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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa objetiva analisar a configuração urbana do bairro Planalto, 
Natal/RN, procurando desvendar os processos, os agentes e as contradições 
associadas à produção do seu espaço. A escolha do bairro justifica-se pela 
constatação de que alterações na sua configuração urbana vêm acontecendo de 
forma acelerada. Destaca-se a atuação do mercado imobiliário, em parceria com o 
Estado, e a construção de condomínios e edifícios fechados, através do Programa 
Habitacional Minha Casa, Minha Vida. Esse fato tem favorecido a reprodução de 
uma “nova” realidade urbana no bairro, estabelecendo um padrão urbanístico que se 
diferencia da morfologia original, tido como periférico dentro da dinâmica urbana de 
Natal/RN. A pesquisa se constitui em um estudo qualitativo, através de documentos, 
entrevistas com os agentes envolvidos e documentação fotográfica. Nessa 
perspectiva, procura-se compreender a fase atual (década 2000) do processo de 
produção do espaço do bairro, através do desenvolvimento do mercado imobiliário, 
como extensão do tecido urbano do núcleo da cidade de Natal, analisando a 
atuação dos seus agentes produtores e os “novos” usos redefinindo o “antigo”. 
Desse modo, percebe-se que existe no bairro, uma realidade urbana plural em 
constituição, a partir da existência de diferentes classes sociais habitando o mesmo 
espaço. Assim, a cidade é produzida a partir da apropriação do espaço pelas 
distintas classes sociais, embora decorrente da condição econômica de cada uma 
delas. 
 

 

Palavras-chave: Produção do Espaço, Cidades, Agentes e Usos.  

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 
This research has the goal to analyze the urban setting of the Planalto neighborhood, 
in Natal /RN, seeking to unravel the processes, agents and contradictions associated 
with the production of the space. The choice of neighborhood is justified by the 
observation that changes in its urban setting have been growing in speedy way. We 
highlight the performance of the housing market, in partnership with the state, and 
the construction of condominiums and buildings closed by the housing program 
Minha Casa, Minha Vida. This has favored the reproduction of a “new " urban reality 
in the neighborhood, setting an urban standard that differs from the original 
morphology, seen as peripheral within the urban dynamics of the city. The research 
is a qualitative study, through documents, interviews with stakeholders, and 
photographic documentation. In this perspective , we seek to understand the current 
phase (2000s) the production of space in the neighborhood process through the 
development of the housing market , as an extension of the urban development in 
central zone of Natal/RN, analyzing the performance of agents and their producers 
the "new " uses redefining the "old ". Thus, it can be seen that there is in the 
neighborhood, urban reality in a pluralistic constitution, from the existence of different 
social classes inhabiting the same space. On this way, the city is produced from the 
appropriation of space by different social classes, although due to the economic 
condition of each of them. 
 
 
Keywords: production of space; city; agents; uses.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

O estudo do processo de constituição do urbano, a partir do desenvolvimento 

e aprofundamento teórico e conceitual, apresenta-se como possibilidade de 

entendimento de uma realidade espacial. Assim, a presente pesquisa, buscou 

discutir a produção do conhecimento sobre a cidade e sua dinâmica, a partir de uma 

análise relacional entre a configuração espacial e os processos sociais e 

econômicos.  

A dinâmica do mercado imobiliário na cidade de Natal tem contribuído de 

forma concreta para o processo de produção/reprodução do seu espaço. 

Historicamente, a sua atuação tem induzido o crescimento e a expansão urbana 

para áreas do seu interesse, respaldado pela atuação e investimento por parte do 

poder público. A articulação entre o mercado imobiliário e o Estado, através das 

políticas públicas, tem caracterizado a forma como o urbano vem sendo 

produzido/reproduzido e materializado na morfologia da referida cidade.  

Entre as particularidades desse processo verificado em Natal, tem-se a 

expansão horizontal do tecido urbano para áreas consideradas periféricas da cidade, 

em função do alto valor e da raridade de terrenos nos bairros mais centrais da 

cidade e a reserva de grandes glebas nessas áreas ditas periféricas. Esse 

movimento de expansão do tecido urbano, em função da relação entre 

abundância/raridade do espaço, tem tornado a periferia um lugar de destaque dentro 

da dinâmica imobiliária da cidade.  

Nessa perspectiva, a pesquisa teve como objetivo compreender a dinâmica 

de produção do espaço urbano do bairro Planalto, a partir das ações e interações 

entre os agentes produtores do espaço (empreendedores imobiliários, Estado e 

moradores), reconstituindo historicamente a formação do referido bairro e sua 

relação com a dinâmica imobiliária na cidade de Natal. Com ela, procurou-se 

compreender a produção da sua dinâmica e suas metamorfoses urbanas, através do 

desenvolvimento do mercado imobiliário, como extensão do tecido urbano do núcleo 

da cidade de Natal, analisando a atuação dos seus agentes e os “novos” usos 

redefinindo o “antigo”.  

É importante salientar que esses usos estão vinculados ao processo de 

ocupação do bairro a partir das diferentes formas de moradias. Inicialmente, a 

ocupação do bairro esteve vinculada à instalação de condomínios e loteamentos 
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populares para população de baixa renda, aliado às ocupações irregulares. Além 

disso, conjuntos habitacionais foram construídos pelo poder público para as 

comunidades carentes, que estavam localizadas em outras áreas da cidade e foram 

redirecionadas para o bairro. (NATAL, 2010).  

