cá, ou seja, a avenida central do 

loteamento é o ponto de acirramento e divisão dessas percepções. 

Com a produção dos estigmas em várias escalas e em níveis 

diferentes, o trabalho traz à guisa de conclusão que essa reprodução atende a 

uma mesma lógica: a diferenciação entre o “eu” e os “outros”. 

De um modo geral, podemos trazer como principal contribuição desse 

trabalho a questão da abordagem de um espaço periférico a partir de uma 

analise micro do território de suas relações sociais. O olhar para o interior do 

bairro, levando em consideração seus atores sociais e as respectivas 

instituições que os compõe (família, associações e outras) nos permitiu verificar 

a complexidade de fatores que contribuem para a percepção de violência, o 

que inevitavelmente nos leva a afirmar que o planejamento e execução de 

políticas de segurança pública centradas apenas na repressão policial e de 

modo a tratar o bairro sem levar em consideração a sua dinamicidade interna 

não irão fornecer respostas lúcidas, ou no mínimo estarão fadadas ao fracasso, 

no que tange a solução – ou amenização – do problema da violência. 
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Perfil do 
Entrevistado 
(bloco 1) 

 

Idade  
Sexo  
Tempo de Moradia 
no Bairro 

  

Trajetória de 
Moradia 

 

Local de Moradia   
Classe Sócio 
Economica/Renda/ 
Escolaridade 

 

Ocupação   
      ---------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

BLOCO 2  
Cat. 1 – Espaço de 

vivência (bairro) 
enquanto lugar 

violento – 
Percepções – 

Locais 

 

Cat. 2 – Causa da 
Violência 

 
 
 
 

Cat. 3 – A 
produção do Medo 

e das 
Inseguranças 

(Conseqüências 
da Violência) 

 

Cat. 4 – 
Concepção de 
Segregação e a 

sua Relação com 
a Violência. (na 
percepção dos 

atores) 

  
 

Cat. 5 – Qual é a 
solução para os 

problemas da 
violência. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS 

PESQUISA DE CAMPO 
 

CATEGORIAS DE ANÁLISE  
 

APÊNDICE A: Categorias de Análises Empreendidas no Campo de Pesquisa 
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Cat. 6 – 
Presença/Papel 
dos Agentes do 

Estado. 

 
 

Outras Possíveis 
Categorias. 

 
Laços com a 

Política – Lutas 
Políticas – 

Desesperanças 
com os políticos. 
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APÊNDICE B: Roteiro de Entrevista Semi-Estruturada Empregado com os 
Atores Sociais do Bairro 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGI ONAIS – DPP 
ORIENTADOR: Prof.ª Drª Sandra Cristina Gomes 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA  

 

1. Informações básicas:  

Nome: ______________________________________Idade: ______ 
Ocupação: __________________________________ 
Escolaridade: ________________________________ 
Local de Nascimento: _________________________ 
 

2. Roteiro semi-estruturado: 

a)  Quanto tempo mora no bairro?  

b) Por quais motivos o fizeram vir morar aqui? 

c) Como era o bairro quando você chegou para morar? (aqui me refiro a questão 

da violência, cotidiano e a disponibilidade de infra-estrutura) 

d) Quais foram as principais mudanças que ocorreram na região desde a sua 

chegada no bairro? 

e) Quais são as principais dificuldades enfrentadas no dia-a-dia para quem mora 

aqui na região? 

f) O poder público tem trabalhado pelo bairro? Como? 

g) O senhor (a) concorda que a comunidade é uma periferia? Porque? 

h) O fato de morar na região já interferiu na busca por empregos? 

Relacionamentos? ou em novas amizades?  

i) Você gosta de morar nessa região (ou se mudaria)? Porque? 

j) O bairro é violento? Porque? (caso responda sim): 

- O que causa essa violência? 

- isso interfere no seu dia-a-dia? 

- Você tem medo de ir em certas localidades? 

- Quem são essas pessoas que se envolvem nos atos violentos? 

l) Você já foi vitima de algum ato violento (ou crime)? 

m) A policia é presente na região? O senhor (a) aprova essa presença? Porque? 
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n) O que o senhor (a) acha do projeto policial “Comunidade em Paz” (que engloba 

o Ronda Cidadã e outros) 

o) Como o senhor (a) acha que a policia ver o bairro e seus moradores? 

p) como o senhor (a) fica sabendo dos crimes que acontecem na localidade? 

q) Como o senhor (a) acha que os moradores de outras regiões de Natal (em 

especial a Zona Sul) vêem o bairro? 

r) O que o senhor (a) acha que as pessoas que não conhecem o bairro tendem a 

pensar sobre ele? 

s) O que a mídia expõe sobre o bairro é verdadeiro ou falso? Porque? 

t) O senhor (a) acredita que a situação do bairro vai melhorar um dia? Porque? 

(perspectivas futuras). 
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ANEXOS I – Lista de Matérias Jornalísticas Eletrôni cas 

 

MULHER AFIRMA QUE COMERCIANTE FOI MORTO POR 
ENGANO NA ZONA NORTE 
Dono de bar foi assassinado pouco tempo após jovem de 19 anos ser 
executado na calçada do seu estabelecimento. 

A esposa de um dos homens mortos na manhã desta terça-feira (16), no 

loteamento Jardim Progresso, bairro Nossa Senhora da Apresentação, na zona 

Norte de Natal, afirma que o comerciante José Francisco Ferreira, de 29 anos, 

foi assassinado por engano. Ele morreu pouco tempo após George Barreto 

Serqueira, de 19 anos, ser executado na porta de seu bar. Alzenira dos Santos 

conta que quem matou seu marido foi o irmão de George. “Ele chegou lá 

dizendo que ia se vingar, porque o irmão tinha morrido por estar no bar do meu 

marido. Mas ele não teve nada a ver com a morte do Geo”, informa. O jovem 

apontado como autor do homicídio contra o comerciante está foragido. 

Segundo relato de Alzenira dos Santos, o jovem George Barreto, mais 

conhecido como Geo, chegou batendo na porta e pedindo socorro, por volta 

das 10h. O jovem foi baleado na calçada do comerciante José Francisco, que 

era amigo da vítima.Logo em seguida, o irmão de Geo chegou em uma Kombi 

e socorreu o jovem, levando-o para o Hospital Santa Catarina. Depois disso, o 

rapaz voltou armado para bar procurando por José Francisco. O acusado 

invadiu a casa e atirou contra o comerciante que morreu na frente da mulher. 

“Quando eu corri ele já estava agonizando”, detalha Alzenira dos Santos. 

Diante das informações, a Polícia Militar tentou localizar ainda pela manhã o 

jovem acusado de matar o comerciante. Um quarto rapaz chegou a ser detido, 

mas a polícia descobriu que ele era ajudante no bar de Francisco Ferreira e 

não teria participação no homicídio. 

Os policiais também apreenderam um revólver no quintal da casa do 

comerciante Francisco Ferreira. De acordo com Alzenira, a arma pertencia a 

Geo, que havia escondido lá há poucos dias. Os dois assassinatos deverão ser 

investigados pelo 9º Distrito Policial.  

Disponível em: http://portalbo.com/materia/Mulher-afirma-que-comerciante-foi-
morto-por engano-na-zona-Norte. Publicada: 16/08/2011 às 18:55 
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Jovem é assassinado dentro de loja de 
eletrodomésticos 

Iratan Silva chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. 

Um jovem de 22 anos foi assassinado na tarde desta quarta-feira (14), 

dentro de uma loja de eletrodoméstico, na Zona Norte de Natal. Iratan Silva de 

Souza foi morto com vários tiros, por volta das 14h30, no loteamento Jardim 

Progresso. 

O local fica no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, onde na 

madrugada a polícia já havia registrado uma execução. De acordo com 

informações do 4º Batalhão da Polícia Militar, ainda não se sabe a motivação 

do homicídio desta tarde. 

Iratan Silva não era funcionário, mas estava na loja de eletrodoméstico 

olhando alguns produtos. Um homem entrou no local e efetuou os disparos, 

fugindo logo em seguida. A vítima chegou a ser socorrida e levada ao Hospital 

Santa Catarina, mas já chegou na unidade sem vida. 

Neste momento, uma equipe da Polícia Militar está realizando buscas 

na região, tendo localizar algum suspeito. Ainda não se sabe se o crime foi 

motivado por um acerto de contas ou se Iratan Silva foi vítima de um latrocínio.  