Em virtude das suas características socioespaciais iniciais (deficiência de 

infraestrutura, carências de serviços básicos e dificuldades de acesso), durante 

muito tempo o Planalto foi um bairro sem expressividade dentro do contexto urbano 

de Natal. Entretanto, nos últimos anos vem sendo alvo de investimentos por parte 

dos empreendedores imobiliários, incentivados, entre outros, pelos subsídios do 

Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). A partir de então, 

observa-se um aparente enobrecimento de áreas do bairro, com a chegada de 

“novos” moradores com nível de renda mais alta em relação aos primeiros 

moradores, gerando uma heterogeneidade no que se refere ao padrão de ocupação.   

Assim, tendo como pressuposto a existência de uma realidade urbana plural 

em constituição, admite-se pensar na construção de uma cidade em que diferentes 

agentes sociais produzem o espaço de acordo com seus interesses. Além disso, o 

uso do solo na cidade tem sido disputado pelos agentes produtores de forma 

diferenciada, provocando conflitos entre indivíduos e usos, já que o processo de 

representação espacial envolve uma sociedade hierarquizada, dividida em classes 

(CARLOS, 2011a).  

No primeiro capitulo é estabelecida uma discussão teórica, no qual parte-se 

do entendimento do processo de produção do espaço, baseado nas ideias de 

Lefebvre (2001, 2006, 2008). Pensamos que essa análise se apresenta como 

possibilidade de entendimento da sociedade urbana. Essa análise é possível a partir 

do entendimento dos processos socais e econômicos que estão vinculados com a 

atuação dos seus agentes produtores. Ou seja, adota-se os agentes produtores e 

usos como categorias importantes de análise, pois acreditamos que o conflito existe 

a partir da forma como esses processos se materializam e produzem uma realidade 

como resultado.  

Na segunda parte do trabalho, é feito um resgate da história da cidade, 

enfatizando os aspectos considerados importantes para compreensão, pós Segunda 

Guerra Mundial, do processo de expansão do seu tecido urbano. Esse processo tem 

favorecido a transformação de áreas que até então não apresentavam 

expressividade urbana, na dinâmica da cidade, já que não apresentavam 
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equipamentos públicos, como também pela falta de infraestrutura e dificuldade de 

acesso. É nesse contexto, que o bairro Planalto, objeto dessa pesquisa, ganha 

destaque. Por fim, tem-se, dentro de uma perspectiva histórica, a análise da 

produção do espaço do bairro. Percebe-se que alterações na sua morfologia vêm 

acontecendo de forma acelerada, em função da atuação do mercado imobiliário em 

articulação com o Estado, denominadas neste trabalho de Metamorfoses Urbanas. 

Assim, procurou-se entender os conteúdos que estão por trás desse processo, a 

partir das redefinições no uso do espaço do Bairro. 

 

1.1 PROCESSO DE PESQUISA  

 

Todo processo de pesquisa é baseado em escolhas. Essas escolhas são 

frutos de reflexões que resultam na seleção de mecanismos teóricos e 

metodológicos que são construídos durante o desenvolvimento da pesquisa. Os 

procedimentos adotados tiveram como objetivo principal elencar elementos para 

melhor pensar o objeto desta pesquisa. Para isso, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e de campo, procurando sempre articular a teoria e a prática.  

 Desse modo, o movimento reflexivo para a construção desta pesquisa, parte 

do seguinte questionamento: como as teorias sobre o urbano nos permite analisar 

uma realidade? No caso especifico desta pesquisa: o Bairro Planalto, em Natal/RN. 

No primeiro capítulo discute-se ideias presentes nas obras de Lefebvre (2001, 2006, 

2008), em articulação com Carlos (2007, 2011), com objetivo de encontrarmos 

referências conceituais necessárias para a análise empírica.  

Dentro de uma perspectiva teórica, partimos do entendimento do processo de 

produção do espaço, baseado nas ideias de Lefebvre (2001, 2006, 2008). 

Pensamos que análise desse processo se apresenta como possibilidade de 

entendimento da sociedade urbana. Essa análise é possível a partir do 

entendimento da relação entre processos socais e econômicos que estão vinculados 

com a atuação dos seus agentes produtores. Nesse contexto, temos a forma-

conteúdo como par dialético.  

No desenvolvimento da pesquisa, que é de cunho qualitativo, investigações 

preliminares foram estabelecidas. Essas investigações foram possíveis a partir do 

que Marconi (1996) chama de estudos exploratórios, realizados através de pesquisa 

em documentos e contatos diretos. Em relação aos tipos de documentos 
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pesquisados, segundo Marconi (1996, p. 24) têm-se os de fonte primária que são: 

“dados históricos, bibliográficos e estatísticos; informações, pesquisas e material 

cartográfico; arquivos oficiais e particulares; registros em geral; documentação 

pessoal (diários, memórias, autobiografias).” E fonte secundário que são: “imprensa 

em geral e obras literárias”. 

Entre as fontes primárias foram utilizados: Anuários do município, Perfil do 

Bairro, Leis Municipais. Em relação aos secundários: noticiários de jornais locais. A 

leitura crítica e cuidadosa desses documentos teve como objetivo a caracterização e 

construção do objeto de estudo.  