 
Por Sérgio Costa 
Disponível em: http://portalbo.com/materia/Jovem-e-assassinado-dentro-de-
loja-de eletrodomesticos. Publicada: 14/09/2011 às 15:24 
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Ex-presidiário é morto com tiro na nuca no 
bairro Jardim Progresso 
Francinaldo Lima foi seguido e assassinado dentro de uma casa abandonada. 

O jovem Francinaldo Lima da Silva, de apenas 20 anos, foi 

assassinado no fim da noite desta segunda-feira (15), no Jardim Progresso, na 

zona Norte de Natal. A vítima saiu de um bar, foi seguida e morta por dois 

homens com um tiro na nuca. Os familiares só tomaram conhecimento da 

morte na manhã desta terça-feira (16). 

Segundo informações de Claudete Maria Pereira, a vítima teria se 

envolvido em um acidente ainda na noite de ontem, sendo atropelado por uma 

motocicleta Pop. Ele foi levado ao hospital, medicado e liberado logo depois. 

Francinaldo teria ido direto para um bar tomar cerveja e ao deixar o 

estabelecimento comercial acabou sendo seguido. Os dois homens o 

executaram em uma casa abandonada, na rua São Daniel, no Jardim 

Progresso. A vítima foi assassinada com um tiro na nuca. 

Claudete Maria é esposa de Francinaldo e só tomou conhecimento da 

morte do marido na manhã de hoje. Os dois têm uma filha de dois anos. A 

mulher não soube dizer o que teria motivado o crime. O jovem morto já havia 

sido preso quando era mais novo em virtude de assaltos. 

 
Por Sérgio Costa 
http://portalbo.com/materia/Ex-presidiario-e-morto-com-tiro-na-nuca-no-Jardim-
Progresso. Publicada: 16/08/2011 às 08:48 
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População ainda não conhece o projeto 
“Comunidade em Paz” 
Projeto foi criado há pouco mais de um mês, mas carece de mais divulgação. 

 

Criado em agosto como uma das principais apostas do Governo do Rio 

Grande do Norte na área da Segurança Pública, o projeto Comunidade em Paz 

ainda não faz parte do cotidiano dos moradores do bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação. Lá, três postos policiais passaram a ser bases do projeto e 

passam 24h dias abertos, com policiais militares e policiais civis prontos para 

atender ocorrências. 

A proposta é semelhante ao Ronda Cidadã, posta em prática em vários 

estados brasileiros, como o Ceará. A idéia é promover uma interação entre 

população e polícia, de maneira que ambos desenvolvam uma confiança mútua 

e, dessa maneira, as comunidades se tornem mais tranquilas. 

Ao longo desses dois meses, de acordo com estatísticas da Secretaria 

Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, os registros de ocorrências 

policiais tiveram redução de 6% em Nossa Senhora da Apresentação, bairro 

que nos últimos anos vem liderando o ranking de violência em Natal, 

principalmente, devido aos altos índices de homicídios. 

Agora, o Governo do Estado espera partir da redução de ocorrências 

consideradas menos graves, como furtos e roubos, para poder conseguir 

diminuir os homicídios. Atualmente, o Comunidade em Paz conta com 90 

policiais, entre militares e civis, e três viaturas específicas para o projeto. 

Cada um dos veículos fica disponível para as três bases do projeto, 

montadas nas comunidades do Parque dos Coqueiros, Planície das 

Mangueiras e Jardim Progresso, todas dentro do bairro de Nossa Senhora da 

Apresentação. Por dia, dois policiais militares dão plantão nas bases, todos 

equipados com coletes e armas. As unidades passam 24 horas abertas e seis 

horas do dia contam com a presença de um policial civil. 

Para distribuir o horário ao longo do dia, a Secretaria de Segurança 

estabeleceu que um agente fica na base do Parque dos Coqueiros das 8h às 

14h, no Jardim Progresso das 10h às 16h, e na Planície das Mangueiras das 
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12h às 18h. Além da presença dos policiais, os postos são equipados com dois 

computadores, sendo um notebook, e rádio de comunicação. 

Todo o processo de funcionamento do Comunidade em Paz ainda está 

em fase de adaptação. Apesar de a Polícia Militar trabalhar com a Polícia 

Comunitária desde o ano passado, esse novo projeto tem peculiaridades, uma 

delas é a confecção de boletins de ocorrência dentro da própria base policial. 

É o que explica o agente da Polícia Civil Gilberto de Souza Gomes, que 

desde o mês passado está trabalhando no posto policial do Parque dos 

Coqueiros. “Fazemos aqui qualquer tipo de Boletim de Ocorrência, menos 

roubo de carro, que tem que ser feito na Delegacia Especializada em Defesa e 

Propriedade de Veículos, a Deprov. No mais, furtos e roubo a pedestres, 

arrombamentos de residências ou estabelecimentos comerciais, perdas de 

documentos, entre outros, podem ser feitos aqui”, comenta. Apesar dessa nova 

realidade, o policial lembra que poucas pessoas procuraram o posto policial 

para fazer registro. “Estou há um mês e meio e, até hoje, só fiz cinco B.Os, 

sendo dois de perda de documentos, dois furtos e um roubo. É um número 

pequeno, mas deve crescer nos próximos meses com a divulgação”. 

De acordo com Gilberto de Souza, a polícia fez até um trabalho de 

panfletagem explicando melhor o Comunidade em Paz, mas ele ressalta que o 

processo de adaptação é relativamente lento. O mesmo foi dito por policiais 

militares da base do Jardim Progresso. Lá, o movimento tem sido mais intenso, 

mas ainda tímido. O soldado Ronildo Bezerril de Alcântara disse à reportagem 

que as brigas domésticas e de vizinhos têm dominado as estatísticas de 

ocorrência. “Acontece muita briga por terreno, mas, principalmente, agressão 

entre familiares, como marido e mulher, que no caso é aplicado a Lei Maria da 

Penha”, conta o PM. Outro ponto de destaque citado por ele é que alguns 

moradores estão aproveitando a presença mais ativa da Polícia Militar no bairro 

para solicitar ajuda em outras ocorrências. “Como eles sabem que a PM é pau 

pra toda obra, a gente tem recebido muito chamado para prestar auxilio social, 

como fazer o socorro a vítima de acidente doméstico, por exemplo, caso a 

SAMU tenha outras prioridades e não atenda”, ressalta o soldado Ronildo. 

Por Thyago Macedo. 
Disponivel em: www.portalbo.com.br.  
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Déficit habitacional atinge 70 mil em Natal e 
300 mil no RN 
 

 

Madrugada de lua cheia em Natal (RN). O latir dos cães ao longe 

contrasta com o barulho das corujas, à espreita no morro próximo. De repente, 

os caminhões. Lonas, sacolas de plástico, bandeiras vermelhas. Gente. Cada 

família traz seus pertences, seus papelões, seus pedaços de madeira. Os 

móveis e eletrônicos também estão lá. Televisão, rádio, ventilador. Ao raiar do 

dia, é hora de arrumar as coisas, tirar o lixo que havia se espalhado pelo 

terreno e preparar as casas simples, de taipa mesmo, para organizar as ruas e 

vielas do novo acampamento. Também é hora de lembrar que, junto com a 

bagagem, vem também o sonho de viver melhores momentos. Eis o cenário do 

primeiro dia da Ocupação Anatália de Souza Alves, no Guarapes, Zona Oeste 

da capital, um ano atrás, em 9 de julho de 2010. Pertencente à Prefeitura do 

Natal, o terreno ocupado tem um hectare. Na época da invasão, um posseiro 

que mora próximo tentou, em vão, reaver a terra a que chamava de sua. O 

nome daaglomeração habitacional é uma homenagem à potiguar sequestrada 

nos anos de chumbo da Ditadura Militar, levada ao DOI-Codi do IV Exército, no 

Recife (PE), e também ao Departamento de Ordem Política e Social, o temido 

Dops.  

A história conta que, por mais de um mês Anatália foi torturada e, por 

fim, assassinada (1976). Ela representa a luta pela liberdade e pelo socialismo, 

a mesma bandeira defendida pelo Movimento de Lutas nos Bairros e Favelas 

(MLB), presente em 14 cidades brasileiras e que atua em Natal há 8 anos, 

coordenando a ocupação de terrenos e estruturas de órgãos públicos e 

privados que estejam sem uso, como a do Guarapes daquela madrugada fria e 

enluarada. Um ano depois, eles continuam lá, querendo uma casa para morar. 

Na cidade-sede da Copa 2014, que dispõe de 26 mil leitos para os 

turistas e que construirá, por iniciativa privada, mais seis hotéis até o mundial, 

70 mil natalenses não têm uma casa para morar e vivem em condições 

insalubres, sem acesso a esgoto, água encanada, luz elétrica, com riscos de 

desabamento ou em palafitas. Deste total, 95,9% são pessoas que vivem com 

zero a três salários mínimos. 
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Não há nenhuma casa destinada a esse público construída na capital, 

dentro do mais bem-sucedido programa do governo federal, o Minha Casa 

Minha Vida. Ao mesmo tempo, Natal tem 24 mil imóveis fechados, um terço 

dos imóveis de Ponta Negra estão desocupados, a Zona Norte concentra 

metade da população e regiões como Nova Parnamirim crescem 

assustadoramente, mas áreas como Felipe Camarão, Planalto e Guarapes 

dispõem de muitos terrenos. O déficit habitacional no Estado do Rio Grande do 

Norte também é grande: chega a 100 mil famílias, uma média de 300 mil 

pessoas. No Brasil, o número de famílias sem teto chega a 5,8 milhões. Os 

dados são, respectivamente, da Secretaria Municipal de Habitação, 

Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), Companhia 

Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Cehab) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Origem  

O coordenador estadual doMLB, Wellington Felipe, disse que o 

movimento surgiu em Pernambuco em 1999 e chegou a Natal em 2003. "No 

ano seguinte fizemos a primeira ocupação, no que hoje é o conjunto 

habitacional Leningrado, no Planalto. Foi a nossa primeira grande vitória aqui 

no Estado. Hoje são 444 casas no local. Pessoas que antes viviam em 

barracos e hoje vivem em casas de alvenaria, ruas calçadas, água servida e 

energia. Hoje o conjunto também dispõe de um Centro Municipal de Educação 

Infantil (CMEI). Agora, brigamos por uma linha de ônibus regular". 

Nos sete anos de atuação do movimento no Estado, foram 1.300 casas 

conquistadas junto a programas habitacionais da prefeitura, do Governo do 

Estado e do Governo Federal. Depois do Leningrado, no Planalto, foi a vez dos 

conjuntos Emanoel Bezerra (280 casas) e Santa Clara (190), no mesmo bairro, 

e por último o Conjunto Djalma Maranhão (130), em Jardim Progresso, Zona 

Norte da capital. "Além disso, tivemos a ocupação Luiz Gonzaga, em Mãe 

Luíza, cuja população de 50 famílias foi removidapara o Planalto em 2009", 

acrescenta Wellington. O grupo também presta assistência em vilas de 

moradores pobres e comunidades carentes, como nas chamadas favelas do 

Detran, Vilma Maia e Pião. Hoje o grupo trabalha para remover duas favelas: 

Camboim (Bom Pastor) e Mosquito (Quintas), e montou ocupações em 
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terrenos públicos como o 8 de Outubro e o Anatália, nos Guarapes. Nos 13 

núcleos do MLB espalhados pela capital do Rio Grande do Norte, vivem cerca 

de 1.800 famílias.  

Os militantes do movimento sem-teto contam com o Programa de 

Erradicação de Favelas do município de Natal, que atendeu 465 famílias com 

recursos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A 

contrapartida municipal foi de R$ 599.266 e o valor total das obras chegou a R$ 

10,2 milhões. Foram beneficiadas as comunidades Alagamar, Peão, Via Sul, 8 

de Outubro, Luiz Gonzaga (Sopapo) e Detran. "Ainda assim, o grande 

problema, em Natal, é que o território do município é muito pequeno e a cidade 

tem muitas dunas, Zonas de Proteção Ambiental (ZPA's), o Rio Potengi e o 

mar, ou seja, estas também são limitações", explicou o titular da Seharpe, 

Paulo Roberto Medeiros Júnior. 

O Estado também tem um programa de habitação popular. Nos oito 

anos dos governos Wilma de Faria e Iberê Ferreira, foram construídas 25 mil 

casas. A gestão Rosalba Ciarlini prevê construir, até o final do primeiro ano de 

governo e em todo o Estado, 3.300 residências dentro do Programa de 

Subsídio à Habitação. "Alémdisso, construímos 202 casas e 108 apartamentos 

dentro do projeto de urbanização da avenida Capitão-mor Gouveia, e 102 

casas no Planalto", disse João Felipe de Medeiros, diretor-presidente da 

Cehab. "Não podemos incentivar a ocupação de terrenos e prédios públicos, 

mas se eles existem, é porque o problema existe. Não podemos negar isso". 

Esforços governamentais parecem pequenos diante da missão 

hercúlea de dar casa para todo mundo que precisa. "Ainda é pouco, porque 

falta uma política de habitação permanente. Natal não dispõe hoje, por 

exemplo, de um banco de dados sobre terras, quantidade de grileiros e 

posseiros", afirmou Wellington, do MLB. As autoridades reconhecem a falta de 

ordenamento habitacional. "Ainda estamos trabalhando na elaboração do 

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), que deverá ficar pronto 

até o final do ano e que vai nortear as políticas de habitação", explicou Paulo 

Roberto, da Seharpe. "Teremos nosso Plano Estadual de Habitação, que aliás, 

deveria estar pronto desde 2009", destaca João Felipe, da Cehab. 
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Maria Isabel Ferreira Pereira, 58, é uma das pessoas presentes 

naquela madrugada fria de 9 de julho, quando a ocupação Anatália se constitui 

em um acampamento no terreno da prefeitura. Nascida em Jandaíra, distante 

116km de Natal, há 20 anos ela veio tentar a sorte na capital dos potiguares. 

"Queria que Jesus me ajudasse a conseguir a minha casa. Aqui é ruim 

quando chove, tem goteiras por toda parte. Tenho fé que tudo vai dar certo", 

afirma ela, que trabalhou como doméstica, teve sete filhos, casou-se, ficou 

viúva e casou novamente. Seu esforço é um alento à busca por melhores 

condições de vida. Quando a reportagem de O Poti/Diário de Natal esteve na 

Ocupação Anatália de Souza Alves, Isabel carregou nada menos do que dez 

latas d'água da cisterna para sua casa. 

A residência da dona de casa tem quatro cômodos, todos pequenos: 

sala, quarto, cozinha e banheiro. As paredes são de taipa, e o chão, de terra 

batida. Dois dos sete filhos moram com ela. Os outros constituíram famílias e 

residem em Nova Parnamirim, Quintas, na Avenida 6 e em Parnamirim. Com a 

ajuda dos filhos, que trabalham com bicos, conseguiu comprar uma televisão. É 

o utensílio mais novo da casa de Maria Isabel. Na cozinha, por exemplo, são 

velhas as panelas de alumínio que aguardam o preparo do arroz e feijão de 

cada dia. Ao todo, 240 famílias vivem na Ocupação Anatália de Souza Alves, 

uma das 72 comunidades natalenses cujos moradores convivem com 

condições precárias. Costureiras, camelôs, empregadas domésticas, 

autônomos. A maior parte das pessoas que vivem na no local não tem 

condições de comprar uma casa, mesmo parcelando em vários meses. Com 

ajuda do MLB, os moradores se organizaram. Há água e luz instaladas, 

usurpadas da rede pública. Semanalmente são feitas reuniões deliberativas, 

em uma das ruas do assentamento, e existem regras claras para continuar 

participando da ocupação, o que credencia o morador a ter mais facilidade para 

ganhar residências de alvenaria, oriundas de programas habitacionais do 

município, Estado ou União. 

"Aqui é proibido beber, portar armas de fogo, usar drogas lícitas e 

ilícitas, brigar ou espancar as pessoas. Isso é respeitado à risca. Todos têm 

consciência de que estamos numa guerra e temos que estar prontos para a 

batalha. Estamos todos sendo formados nessa batalha", afirma Wellington 
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Felipe. "Infelizmente quando conseguimos tornar a ocupação um conjunto 

habitacional, a realidade é outra. No Leningrado, por exemplo, enquanto era 

ocupação, não havia sequer um assalto. Hoje, transformado em conjunto, 

apenas esse ano duas pessoas foram assassinadas. Infelizmente perdemos o 

controle", afirma outro dirigente do grupo, o coordenador municipal do MLB 

Marcos Antônio Ribeiro. Alguns membros da coordenação estadual, composta 

por 16 membros, é militante do Partido Comunista Revolucionário (PCR). Os 

12 diretores municipais também são. Como em qualquer movimento social, o 

MLB conta com sede própria em Cidade da Esperança, e dispõe de advogado, 

contador, computadores. "O movimento se mantém com doações daqueles que 

podem pagar", diz Marcos Antônio. O dinheiro serve para confeccionar 

cartazes, fazer faixas, carros de som que servirão para as manifestações, 

enfim, para dar o suporte necessário nas manifestações de rua. A ordem 

interna na ocupação é mantida pelos cinco coordenadores locais. "Somos 

organizados e todos aqui querem um objetivo comum. Podemos ter cara de 

favela e jeito de favela. Mas não somos favela", conclui Wellington. 