Sobre o recorte espacial da pesquisa, tem-se a relação entre o bairro e a 

cidade como totalidade, pois para Carlos (1886, p.43): 

 

O estudo de um fenômeno específico reproduz, em diferentes 
escalas, as mesmas determinações da totalidade sem com isso 
eliminar-se as particularidades históricas. Entretanto, na produção de 
uma parcela de espaço encontramos as mesmas determinações, a 
mesma articulação. É possível detectar as leis gerais do processo de 
produção espacial a partir da análise de uma determinada parcela, 
desde que esta leve em conta a relação com a totalidade. 

 
 

Desse modo, dentro da perspectiva de análise estabelecida, o bairro Planalto, 

objeto desta pesquisa foi analisado enquanto produto dos processos que acontecem 

no plano da cidade. Procurou-se identificar as particularidades desse processo, 

dentro uma totalidade que é a cidade, a partir do entendimento da sua realidade 

socioespacial. Portanto, a partir do estudo de uma parte da cidade, é possível 

elencar elementos para pensar o todo. Com isso, existe a elaboração e discussão de 

argumentos mais condizente com a realidade pesquisada.   

Para o levantamento de informações primárias e secundárias sobre o bairro, 

alguns procedimentos metodológicos foram estabelecidos. Entre esses 

procedimentos temos a coleta de informações empíricas, através de entrevistas 

semi-estruturadas com os agentes que estão diretamente envolvidos ou que 

detenham conhecimentos baseados em estudos ou vivências no bairro, o que 

poderíamos chamar de “informantes qualificados”. Para Vargas (1998, p.5) a 

entrevista semi-estruturada baseia-se: “em um roteiro que apresenta questões com 

respostas abertas, não previamente codificadas, nas quais o entrevistado pode 

discorrer livremente sobre um tema proposto ou pergunta formulada”. 
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Nesse contexto, as perguntas presentes nas entrevistas semi-estruturadas 

foram baseadas no tópico guia que, segundo Gaskell (2010, p.66), 

 

Se fundamenta na combinação critica da literatura apropriada, um 
reconhecimento do campo (que poderá incluir observações e/ou 
algumas conversações preliminares com pessoas relevantes), 
discussões com colegas experientes, e algum pensamento criativo. 
Ele não é uma série extensa de perguntas especificas, mas ao 
contrário, um conjunto de títulos de parágrafos. Ele funciona como 
um lembrete para o entrevistador, como uma salvaguarda quando 
der um branco no meio de uma entrevista, um sinal de que há uma 
agenda a ser seguida, e (se um número de minuto é fixado a cada 
parágrafo) um meio de monitorar o andamento do tempo da 
entrevista.  

 
 
 

Assim, o uso do tópico guia foi de fundamental importância para direcionar as 

questões propostas na realização das entrevistas. Elas foram elaboradas baseadas 

na teoria utilizada, pesquisas exploratórias e orientações metodológicas. Com isso, o 

tópico guia funcionou como um esquema logístico que contribuiu para as 

transcrições e análises posteriores. É importante salientar, que na elaboração das 

perguntas presentes no tópico guia, alguns cuidados foram tomados: “1) cuidados 

quanto à linguagem; 2) cuidados quanto à forma das perguntas; e 3) cuidados 

quanto à sequencia da perguntas nos roteiros.”(GASKELL, 2010, p.66).  

Sobre o número de entrevistados, Gaskell (2010, p. 67) afirma: “O segredo da 

pesquisa qualitativa não está na quantidade de entrevistado, mas na qualidade das 

informações coletadas e como elas são elucidativas de uma realidade.” Com isso, 

conclui: “A finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opinião ou pessoas, 

mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações 

sobre o assunto em questão.” Para isso, foram realizadas entrevistas institucionais e 

pessoais. As institucionais foram feitas com representantes de instituições públicas e 

do mercado imobiliário e as pessoais com moradores do bairro. 

Participamos de uma sessão popular que teve como objetivo discutir “a 

urbanização do bairro Planalto”, promovida pela Câmara Municipal de Natal, sendo 

proposta pelo vereador George Câmara, contando com a participação dos 

moradores e de representantes das diferentes secretarias da gestão municipal.  

Coletamos dados sobre o bairro, vinculado aos serviços públicos, programas 

habitacionais, infraestruturas existentes, como também sobre a história de ocupação 
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do bairro. Nesse víeis, nosso objetivo foi entender como a partir dos investimentos 

públicos o bairro ganha destaque na dinâmica de Natal.  

Dentro desse contexto, construímos o primeiro capítulo a partir de leituras de 

algumas obras de Lefebvre (2001, 2006, 2008), em articulação com Carlos (2007, 

2011), com objetivo de encontrarmos referências conceituais que orientassem e 

fundamentassem a nossa análise empírica.  

Os procedimentos para coleta de informações empíricas que foram 

estabelecidos consistiram: em pesquisas exploratórias no bairro. Nessas pesquisas 

foram realizados registros fotográficos, no qual podemos constatar as 

transformações que o bairro vem passando, vinculado à provisão de infraestruturas 

e lançamentos de novos empreendimentos. Também realizamos entrevistas com 

moradores e corretores de imóveis que atuam no bairro. Na oportunidade, 

realizamos visitas aos “novos” empreendimentos dentro do Programa Habitacional 

Minha Casa, Minha vida e ao loteamento Santa Clara e Leningrado, que são 

loteamentos construídos pela Prefeitura de Natal para abrigar as famílias que foram 

removidas de favelas localizadas em outras partes da cidade: Favela do Fio, Favela 

do Detran, Favela no conjunto Alagamar em Ponta Negra, Favela Via Sul, localizada 

no bairro Neópolis.  
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2  PRODUÇÃO DO ESPAÇO: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 

  

A análise do processo de produção do espaço permite entender a constituição 

da sociedade urbana, pois cada sociedade, em diferentes momentos históricos 

produz o seu espaço (Lefebvre, 2006). Nessa perspectiva, concordamos com 

Castells (1999, p. 435), que entende o espaço como sendo a: “[...] expressão da 

sociedade. Uma vez que nossas sociedades estão passando por transformações 

estruturais, é razoável sugerir que atualmente estão surgindo novas formas e 

processos espaciais.” É importante salientar que essas mudanças são resultados de 

transformações sociais mais profundas.  