Ocupações do MLB já conquistaram 6 conjuntos habita cionais:  

2007: 
Emanoel Bezerra (Planalto) 
280 unidades 
2008: 
Leningrado (Planalto) 
444 unidades 
2009: 
Salta Clara (Planalto) 
190 unidades 
2010: 
Praiamar (Bom Pastor) 
205 unidades 
2011: 
Nova Esperança (Cidade da Esperança) 
117 unidades 
2011: 
Djalma Maranhão (Jardim Progresso) 
130 unidades 
Disponivel em: 
http://www.dnonline.com.br/app/noticia/cotidiano/2011/07/17/interna_cotidiano,
75503/deficit-habitacional-atinge-70-mil-em-natal-e-300-mil-no-rn.shtml 
Publicação: 17/07/2011  
De Sérgio Henrique Santos especial para a redação d o Diário de Natal 
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A Chacina de Mãe Luiza  
No dia cinco de março de 1995, no bairro popular de Mãe Luiza, em 

Natal (Rio Grande do Norte, região nordeste do Brasil), foram assassinados 

friamente, por uma pessoa que se identificou como policial, Roberto 

Nascimento Ferreira e Lucimar Alves da Silva Souza, esta grávida de três 

meses e foram feridos gravemente, Maria Lúcia da Costa, Marlon Silva Costa, 

Ana Carla Melo da Costa e Magaly Helena Pinheiro do Nascimento, sendo que 

alguns destes sobreviventes encontram-se ainda com balas alojadas no corpo. 

Uma das sobreviventes da chacina reconheceu o policial civil Jorge Luiz 

Fernandes, conhecido popularmente pela alcunha de "Jorge Abafador", como o 

responsável pelos disparos criminosos. 

A "Chacina de Mãe Luiza", como ficou conhecido o triste episódio, no 

entanto, foi apenas a ponta de um "iceberg", pois trouxe à tona diversas 

denúncias de outros crimes semelhantes, sempre relacionados à extorsão 

policial nas regiões mais pobres e afastadas da cidade - envolvendo, além de 

Jorge Abafador, outros policiais civis sob o comando do próprio Secretário-

Adjunto de Segurança Pública, Delegado Maurílio Pinto de Medeiros. Ao todo, 

são mais de 50 (cinquenta mortes) imputadas a este grupo de extermínio - 

além de inúmeras denúncias de torturas, espancamentos e arbitrariedades. 

Diante da total omissão e falta de providências do aparelho de segurança do 

Estado, as Entidades de Direitos Humanos, através do Movimento Nacional de 

Direitos Humanos (MNDH) solicitaram a interferência do Ministério Público na 

apuração de todos os casos. E, em resposta, o Procurador-Geral de Justiça, na 

portaria 077 de 12.05.95, instituiu uma Comissão de Promotores, encarregada 

de apurar e investigar todas as notícias crimes alencadas na representação 

das entidades de Direitos Humanos. Devido a ameaças de morte e outras 

formas de intimidação, as investigações foram suspensas; sendo reiniciadas 

logo após a confirmação do afastamento de Maurílío Pinto de Medeiros do 

exercício das funções de chefia da Polícia Civil. 

O Policial civil Jorge Luiz Fernandes, o "Jorge Abafador", se encontra 

preso desde o dia 12 de junho de 1995, por ser o principal acusado nos crimes 

da Chacina de Mãe Luíza. Acontece que este policial goza de vários privilégios 
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na prisão. Costuma sair a hora que quer, anda fortemente armado, vive 

tomando bebidas alcoolicas dentro e fora da Delegacia, e tem causado pânico 

e temor na comunidade do bairro de Cidade Satélite onde está localizado o 

estabelecimento policial. 

No dia 10 de abril de 1998, "Jorge Abafador" foi autuado em flagrante, 

por desacato à autoridade - agrediu um Delegado que fazia vistoria na 

Delegacia onde o policial está preso - e durante o seu interrogatório reagiu 

violentamente à presença de uma equipe de TV local (TV Cabugi), ameaçando 

um repórter e sua equipe, como também a várias pessoas - ativistas de direitos 

humanos, testemunhas, promotores - que estão envolvidos no 

acompanhamento dos seus processos de homicídios. Na Delegacia onde ele 

está preso foi encontrada uma fita de vídeo com imagens de várias 

testemunhas que estão depondo contra o grupo de extermínio e uma pistola 

tipo "380" com várias cápsulas de munição. 

O Ministério Público já solicitou as cópias das fitas - tanto da que foi 

apreendida pelo Delegado, como a da reportagem de TV onde o policial "Jorge 

Abafador" faz as ameaças - e já está encaminhando as devidas providências. A 

Secretaria de Segurança Pública abriu inquérito especial para apurar as 

denúncias de privilégios, saídas ilegais e porte de arma de um prisioneiro de 

justiça. 

Diante dos fatos acontecidos, a Assistência de acusação, juntamente 

com o parecer do Ministério Público, pediu o fim das regalias e saídas ilegais 

do preso de justiça "Jorge Abafador", sendo este pedido prontamente atendido 

pelo Juiz da 1a. Vara Criminal. 

A sociedade potiguar aguarda com expectativa este julgamento, que 

está marcado para o dia 21 de maio do corrente, para se faça justiça e acabe 

de uma vez por todas com o manto triste da impunidade. 

 

 Disponível em:  
http://www.dhnet.org.br/denunciar/pcivilrn/mluiza/resumida.htm 
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A CHACINA DE NOVA NATAL  

A Chacina de Nova Natal aconteceu no dia 29 de janeiro de 1993, em 

um bairro popular da Zona Norte (Nova Natal) da cidade do Natal-RN, quando 

03 policiais civis e um não policial assassinaram Maurício Ferreira da Silva, 

Mário César Silva de Lima, Flávio Roberto de Assis e Jeane Souza de Lima, 

menor grávida de três meses. Os assassinos bateram na porta da casa onde 

se encontravam as quatro pessoas. Quando a porta foi aberta deram cerca de 

100 (cem) tiros em três deles e depois atiraram nas perna de Jeane que saiu 

com vida para o hospital. No carro dos policiais ela foi morta com um tiro na 

boca. 

Os policiais acusados dos crimes foram Jorge Luiz Fernandes, o Jorge 

Abafador; Ranulfo Alves de Melo Filho; João Gilvan de Araújo e o não policial, 

funcionário público estadual, Admilson Fernandes de Melo. 

Esta Chacina aconteceu às 04:00 horas da manhã. No inquérito policial 

o delegado colocou que a ação se deu em "estrito cumprimento do dever legal 

e que os policiais foram recebidos à bala". O promotor público do caso ia 

impronunciar os quatro assassinos, quando se descobriu testemunhas do caso 

que contavam uma história diferente do que estava no inquérito. 

Foi acionado o Ministério Público e este ouviu as novas testemunhas. 

Foi feita uma reunião com o Juiz para que as testemunhas fossem ouvidas e o 

Juiz assegurou que apesar de ter terminado a fase de instrução ouviria as 

pessoas depois do parecer do Ministério Público. O promotor do caso foi 

contrário mas depois de muito esforço deu parecer favorável para que se 

ouvissem as testemunhas. 

Essa foi a primeira batalha ganha neste caso. Depois o Juiz pronunciou 

os acusados e marcou o júri para 19 de setembro de 1996. No libelo o 

promotor não incluiu as testemunhas para serem ouvidas. Faltando um dia 

para o início do Juri Popular o promotor declarou na imprensa que os policiais 

seriam absolvidos e que não havia provas contra os mesmos. 

Foi feita uma audiência com o Procurador Geral de Justiça para falar 

sobre a conduta do promotor em questão e solicitar que o mesmo fosse 
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substituído e o Juri fosse adiado. O Procurador conseguiu que o promotor 

pedisse adiamento do júri, o que foi definitivamente concretizado. 