Neste sentido, por ser expressão da sociedade, o espaço apresenta uma 

dinamicidade em função das mudanças que a sociedade imprime ao longo do 

tempo. Por sua vez, essas mudanças são produtos das diferentes formas de 

apropriação do espaço, decorrentes das implicações políticas e econômicas, as 

quais tendem a produzir novas configurações espaciais, como também dá um novo 

sentido para as antigas.  

Em relação ao caráter econômico dessas mudanças, temos uma ordenação 

espaço-temporal vinculada à alteração no modo de produção fordista para a 

acumulação flexível (HARVEY, 2004) em que o espaço urbano é produzido dentro 

de uma vertente que atenda aos interesses dos agentes dessas alterações. Sendo 

assim, é no espaço urbano que o processo de reestruturação econômica acontece e 

se materializa na forma urbana, através das mudanças instauradas no padrão de 

produção, ou seja, é na sua morfologia que podemos observar a transição da 

produção mecânica para o modo de produção tecnológico e informacional.   

Para a geografia, de forma particular, as discussões teóricas têm contribuído 

para o entendimento dessa categoria e permitido entender o mundo e a sociedade 

urbana1 em movimento e consequentemente em transformação, mesmo diante do 

fato de ser uma ciência parcelar. Carlos (2011b) argumenta que para os geógrafos, 

o desafio se concentra na necessidade de se pensar como a problemática atual 

contempla o espaço, em sua relação espaço-tempo, já que para a Geografia essas 

                                            
1 LEFEBVRE (1999, p. 13) designa o termo sociedade urbana: “à sociedade que 

nasce da industrialização. Essas palavras designam, portanto, a sociedade constituída por 
esse processo que domina e absorve a produção agrícola. Essa sociedade urbana só pode 
ser concebida ao final de um processo no curso do qual explodem as antigas formas 
urbanas, herdadas de transformações descontínuas.”  
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categorias se apresentam em sua indissociabilidade, pois toda ação social se realiza 

num espaço determinado, num período de tempo preciso. A relação espaço-tempo 

se apresenta como possibilidade de entendimento dos fenômenos e dos processos 

sociais urbanos que produzem de forma concreta a cidade.  

Lefebvre (2006) enfatiza que o conhecimento da realidade urbana passa pela 

problemática do espaço vivido, visto como resultado de práticas sociais, e que essa 

problemática pertence à teoria do urbano e sua ciência e consequentemente a outra 

mais vasta que é a da sociedade global, destacando que a discussão sobre a 

produção do espaço, inclui também a variável tempo em um movimento de 

continuidades e descontinuidades. Assim, menciona: 

 

Se alguém diz “espaço”, imediatamente deve dizer o que ocupa e 
como: o desenvolvimento da energia em torno de “pontos” e num 
tempo. Se alguém diz “tempo”, imediatamente deve dizer o que se 
move ou muda. Tomando separadamente, o espaço torna-se 
abstração vazia; assim como a energia e o tempo. (LEFEBVRE, 
2006, p. 18). 

 

 

Estabelecendo relação com o recorte espacial desta pesquisa, temos os 

processos sociais e o tempo, produzindo uma configuração espacial particular em 

um bairro, como foco de análise. Acreditamos que a partir do uso de fragmentos de 

espaços na cidade, pelos diferentes agentes, podemos visualizar o processo 

dialético e contraditório de constituição da sociedade e de produção e consumo do 

espaço, em articulação com o seu todo que é a cidade. É a partir dessa análise que 

podemos visualizar e entender como se dá o acesso ao solo urbano na cidade: 

desigual e de acordo com seu nível de renda.  

Carlos (2011a, p. 47) entende que na sociedade capitalista, o espaço é tido 

como mercadoria já que: 

 

(...) para ter acesso a um pedaço de terra é necessário pagar por ele 
(através da venda ou do aluguel) pelo fato de que, na sociedade 
atual, o uso é produto das formas de apropriação (que tem na 
propriedade privado sua instância jurídica). O preço é a expressão do 
seu valor. O valor de uso é o sustentáculo conceitual do tratamento 
geográfico dos problemas do solo. Todavia, a teoria do uso do solo 
urbano deve ser analisada a partir da teoria do valor, fundamentada 
na unidade entre valor de uso e valo de troca.  
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O espaço visto dentro de uma perspectiva de mercado provoca conflitos em 

função do seu uso para atender necessidades diferentes. A necessidade de 

reprodução do capital entra em conflito, com as necessidades da reprodução da vida 

humana, no qual o alto valor de troca posto pelo mercado imobiliário permite níveis e 

formas distintas de apropriação do espaço. A casa passa a ser vista como uma 

mercadoria com preços definidos, sobretudo, a partir das características da sua 

localização. Esse processo produz uma diferenciação na forma de consumir os 

espaços nas cidades, expresso nas diferentes morfologias urbanas que a formam. 

Se as áreas forem dotadas de escolas, shoppings, áreas verdes, com a presença de 

equipamentos de lazer, hospitais, posto de saúde, clinicas especializadas e serviços 

de abastecimentos de água, luz, esgoto, asfalto, transporte, via de circulação, seu 

preço refletirá o acesso a esses equipamentos. 

O espaço para Lefebvre (2008. p. 45) é um instrumento político manipulado, 

nas mãos de alguém, individual ou coletivo, isto é, de um poder (o Estado, por 

exemplo), e de uma classe dominante (a burguesia) ou de um grupo que tanto 

representa a sociedade global, ou que tenham seus próprios objetivos, como por 

exemplo, os tecnocratas. Assim o autor sintetiza essa ideia, afirmando: “Nessa 

hipótese, a representação do espaço, sempre serviria a uma estratégia, sendo ao 

mesmo tempo abstrata e concreta, pensada e desejada, isto é projetada.” 

Nessa perspectiva, estamos diante da construção de um espaço social em 

que os interesses de uns prevalecem sobre os de outros, a partir do papel e o poder 

que cada grupo exerce na constituição da sociedade. Estes, por sua vez, se utilizam 

de estratégias e produzem uma realidade, sendo o espaço para o autor, nesse 

contexto, um meio, um instrumento, uma mediação.  

Corroborando com Lefebvre (2008), Carlos (2007) entende o espaço como 

condição, meio e produto da ação humana, sendo o uso e o tempo categorias 

importante de análise. Para a autora, o espaço é (re) produzido a partir do processo 

de reprodução da sociedade na medida em que as relações sociais se materializam 

num território real e concreto, ou seja, ao produzir sua vida, a sociedade 

produz/reproduz o espaço enquanto prática socioespacial (CARLOS, 2007).  

Para Lefebvre (2006) a categoria de análise não é o espaço em si, mas sua 

produção, ou seja, o espaço é produto das relações sociais de produção e para 

compreendê-lo é necessário entender essas relações, não no sentido restrito dos 

economistas, mas indo além dessa análise. Não é somente a produção de 
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mercadorias, de produtos que interessa ao autor na sua análise, mas a produção do 

próprio Homem. Assim, o seu interesse em estudar o espaço se dá a partir da 

passagem, com a modernidade, do movimento em que a espacialidade passa a ter 

mais destaque em articulação com a historicidade. É por esse motivo que 

desenvolve sua obra, concentrando seus argumentos e pesquisas para o 

entendimento desse movimento da história em que a produção do espaço se torna 

central para a análise da própria sociedade. Assim, reforçando o objetivo da sua 

obra afirma: “O projeto que se esboça aqui não tem por objetivo produzir um (o) 

discurso sobre o espaço, mas mostrar a produção do próprio espaço, reunindo os 

diversos espaços e as modalidades de sua gênese numa teoria.” (LEFEBVRE, 2006, 

p. 21). 

Para Lefebvre (2006, p.30), o espaço social indica lugares apropriados pelas:  

 
Relações sociais de produção, a saber, as relações bio-fisiológica 
entre sexos, as idades, com a organização especificada da família – 
e as relações de produção, a saber, a divisão do trabalho e sua 
organização, portanto, as funções sociais hierarquizadas. Estes dois 
encadeamentos, produção e reprodução, não podem ser separar: a 
divisão do trabalho repercute na família e aí se sustenta; 
inversamente, a organização familiar interfere com a divisão do 

trabalho.  
 
 

Nessa vertente, existe uma relação dialética entre produção e reprodução. O 

que nos leva a pensar na produção e reprodução como processos dialéticos de 

constituição do homem na sociedade. A articulação entre as relações sociais de 

produção e as relações de produção está vinculada com a vida humana, nas suas 

diferentes dimensões e aspectos. Com isso, afirma que cada código no espaço 

caracteriza uma prática espacial (social) e se cada codificação produz um espaço 

correspondente, a “teoria deverá expor sua gênese, sua intervenção, seu 

desperecimento.” (LEFEBVRE, 2006, p. 21). Por isso, enfatiza a importância de 

analisarmos a prática espacial de uma sociedade “decifrando” o espaço, já que 

existe uma relação direta entre a sociedade e a produção do seu espaço.  

Para o referido autor, quando uma realidade é analisada sem levar em 

consideração a sua dimensão espacial concreta, não ficando apenas na sua 

aparência física, como também sem estabelecer relações com as mudanças 

resultantes do movimento da história, o conhecimento produzido se torna ideologia, 

pois está deslocado da realidade. 
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Lefebvre (2001) critica a filosofia e as ciências parcelares por fragmentarem o 

conhecimento, já que com o passar do tempo excluíram do seu plano de análise a 

arte, a música, a vida cotidiana, contribuindo para separação entre a teoria e a 

prática. Essa fragmentação favoreceu para que se perdesse o sentido de 

compreensão da realidade em seus mais diferentes aspectos. Além disso, tal 

fragmentação tornou-se também ideologia, pois passou a analisar a realidade a 

partir das suas partes, sem estabelecer relação com a sua totalidade. Portanto, 

Lefebvre (2001) vai afirmar que a teoria e prática devem estar em constante 

articulação na produção do conhecimento.  