O Juri Popular foi realizado no dia 08 de maio de 1997, com a presença de 

diversas Entidades e observadores nacionais e internacionais. O julgamento 

teve como Assistente do Ministério Público, o advogado Marcelo Lavanére, ex-

presidente da OAB Federal e membro honorário vitalício do Conselho Federal 

da instituição. Os acusados foram absolvidos pelo Juri Popular, por cinco votos 

a dois, que acatou a tese da defesa do que os policiais mataram "no estrito 

cumprimento do dever legal". O Promotor Fernando Vasconcelos 

imediatamente anunciou que iria apelar da decisão do jurados, por considerar 

que o resultado foi contrário à prova dos autos. O Tribunal de Justiça acatou o 

recurso da Promotoria e o Juri Popular já está marcado para dia 06 de Outubro 

de 1999. Diversas Entidades e observadores nacionais e internacionais estão 

sendo aguardados para acompanhar esse novo julgamento. 

Página de Responsabilidade do CDHMP/RN  
Disponível: http://www.dhnet.org.br/denunciar/pcivilrn/novanatal/natal2.html 
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Homicídios crescem 189% no RN 
O Rio Grande do Norte teve o segundo maior crescimento em índice de 

homicídio durante os últimos 10 anos entre as 27 unidades federativas do 

Brasil. A incômoda posição foi divulgada ontem pelo Instituto Sangari, através 

do Mapa da Violência 2012. O RN só perde no aumento da violência para o 

Estado do Pará. Enquanto a média nacional de crescimento foi de 10%, entre 

1980 e 2010, no RN foi de 189%. O estudo mostra também que 32 cidades 

potiguares cresceram acima da média no Brasil em dez anos. 

A pesquisa engloba todos os assassinatos registrados pelas 27 

unidades federativas entre os anos de 1980 e 2010. Os números são 

fornecidos pelos governos estaduais e o cálculo é feito mediante uma 

comparação entre o número de homicídios e a quantidade de habitantes. O 

estudo mostra que o Rio Grande do Norte atravessou dois períodos distintos 

nesses 30 anos. Esse crescimento exacerbado da violência pode ser verificado 

a partir de 2004. Até então, a média de homicídios era baixa. É a partir daí que 

o índice encosta na média nacional e depois disso dispara, ficando quase 20 

vezes maior. Nesse primeiro período, entre 1980 e 2004, a taxa de violência 

avança lentamente. Os autores da pesquisa afirma que esse crescimento lento 

é devido o aumento da violência nas cidades do interior, que aos poucos vão 

elevando o posicionamento do RN perante os outros estados e a média 

nacional. Nesse primeiro período, o  Rio Grande do Norte  tinha a segunda 

menor média do Brasil, com 11,7 mortes a cada 100 mil habitantes. De 2004 

em diante, a violência avança aceleradamente nas cidades potiguares, 

colocando a unidade norte-rio-grandense como a segunda mais violenta do 

Brasil, em índice de avanço. Das 167 cidades que integram o estado norte-

riograndense, 32 delas se destacam pelos índices de violência. Curiosamente, 

o maior índice (feito pela relação matemática entre o número de assassinatos e 

a quantidade de habitantes) é de Tibau, cidade distante 42 km de Mossoró. De 

acordo com o estudo, a média nacional das cidades é de 26 mortes a cada 100 

mil habitantes em diante. Tibau apresenta uma taxa de 81,4, quase três vezes 

mais violenta do que a maioria das cidades brasileiras. A cidade tem uma 

característica particular: no período de veraneio, o número de habitantes 
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exorbita. 

 

Abaixo de Tibau surge a pequena João Dias, na região Alto Oeste, com um 

índice de 76,9 assassinatos, a segunda maior média no RN. Logo atrás vêm 

Caraúbas (71,5), que tem tido destaque em vários outros estudos da violência 

a nível nacional; Rafael Godeiro (65,3); Riacho da Cruz (63,2); Almino Afonso 

(61,6), cidade que também figurou noutras pesquisas; e Mossoró (52,7), 

município que também tem aparecido em incômodas posições em outros 

estudos que verificam a média de assassinatos - surgiu inclusive em outras 

edições do Mapa da Violência nos Municípios Brasileiros. 

SÃO PAULO - A cidade baiana de Simões Filho, com 116 mil 

habitantes, foi o município brasileiro mais violento entre 2008 e 2010, segundo 

o Mapa da Violência 2012, divulgado pelo Instituto Sangari ontem. Nesse 

período, a cidade que fica na Região Metropolitana de Salvador registrou 146,4 

assassinatos por 100 mil habitantes. O único município do Rio Grande do Norte 

incluído entre os mais violentos é Caraúbas, onde foram registrados 68,5 

mortes  por 100 mil habitantes.  O segundo lugar do ranking, atrás do município 

de Simões Filho é a cidade de Campina Grande do Sul, no Paraná, com 130 

homicídios por 100 mil habitantes no período. Outra cidade baiana, a turística 

Porto Seguro, encontra-se entre as cinco mais violentas do Brasil, com 108 

assassinatos por 100 mil habitantes. O levantamento mostra que, na média, 67 

cidades brasileiras ficaram com o índice de homicídios acima do registrado no 

Iraque no período de guerra. O país do Oriente Médio teve um índice de 64,9 

mortes para cada 100 mil habitantes. Três capitais estão na listagem de mais 

violentos do que o país em conflito: Maceió (9.º), Recife (43.º) e Vitória (em 

52.º). 

De acordo com o pesquisador da Sangari, Julio Jacobo Waisefisz, o 

cenário da violência tem se descentralizado e aumentado no interior dos 

Estados. "(Houve) o deslocamento dos polos dinâmicos da violência: de um 

reduzido número de cidades de grande porte para um grande número de 

municípios de tamanho médio ou pequeno. Se as atuais condições forem 

mantidas, em menos de uma década as taxas do interior deverão ultrapassar 

as das capitais e regiões metropolitanas país", disse. 
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É nesse cenário que a violência tem se descentralizado e se tornado 

um fenômeno crescente no interior, aponta o pesquisador Julio Jacobo 

Waisefisz. No estudo, ele detectou "a reversão do processo de concentração 

da violência homicida, que vinha acontecendo no país desde 1980". 

"A disseminação e a interiorização tiveram como consequência o 

deslocamento dos polos dinâmicos da violência: de um reduzido número de 

cidades de grande porte para um grande número de municípios de tamanho 

médio ou pequeno. Se as atuais condições forem mantidas, em menos de uma 

década as taxas do interior deverão ultrapassar as das capitais e regiões 

metropolitanas país." 

Assim, cidades pequenas como Simões Filho (BA), com 116 mil 

habitantes, Campina Grande do Sul (PR), com 37,7 mil habitantes, e Marabá 

(PA), com 216 mil, passaram a liderar, nesta ordem, o ranking de municípios 

com as maiores taxas de homicídio por 100 mil habitantes. Taxas gerais. Em 

geral, o Brasil viu suas taxas de homicídio crescerem quase constantemente 

entre 1980 e 2003, quando chegou a 28,9 mortes por 100 mil habitantes. A 

partir desse ano, os índices se reduziram e, com algumas oscilações, se 

estabilizaram. Nesses 30 anos, a população também cresceu, embora de 

forma menos intensa, aponta o "Mapa da Violência".  "Passou de 119 milhões 

para 190,7 milhões de habitantes, crescimento de 60,3%. Considerando a 

população, passamos de 11,7 homicídios em 100 mil habitantes em 1980 para 

26,2 em 2010. Um aumento real de 124% no período." 

Também preocupa o fato de a violência ainda incidir de forma muito 

mais intensa entre a população negra. Segundo o estudo, em 2010 morreram, 

proporcionalmente, 139% mais negros do que brancos no país.  

SÃO PAULO - Com 1,09 milhão de homicídios entre 1980 e 2010, o 

Brasil tem uma média anual de mortes violentas superior à de diversos conflitos 

armados internacionais, apontam cálculos do "Mapa da Violência 2012", 

produzido pelo Instituto Sangari e divulgado nesta quarta-feira.  O estudo 

também conclui que, apesar da redução das mortes violentas em diversas 

capitais do país, o Brasil mantém um índice epidêmico de homicídios - 26,2 por 

100 mil habitantes -, que têm crescido sobretudo no interior do país e em locais 

antes considerados "seguros". Calculando a média anual de homicídios do país 
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em 30 anos, Julio Jacobo Waisefisz, pesquisador do Sangari, chegou ao 

número de 36,3 mil mortos no ano - o que, em números absolutos, é superior à 

média anual de conflitos como o da Chechênia (25 mil), entre 1994 e 1996, e 

da guerra civil de Angola (1975-2002), com 20,3 mil mortos ao ano. 