Para Lefebvre (2001, p. 49) o urbanismo se torna ideologia “quando formula 

todos os problemas da sociedade em questão de espaço e transpõe para termos 

espaciais tudo que provém da história, da consciência”. Assim, muitas das 

justificativas e ações dos urbanistas vêm legitimar o poder das classes dominantes, 

em articulação com o Estado, que desenvolvem um discurso em que as soluções 

para os problemas urbanos dependem exclusivamente das intervenções e políticas 

urbanísticas, o que não corresponde aos reais motivos destes. A ideologia nasce 

dessa desarticulação entre a teoria e a prática.   

Nesse contexto, sobre o conteúdo e a aparência do espaço, Lefebvre (2006) 

desenvolve a ideia da “Ilusão da transparência”, ou seja, critica a análise da forma 

pela forma, o que não nos permite compreender o que está por trás da aparência. 

Por isso, critica os planejadores urbanos que constroem um discurso sobre a cidade 

baseado no caos urbano, concentrando os seus argumentos apenas na forma 

urbana, e que para isso precisa de intervenções. Ficam na materialidade pura e com 

isso na “ilusão da transparência do espaço”. Esse discurso esconde, mascara as 

práticas sociais que produzem uma morfologia urbana.  

O planejamento urbano, nesse sentido, não passa de uma ideologia para 

atender o interesse do capital e para isso alia-se ao Estado, que concentra seus 

investimentos em áreas especificas da cidade, contribuindo para o processo de 

valorização e especulação imobiliária, a partir do aumento do valor do metro 

quadrado, expulsando cada vez mais os pobres para áreas distantes do centro e 

precárias de serviços públicos e infraestrutura.  

A relação forma-conteúdo está vinculada com os processos de apropriação e 

produção do espaço pelos indivíduos e grupos sociais e suas interações. A 

sociedade urbana se organiza materializando suas ações em realidades 
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socioespaciais que estão em constantes transformações. E a análise dessas 

relações nos permite pensar os sujeitos, os usos e conflitos que estão diretamente 

relacionados com esse processo. Entretanto, é importante salientar que o autor não 

nega a forma, ele a supera, deslocando a análise da forma pura para os conteúdos 

que estão por trás dessa.  

Assim, não queremos afirmar que o espaço constitui-se em uma categoria 

exclusiva da Geografia, pois sua análise se estende para outras ciências. Nem tão 

pouco pretendemos com nossa pesquisa esgotar essa discussão. O caminho aqui 

desenvolvido constitui em um esforço teórico-metodológico de entendimento de uma 

realidade, que se encontra em movimento e apresenta diferentes elementos 

constitutivos e por isso passível de diferentes leituras e interpretações.  

Podemos constatar que existe um processo em evolução, resultado da forma 

e capacidade de alterar o espaço a partir das relações sociais de produção. O nosso 

esforço consiste na produção de conhecimentos que nos permita enxergar os 

elementos constitutivos dessa realidade. A produção da cidade é nosso ponto de 

partida, dentro da perspectiva de atuação dos seus agentes produtores. Essa 

atuação é histórica e contraditória e produz uma realidade urbana nesse contexto. 

Para entendermos como acontece o processo de produção da cidade, a partir da 

atuação dos seus agentes, discutiremos a seguir a relação entre estes e a produção 

da cidade.  

 

2.1 A CIDADE COMO REALIDADE HUMANA  
 

A cidade tem se tornado objeto de estudos e reflexões em função das 

características do processo urbano atual que a produz. Analisar a cidade como 

espaço apropriado, no movimento constitutivo da sociedade urbana, obriga a pensar 

na materialização dos processos sociais. Nessa vertente, a cidade é pensada na 

perspectiva da produção do seu espaço, analisando-a como “obra” humana 

(LEFEBVRE, 2001). Assim, considerar a cidade como uma construção humana, 

como um produto histórico-social, é entendê-la como obra e produto da vida 

humana, impedindo de pensar a cidade separada da sociedade e do momento 

histórico em que vivemos (CARLOS, 2007). As leituras e compreensões aqui 

expostas constituem-se em um esforço teórico no sentido de entender o urbano, 

dentro de uma perspectiva geográfica, a partir de uma abordagem dialética, em que 
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os agentes e seus diferentes usos, provocam conflitos no processo de produção do 

espaço.  

A cidade faz parte do processo de materialização da produção do urbano, 

como resultado e produto das relações sociais, em articulação com as mudanças no 

modo de produção. Nessa perspectiva, temos a produção da cidade de acordo com 

os interesses vigentes, apresentando na sua composição e morfologia continuidades 

e descontinuidades, permitindo com isso pensar o urbano como processo 

constitutivo da sociedade atual. Dentro dessas reflexões, a motivação para a 

realização dessa pesquisa, parte do esforço de entender como no presente a cidade 

é produzida/reproduzida. Para isso, elegemos uma realidade espacial como foco de 

análise, o Bairro Planalto, Natal/RN.   

Dentro das abordagens sobre a cidade e o urbano, destacamos os estudos 

que tem como objetivos entender as lógicas que permeiam a produção das cidades 

na atualidade, dentro de uma perspectiva que a pense, enquanto obra humana, 

espaço de luta por parte daqueles que (re) produzem o espaço a partir da lógica de 

morar, trabalhar e lazer. (LEBEBVRE, 2001). Essa possibilidade de análise não 

nega a cidade como lócus do desenvolvimento do sistema capitalista, entretanto, 

fornece elementos para pensá-la dentro de uma abordagem humanista.  

A cidade como Obra, para Lefebvre (2001, p. 52): 

 

(...) a cidade é obra a ser associada mais com a obra de arte do que 
com o simples produto material. Se há uma produção da cidade, e 
das relações sociais na cidade, é uma produção e reprodução de 
seres humanos por seres humanos, mais do que uma produção de 
objetos. A cidade tem uma história; ela é uma obra de uma história, 
isto é, de pessoas e de grupos bem determinados que realizam essa 
obra nas condições históricas. 
 

 
A produção da cidade dentro de uma perspectiva histórica tem como 

elemento central a produção e reprodução da vida que acontece a partir das 

relações entre os homens, indo além da ideia de produção apenas relacionada ao 

nível econômico. Podemos perceber que o autor desenvolve seus argumentos a 

partir do movimento da própria história em que a análise das relações sociais entre 

os homens e os grupos, e não a análise restrita apenas a criação de objetos, 

constitui em elementos possíveis para entendermos a cidade, como resultado da 

dinâmica da sociedade como um todo. Com isso, o debate sobre a cidade está 
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vinculado com o desenvolvimento da própria vida humana, em seus mais diferentes 

aspectos e necessidades. Portanto, as análises sobre a cidade devem ultrapassar 

as suas estruturas territoriais e entender os processos que estão vinculados com as 

mudanças de toda a sociedade, como por exemplo, as mudanças na forma de 

produção e suas consequências para a prática da vida humana que acontece no 

cotidiano.   

Lefebvre (2001, p. 54) chama a atenção para a ideia de que indo além da 

aparência do espaço da cidade podemos ler os elementos responsáveis pela sua 

escrita. Nesse sentido, faz uma analogia entre a cidade e um livro, já que nesse são 

escritas palavras, mas que existem formas e estruturas mentais e sociais que estão 

por trás do ato de escrever. Assim também são as cidades, que “escondem” por 

detrás das aparências, lógicas, no qual vai denominá-las de ordem próxima e ordem 

distante que se articulam e produzem uma realidade espacial.  

Ainda, discorrendo sobre a Cidade, Lefebvre (2001, p. 54) menciona que ela 

sempre teve relações com a “sociedade no seu conjunto, com sua composição e seu 

funcionamento, com seus elementos, com sua história (...)” Portanto, a cidade 

depende das relações diretas entre as pessoas e os grupos que compõem a 

sociedade, mas também:  

 

Ela se situa num meio termo, a meio caminho entre aquilo que 
chama de ordem próxima (relações dos indivíduos em grupos mais 
ou menos amplos, mais ou menos organizados e estruturados, 
relações desses grupos entre eles) e a ordem distante, a ordem da 
sociedade, regida por grandes e poderosas instituições (Igreja, 
Estado), por um código jurídico formalizado ou não, por uma “cultura” 
e por conjuntos significantes.  
 

 
Assim, é na configuração da cidade que identificamos diferentes níveis de 

interações e mediações entre as ordens, próximas e distantes, materializando-se e 

compondo realidades sócio-espaciais concretas. Essas escalas de influências na 

produção da cidade nos permite visualizar e analisar o urbano, a partir do 

entendimento de como lógicas, escalas e interesses diferentes entre os agentes que 

compõem a sociedade, relacionam-se e produzem uma realidade como resultado.  

A cidade, dentro dessa abordagem, estaria vinculada como a ideia de 

mediação. Ela estaria entre o plano do global, que seria o externo ao local, que pode 

ser o nacional ou internacional e o plano do bairro, que seria o plano do lugar onde 
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se desenvolvem as práticas cotidianas. Assim, existe uma articulação entre o que 

acontece em uma dimensão e escala espacial macro e que produz/reproduz no 

plano micro, no plano do lugar.  

Carlos (2007) propõe três planos de análise para a cidade, o econômico, o 

político e o social. No plano econômico, a cidade é vista, como produto da realização 

do capital; no plano político, a cidade é resultado da atuação do Estado, através da 

produção de um espaço normatizado, ordenado; e no plano social, a cidade 

produzida como prática sócio-espacial, ou seja, como elemento central para a 

reprodução da vida humana. Para a autora, esses três planos estão em articulação, 

justapõem-se e são contraditórios entre si, como também nos revelam dimensões 

como o local e o global, através do processo de mundialização da sociedade, a partir 

da constituição de uma sociedade urbana. Esses três planos em articulação são 

resultado da atuação dos interesses e das ações das diferentes classes sociais que 

compõe a sociedade capitalista. Quando temos a atuação dos agentes do mercado 

imobiliário que selecionam áreas da cidade para construírem seus 

empreendimentos, as leis urbanísticas, as políticas urbanas, com destaque para as 

políticas habitacionais e a luta dos moradores pobres por uma moradia digna, temos 

exemplos desses planos.  

Harvey (1980, p. 174) afirma que a cidade apresenta “heranças fixadas, 

acumuladas”, sendo construída a partir de um tipo de “tecnologia e elaborada no 

contexto de um dado modo de produção”. Harvey (2004, p. 69) diz que é a partir de 

sua aparência e sua organização, que podemos “pensar, avaliar e realizar uma 

gama de possíveis sensações e práticas sociais.” Para o autor existe relação entre a 

forma urbana e as mudanças nos processos sociais e econômicos, no qual o modo 

de produção constitui um elemento importante para se entender os fixos presentes 

no espaço.  