A média também é superior às 13 mil mortes por ano registradas na 

Guerra do Iraque desde 2003 (a partir de números dos sites iCasualties.org e 

Iraq Body Count, que calculam as mortes civis e militares do conflito). "O 

número de homicídios no Brasil é tão grande que fica fácil banalizá-lo", disse 

Waisefisz à BBC Brasil. 

"Segundo essas mesmas estatísticas (feitas a partir de dados do 

Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde), ocorreram, 

em 2010, quase 50 mil assassinatos no país, com um ritmo de 137 homicídios 

diários, número bem superior ao de um massacre do Carandiru por dia", diz o 

estudo, em referência à morte de 111 presos no centro de detenção do 

Carandiru (SP), em 1992.  Por um lado, o "Mapa da Violência" vê motivos para 

otimismo: o Brasil estabilizou suas taxas de homicídio e conseguiu conter a 

espiral de violência em Estados como São Paulo, Pernambuco e Rio de 

Janeiro (onde, entre 2000 e 2010, o número de homicídios caiu 

respectivamente 63,2%, 20,2% e 42,9%). 

Por outro lado, o estudo aponta que "nossas taxas ainda são muito 

elevadas e preocupantes, considerando a nossa própria realidade e a do 

mundo que nos rodeia, e não estamos conseguindo fazê-las cair".  "Estados 

que durante anos foram relativamente tranquilos, alheios à fúria homicida, 

entram numa acelerada onda de violência", diz a pesquisa. 

É o caso, por exemplo, de Alagoas, que, com 66,8 homicídios por 100 

mil habitantes em 2010, se tornou o Estado com o maior número de mortes 

violentas (era o 11º em 2000). O Pará, que era o 21º Estado com mais mortes 

violentas em 2000, subiu para a terceira posição em 2010, com uma taxa de 

45,9 homicídios por 100 mil habitantes. Vários fatores podem explicar essa 

migração, diz o estudo: o investimento em segurança nas grandes capitais e 

suas regiões metropolitanas, fazendo com que parte do crime organizado 

migrasse para áreas de menor risco; melhoras no sistema de captação de 

dados de mortalidade, fazendo com que mortes antes ignoradas no interior 
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pudessem ser contabilizadas; e o fato de algumas partes do país terem se 

tornado polos atrativos de investimento sem que tivessem recebido, ao mesmo 

tempo, investimentos em segurança pública.  

Além disso, muitas regiões mais afastadas dos grandes centros 

também são locais de conflitos agrários ou ambientais, zonas de fronteira ou 

rotas do tráfico - fatores que tendem a estimular a violência. 

 

Publicação: 15 de Dezembro de 2011 às 00:00 
Disponivel em:  
www.tribunadonorte.com.br/noticia/homicidios -crescem -189-no-rn /205869.  
Andrey Ricardo   
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Zona Norte desenvolvimento sustentável é 
desafio para o poder público  
 

Atravessar a Ponte de Igapó para ir ao banco já não faz mais parte do 

dia a dia de João Batista da Costa, 70 anos. O aposentado agora resolve tudo 

perto de casa, na Zona Norte de Natal. Sem a disponibilidade de uma boa 

oferta de comércio e serviços, os moradores da maior região administrativa da 

capital potiguar sempre tiveram de se deslocar até o outro lado da cidade para 

trabalhar, resolver pendências ou até buscar opções de lazer. Entregue a um 

esquecimento histórico por parte do poder público e muitas vezes vista com 

preconceito pelas zonas mais nobres, a ZN, como alguns abreviam, vive um 

boom de investimentos na última década. Há desenvolvimento do outro lado do 

rio! Com base no Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a Zona Norte abriga 37,7% da população natalense. São 

pouco mais de 303 mil pessoas morando na região, número que tem tudo para 

crescer em maior proporção com o aporte de empreendimentos comerciais, 

imobiliários, além de obras estruturantes como o aeroporto que chegará ao 

município de São Gonçalo do Amarante. Entretanto, a pergunta que fica é: "ela 

está preparada para este impacto?", questiona a mestra em Arquitetura e 

Urbanismo, Rosa de Fátima Soares. 

Posicionada em uma extensão que engloba duas Zonas de Proteção 

Ambiental (ZPAs) e dona de uma infraestrutura precária de serviços básicos 

para a população, a Zona Norte deve se desenvolver com cautela. É inclusive o 

que prega o último Plano Diretor de Natal (PDN), de 2007. "Uma área que tem 

potencial de crescimento mas, por outro lado, a gente não pode deixar de 

compreender que existe um grande passivo ambiental e de investimentos 

públicos", explica a procuradora do Município Marise Costa, que fez sua tese 

de mestrado em Arquitetura e Urbanismo sobre os espaços urbanos de Natal. 

A região compreende sete bairros. Redinha e Salinas ficam 

praticamente dentro das ZPAs. Lagoa Azul, Potengi e Pajuçara ocupam parte 

das zonas. Já Nossa Senhora da Apresentação e Igapó são os únicos que não 

possuem área inserida. O desenvolvimento pode ser visto visualmente nas 

duas principais avenidas da região, a Tomaz Landin e a Doutor João Medeiros 
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Filho, conhecida também como "Estrada da Redinha". Ambas, principalmente a 

última, têm recebido empreendimentos de grande porte, como o aparecimento 

de shoppings, faculdades, grandes redes de supermercado e lojas de 

eletrodomésticos. 

Apesar dos investimentos já realizados e previstos, o chefe do IBGE no 

Rio Grande do Norte, economista Aldemir Freire, analisa que a Zona Norte 

ainda é uma área predominantemente residencial, algo bem enxergado na 

horizontalidade das construções. "Progressivamente, você vai tendo uma 

ocupação maior com atividades econômicas", observa. O economista identifica 

uma oferta que tem melhor atendido os moradores, mas acrescenta que a 

migração diária para as zonas Sul e Leste ainda é forte. Basta observar o 

volume de carros na Ponte de Igapó no sentido Zona Norte-Centro nas 

primeiras horas da manhã, e o movimento contrário no fim da tarde, ao término 

do expediente.  Nas duas situações o trânsito se complica. A ponte foi o 

primeiro empreendimento criado para viabilizar a conexão da área com as 

demais regiões administrativas. Com o tempo sofreu readequações, que não 

foram suficientes para acompanhar o aumento da população e de veículos 

circulando. A Ponte Newton Navarro, inaugurada em 2007 e que liga os bairros 

de Santos Reis (Zona Leste) e Redinha (Zona Norte), trouxe uma nova porta, 

no entanto os problemas ainda são notáveis. O Pró-Transporte, que passou por 

readequações e será lançado em nova licitação, só teve uma obra inaugurada, 

o viaduto da Avenida das Fronteiras. O conjunto dos problemas de 

infraestrutura e a fragilidade ambiental da área impõem restrições ao 

crescimento acelerado. No sentido contrário, o crescimento populacional pede 

velocidade na melhor estruturação da região. "A área está pressionada, 

exercendo e sofrendo pressão para se desenvolver", alerta Marise Costa. Por 

trás do crescimento sustentável, osinvestimentos do poder público e o respeito 

ao meio ambiente aparecem como chaves para evitar uma ocupação 

desordenada e degradante, que por sinal sempre fez parte da história da 

região.  

 
Edição de domingo, 19 de fevereiro de 2012. 
Disponível em : www.diariodenatal.com.br/2012/02/19/economia3_0.php.  
felipegibson.rn@dabr.com.br 
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Crescimento demográfico eleva demanda por 
escolas 

Décadas de expansão populacional e de intensa urbanização em Natal 

intensificaram os chamados "vazios educacionais". O problema é mais grave 

na rede pública estadual do Ensino Médio. Nos dois distritos mais populosos - 

Norte e Oeste - o número de vagas ofertadas não chega à metade do que seria 

necessário. As 26 escolas das duas regiões comportam, no máximo, 13.407 

alunos, o que representa 43,66% das pessoas na faixa etária do ensino médio, 

de 15 a 17 anos. De acordo com os dados do Censo 2010, do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as duas regiões concentram, 

juntas, 30.704 habitantes de 15 a 17 anos. Na zona Oeste, são ofertadas 4.955 

vagas, quando a população de 15 a 17 anos é superior a 12 mil. Na zona 

Norte, área de maior crescimento demográfico de Natal, a oferta é de 8.452 

vagas quando mais de 17 mil pessoas estão na faixa etária do ensino médio. O 

problema tem origem na distribuição espacial da rede escolar. Regiões, como 

as Leste e Sul, de menor demanda para o ensino público e onde o fluxo escolar 

é mais direcionado para a rede privada, são detentoras de escolas maiores, 

com maior capacidade na oferta de vagas.  A zona Leste, por exemplo, possui 

14 prédios e 8.180 alunos matriculados em 2011. Na faixa de 15 a 17 anos, 

essa região tem bem menos: 5.419 pessoas. Na zona Sul, as dez escolas 

existentes ofertam 5.781 vagas - 786 a mais do que na zona Oeste.  Com 803 

mil habitantes, em uma área de 170,3 km2, segundo o Censo 2010, Natal é 

uma cidade de contrastes urbanos e sociais. No Ensino Médio, os problemas 

mais críticos de demanda reprimida estão nos bairros do Guarapes, Felipe 

Camarão e Planalto, na zona Oeste; e no Pajuçara, Nova Natal e N. Sra. da 

Apresentação, na zona Norte de Natal, onde é preciso "varar" a noite para 

conseguir uma vaga. Any Suely Teixeira, 18 anos, está no 3º ano do ensino 

médio. Foi obrigada a estudar longe de onde mora. Precisa desembolsar R$ 

44,00, por mês, para se deslocar de ônibus, do Guarapes à escola Padre 

Miguelinho, no bairro do Alecrim, distante cerca de 17 km. No bairro, tem uma 

única escola de ensino médio, que que em 2011, recebeu 172 alunos. De 

acordo com o IBGE, o bairro tem 767 pessoas entre 15 a 17 anos [faixa do 

ensino médio].  
A escola funciona de forma improvisada, apenas no período da noite, 

no prédio da Escola Municipal Francisco Varela, utilizando seis das onze salas 
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de aula. Compartilha não apenas espaço físico, mais cadeiras, computadores e 

material de expediente. Às vezes, segundo informações dadas à TRIBUNA DO 

NORTE, pelo diretor da escola municipal, "o funcionamento fica comprometido 

porque a escola ainda não tem Caixa Escolar". A tia de Any, a ambulante 

Raimunda Teixeira disse que não é fácil garantir o deslocamento, do Guarapes, 

até o Alecrim, todos os dias. "Teve um tempo que ela não trabalhava e foi um 

aperreio", contou, acrescentando que a filha, Rainere, de 17 anos, desistiu de 

estudar na na escola estadual Walfredo Gurgel, em Candelária, preocupada 

com o custo de passagem "Foi na época que adoeci, então não estava fácil 

garantir R$ 44,00, todo mês, para o ônibus", lembra Raimunda. Raniere 

conseguiu transferir a matrícula para a Escola Guarapes, mas a mãe não 

aprova a mudança. "Eu não gostaria que minha filha estudasse à noite. 

Gostaria que ela tivesse a opção de estudar durante o dia, e aqui no bairro. De 

noite, não tem o mesmo rendimento", afirmou, ressaltando que o bairro precisa 

de uma escola de Ensino Médio nos três turnos. Hoje, a situação é melhor, 

reconhece. A família mora no bairro há 7 anos. Quando Any Suely terminou o 

ensino fundamental não havia escolha: tinha que procurar vaga fora do bairro. 

A escola do Guarapes só começou a funcionar em 2010. Aqui tem o problema 

da falta de professor, porque eles alegam que não há segurança para trabalhar 

aqui", disse Raimunda, concluindo que "no final das contas quem fica 

prejudicado é o aluno". Sara Cristina Costa da Silva, 15 anos, está no 1º ano 

do ensino médio. Mora no bairro de Felipe camarão e teve sorte por encontrar 

vaga em uma escola nas proximidades, na escola União do Povo, localizada no 

bairro vizinho - Cidade Nova. Faz o percurso até a escola à pé, em 20 minutos. 

Em Felipe Camarão, a única escola, a E.E Maria Queiroz comporta, em média 

600 alunos. A demanda do bairro é bem maior: 3.315 pessoas, com idade de 

15 a 17 anos. No primeiro ano do Ensino Médio, Sara considera que está numa 

boa escola. "Eu gosto, os professores são bons", disse, completando que "falta 

apenas o laboratório de informática funcionar". No rol de amigas, muitas só 

encontraram vagas em bairros mais distantes, como Candelária e Lagoa Nova 

e centro da cidade.  

Publicação: 12 de Fevereiro de 2012 às 00:00 
Margareth Grilo  - repórter especial 
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Terrenos da prefeitura estão sendo loteados 
na Zona Norte 

 
Áreas cedidas ao poder municipal pela Datanorte, em 2007, estão nas mãos de 

comerciantes de terrenos. 

 

Moradores do Jardim Progresso, na Zona Norte, denunciam: terrenos 

da Datanorte (Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do 

Norte ), cedidos para a Prefeitura do Natal e destinados a projetos de saúde, 

assistência social e mobilidade urbana, vêm sendo constantemente loteados 

para construção de casas próprias. A constatação foi feita de perto 

pela equipe do Nominuto .com na tarde destaquinta-feira (14). 

A primeira irregularidade foi encontrada na rua Barão de Melgaço. O 

terreno de mil m², onde seria construído um posto de saúde, abriga uma casa e 

serve também para a criação de gados. Por intervenção dos moradores do 

Jardim Progresso, a Datanorte assinou o termo de cessão do terreno. 

Em 2007, depois de reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, foi 

prometida a instalação de um posto de saúde, que atenderia a nove 

comunidades do bairro Nossa Senhora da Apresentação, em especial dos 

loteamentos Jardim Progresso, Jardim Primavera e Djalma Maranhão, que, 

juntos, somam aproximadamente 51 mil habitantes. 

O morador do Jardim Progresso, Emanoel Santos , explicou que tudo 

começou depois de uma reunião promovida pelo Conselho Comunitário. 

Depois de uma avaliação do terreno, foi levantado de quem seria a posse e, 

em seguida, assinada a doação. "Descobrimos que o terreno era da Datanorte, 

fomos atrás e a empresa em nenhum momento dificultou o nosso lado. Ela 

assinou o termo de cessão para a Prefeitura e o problema começou ai", 

revelou. 

No entanto, depois da doação do espaço, há mais de dois anos, o 

terreno passou a ser loteado evendido por um morador do próprio loteamento. 

O atual presidente do Conselho Comunitário do Jardim Progresso, Edivan 

Ribeiro, destacou que o homem identificado no documento do Ministério 
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Público como "Josimar" quebrou estacas que delimitavam o espaço para a 

construção do posto de saúde. 

"Ele retirou as estacas que conseguiu, quebrou mais duas e ainda me 

ameaçou, dizendo que ia me colocar na Justiça porque eu tinha invadido o 

terreno dele. Na audiência, eu levei os documentos da Prefeitura, mostrando 

que ele não poderia lotear e vender um terreno público", explicou. 

Apesar do julgamento favorável aos moradores e reiterado por meio do 

parecer final do SupremoTribunal Federal, que prevê a demolição das 

construções, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo não 

procedeu à ação e as construções avançam. No mesmo espaço onde são 

criados os gados, já é possível ver uma ligação promovida pela Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern). 

Um pouco mais à frente, o problema continua. No cruzamento com as 

ruas Barão de Melgaço e a Comandante Costa, é possível notar também uma 

faixa com a placa de venda de terrenos e ocontato   telefônico do "proprietário". 

Entretanto, dessa vez o problema muda de esfera. O espaço que também foi 

cedido pela Datanorte para a implantação do Programas "Minha casa, Minha 

Vida", do Governo Federal, e do Pró-moradia, do Governo do Estado, por meio 

da Secretaria de Estado do Trabalho , da Habitação e da Assistência Social 

(Sethas), em parceria com a Prefeitura do Natal. 

Edivan Ribeiro explicou que as esferas federal e estadual dos 

programas, participam com a captação de recursos, enquanto que ao município 

de Natal cabe a execução da obra. Porém, o que se nota no local é que já 

existem espaços delimitados por cercas, uma mostra que os terrenos públicos 

continuam a ser loteados. 

Os moradores citaram ainda o caso de violência a quem 

ousa denunciar o comércio ilegal dos terrenos. Um vizinho teria sido morto com 

requintes de crueldade após ter apontado o esquema. "Ele apenas apontou a 

Semurb a área que seria destinada à construção do Posto e no outro dia ele foi 

morto, esquartejado e teve o imóvel incendiado", declarou Emanoel Santos . 

Para o presidente do Conselho Comunitário, Edivan Ribeiro, situações 

de impasse e de violência entre vizinhos e comerciantes de terrenos poderiam 

ser evitadas, se a Prefeitura do Natal delimitasse o espaço do terreno com a 
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construção de muros. "Eles dizem que fazer um muro é muito caro, mas pior é 

ter que demolir as casas e ter que cadastrar os moradores para instalá-los 

em futuras comunidades", enfatizou. 

Além dos problemas dos terrenos vizinhos, na Avenida Industrial, o 

problema continua. O terreno cedido pela Datanorte à antiga Secretaria 

Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU), atual Secretaria Municipal 

de Mobilidade Urbana - Semob- e destinado à construção de um terminal de 

ônibus dentro do Programa Pró-Transporte, do Governo Federal, serve, entre 

outros, para o depósito clandestino de lixo. 

No momento em que a equipe do Nominuto   .com esteve presente, 

pôde ser constatada a queima de resíduos no local e um 

morador jogando sobras de concreto na área da Prefeitura do Natal. O mesmo 

problema das outras duas áreas foi verificado: casas são construídas na área 

de atuação do poder público municipal. 

Para os moradores da região, como Vera Lúcia, que reside no local há 

10 anos, o lixo acumulado acaba por trazer problemas como ratos, baratas e 

de saúde. "Eu estou com minha gargantadoendo e acredito que é por causa da 

fumaça. Meu neto mais velho tem problemas respiratórios por isso. Desde 

ontem que esse lixo queima aí", destacou. 

Cícero Freire, morador do loteamento Jardim Progresso, disse que a 

coleta de lixo acontece com certa frequência, mas a área já é conhecida dos 

moradores que despejam lixo no local. Manoel Jailson Brás, que reside em 

frente ao local de depósitos dos resíduos, disse que já foi ameaçado por um 

vizinho quando pediu para que o lixo não fosse jogado . 

Posto de saúde  

Outro problema revelado está relacionado à falta de atendimento nos 

postos de saúde. Maria Alves, mãe de um bebê de colo, disse que muitas 

vezes precisar recorrer ao posto de saúde doVale Dourado para tentar ser 

atendida. Isso porque, muitas vezes, a justificativa de funcionários do posto é 

que "não há fichas para pessoas de fora". 

"É muito ruim, porque temos que procurar atendimento ou no 

hospital Santa Catarina ou então no Walfredo Gurgel para encerrar um 

problema que poderia ser resolvido aqui", apontou. 
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Sérgio Henrique disse que consegue atendimento mediante muita dificuldade, 

já que o problema também esbarra na disponibilidade de fichas para 

moradores de fora do Vale Dourado . "Eu sinto que isso é uma falta de 

compromisso de campanha da prefeita, que disse que a saúde seria uma das 

principais prioridades. Me sinto desrespeitado", encerrou. 

 

Disponivel em: http://www.espbr.com/noticias/terrenos-prefeitura-estao-
loteados-zona-norte 
Extraído de: Nominuto.com   14 de janeiro 2010 
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Natal 
Natal, 03 de Abril de 2012 | Atualizado às 21:12 

Sem-teto aguardam construção de casas no 
Jardim Progresso 
 

Há seis anos  128 famílias de sem-teto ocuparam um terreno 

pertencente à Datanorte, no loteamento Jardim Progresso, zona Norte de 

Natal, e criaram ali o assentamento Djalma Maranhão. Um ano e meio atrás 

liberaram sob a promessa de que o Governo do Estado ergueria, em três 

meses, um conjunto habitacional no local, com 250 moradias, e eles estariam 

entre os beneficiados. Até hoje a expectativa não se confirmou e todos 

continuam morando em barracos de lona e madeira. "Saímos de onde 

estávamos para o terreno dos outros (hoje o grupo ocupa áreas vizinhas), 

apanhamos, fomos presos, enfrentamos problemas, esperando que fizessem 

logo nossas casas, mas até hoje nem água", resume um dos líderes do 

assentamento, Joaquim Cícero Filho, integrante do Movimento de Lutas nos 

Bairros, Vilas e Favelas (MLB). A última promessa ouvida do governo previa o 

início das obras para este mês, os sem-teto veem os dias passarem e até já 

admitem voltar a ocupar o antigo terreno, se o conjunto residencial não sair do 

papel. 

"Eles construíram um conjunto aqui, também no Jardim Progresso, há 

uns cinco anos e até hoje ninguém de lá tem nem documentação. Se fizeram 

esse conjunto mesmo sem a documentação, então por que não fazem logo o 

nosso", indaga outra liderança do assentamento, Lenildo Leandro de Morais. A 

preocupação se explica pelo fato de os sem-teto terem sido informados que o 

início das obras não ocorreu devido a questões burocráticas. 

Representante do Departamento de Contratos e Convênios da 

Companhia Estadual de Habitação (Cehab), Clécio Martins confirmou que o 

começo dos trabalhos depende do "desmembramento" do terreno. "Para isso 

ainda vai passar pelo cartório, depois de sair da Secretaria Municipal de 

Tributação, onde já está, e quando o desmembramento estiver pronto, 

enviaremos o projeto do loteamento para a Semurb, para eles aprovarem", 

explicou. Apesar de toda burocracia restante, ele acredita que esse trâmite 
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deva ser concluído em poucas semanas e as obras se iniciarem em cerca de 

dois meses. 

 

Disponível em: http://tribunadonorte.com.br/noticia/sem-teto-aguardam-
construcao-de-casas-no-jardim-progresso/124896.  
Publicação: 10 de Setembro de 2009 às 11:50 
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Moradores do Parque dos Coqueiros 
denunciam a ocupação ilegal de terreno no 
bairro 
Comunidade espera que o terreno seja utilizado para construção de uma 
universidade. 
 

O terreno fica bem em frente ao hospital Maria Alice Fernandes, e as 

margens da BR-101 que liga Natal a Extremoz. A área de aproximadamente 

quatro hectares já foi uma favela. Os posseiros foram todos transferidos para o 

loteamento Jardim Progresso. Ultimamente o local tem sido utilizado para a 

prática de esportes. Há uma pista de motocross, e talvez por isso, a 

reocupação da área não esteja mais avançada, ressalta o presidente da 

associação de moradores do Parque dos Coqueiros, que diz já ter procurado a 

prefeitura desde o início do ano para resolver o problema. 

Em março deste ano, quando as pessoas começaram a cercar. Eles 

dão um tempo e começam a fazer o alicerce e começam as construções. Isso 

vem acontecendo há muito tempo aqui - revela Henrique Santos, presidente da 

associação dos Parque dos Coqueiros. 

O que chama a atenção nisso tudo, é que apesar dessa construção ter 

sido erguida numa área pública, possui medidor da Cosern, que veio aqui e fez 

a ligação como em qualquer outro imóvel da cidade que tem documentação 

legal. 

A secretaria municipal de meio ambiente e urbanismo (Semurb), e o 

departamento nacional de infra-estrutura de transportes (DNIT) são os 

responsáveis pelo terreno que, além de pequenas construções de alvenaria, 

onde familias já habitam, possui trechos demarcados com cerca, alicerces 

iniciados e pilhas de tijolos ao lado para ampliar o imóvel ou quem sabe 

revender e até lucrar com uma área que deveria está sendo usada para a 

realização de projeto importante da comunidade 

Poderia ser uma área mais aproveitada pelos orgão públicos. A 

comunidade esperava que essa área fosse bem aproveitada, porque é uma 

área imensa, que dizer podia se uma parea para coisas muito mais produtivas 

.Enquanto não fizerem a realização desses projetos que estão aí, vai acontecer 
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isso, o pessoal vai invadir , é isso que a comunidade tem medo - comenta 

Henrique Santos, presidente da Associação. 

 

Publicado em 29/12/2010 - 12:04:03 

Disponível em:  http://in360.globo.com/rn/noticias.php?id=7954.  
 