Carlos (2007, p.21) argumenta que o enfoque da análise que devemos dar a 

esse processo, não é o da localização das atividades produtivas no espaço, mas sim 

a dos conteúdos da prática sócio-espacial, enquanto “movimento de 

produção/apropriação/reprodução do espaço da cidade.” O foco de análise sai da 

localização das atividades no espaço para a sua produção. Nesta perspectiva, o 

cerne da análise se concentra sobre a vida na cidade, a partir dos seus indivíduos e 

suas relações, através dos usos e trocas entre classes, grupos, instituições, em 

articulação com os planos econômico, político e social.  
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A cidade passa a ser vista pelo uso que a sociedade dá aos seus fragmentos, 

que em seu conjunto formam uma totalidade, uma realidade urbana em constituição. 

As mudanças que a morfologia urbana apresenta, segundo Carlos (2007), é 

resultado das intervenções do Estado, através de políticas urbanas, como também 

das estratégias imobiliárias, que determinam e se utilizam do espaço, 

transformando-o em mercadoria. O uso nesse sentido se torna restrito em função do 

valor de troca, ou seja, o valor em dinheiro que se pode pagar para consumir o 

espaço, e a casa, torna-se uma mercadoria com preço determinado pelo mercado.2  

O conflito no uso do solo na cidade está vinculado, entre outros, com a 

relação entre o “valor de uso (a cidade e a vida urbana, o tempo urbano)” e “valor de 

troca (os espaços comprados e vendidos, o consumo dos produtos, dos bens, dos 

lugares e dos signos).” (LEFEBVRE 2001, p. 35). O fator renda e a propriedade 

privada constituem-se em elementos que nos permite pensar a disputa e o conflito 

por um pedaço de espaço na cidade. Como valor de troca, o espaço urbano é visto 

como mercadoria, com preços e condições determinados pelo mercado, que atua no 

sentido de viabilizar o lucro, e consequentemente a reprodução do capital. Como 

valor de uso, temos o habitar, o consumo dos bens coletivos, o lazer, sendo 

construído e consumido no plano do cotidiano, sendo o desenvolvimento da vida 

humana a sua base.  

Nestes termos, são postos elementos reflexivos sobre o fenômeno urbano 

baseado na ideia de que o conflito no uso e ocupação do solo por parte dos grupos 

que constitui a sociedade é parte do conjunto da obra que é a cidade. Nessa 

perspectiva, o destaque dado é o valor de uso. Esse fato contribui para a relação do 

homem com a cidade, a partir de uma perspectiva de criação e nessa vertente a 

cidade seria obra humana.  

Com isso, estamos diante de um conflito, ou seja, os diferentes usos do 

espaço urbano pelos seus agentes produtores. No capitalismo, a casa torna-se uma 

mercadoria, com lógicas desenvolvidas principalmente pelo mercado, que 

ultrapassam a ideia do habitar como uma das necessidades básicas do ser humano. 

(Para muitos moradores/proprietários a moradia também é vista pelo valor de troca). 

Assim, temos por parte dos empreendedores imobiliários a busca desenfreada pelo 

lucro, que vende a cidade em fragmentos. Aliado a esse processo, temos o Estado, 

                                            
2 Vale salientar que existe também a dimensão social que vê e produz a moradia 

com fins de uso.  
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que articulado com o mercado, determinam a instalação de habitações e o 

crescimento urbano, através dos financiamentos e programas habitacionais ou 

instalação de infraestruturas e disponibilidade de serviços públicos, contribuindo 

para o processo de valorização de determinadas áreas, bairros da cidade.  

Para Abramo (2007, p. 26), a produção das cidades modernas (Latino-

americanas) resultam do funcionamento de “duas lógicas modernas (mercado e 

Estado), mas também de uma terceira lógica, a da necessidade.” Sobre a lógica da 

necessidade, afirma: 

 

Foi a lógica da necessidade que moveu, e continua a mover, um 
conjunto de ações individuais e coletivas que promoveram a 
produção das “cidades populares” com o seu habitual ciclo 
ocupação/autoconstrução/auto-urbanização e, por fim, o processo de 
consolidação dos assentamentos populares informais (APIs).  
 
 

Esse processo constitui-se como uma das formas de sobrevivência que a 

população de baixo poder aquisitivo encontram para ocupar um pedaço de solo na 

cidade. O caráter econômico da produção de moradias pelo mercado imobiliário 

estabelece, muitas vezes, altos preços o que por sua vez não atende àqueles que 

não apresentam renda suficiente para pagarem por uma moradia. A necessidade de 

uma habitação, em suas mais diferentes formas, é inerente ao Homem, enquanto 

ser social, por isso, são estabelecidas diferentes estratégias para obtê-la.  

Abramo (2007) vai afirmar que o mercado atua na produção de materialidades 

urbanas, seja por via das privatizações de empresas públicas, ou pela produção das 

materialidades residenciais e comerciais da cidade. Assim, a cidade neoliberal tem 

como mecanismo de coordenação das decisões de uso do solo a predominância do 

mercado, ou, como preferimos dizer, do retorno da “mão inoxidável do mercado”. 

(ABRAMO, 2007, p.26). Nessa perspectiva, o mercado pode ser considerado um 

agente ativo no processo de produção do urbano. Sua lógica de atuação tem como 

base o lucro. Para isso, utiliza-se de diversas estratégias e muitas vezes, suas 

ações são sustentadas pelas políticas públicas. 

Para Corrêa (2011) a produção do espaço não é resultado da “mão invisível 

do mercado”, nem de um Estado hegeliano, ou de um capital abstrato que emerge 

de fora das relações sociais. Para o autor, esse processo é consequência da ação 

concreta dos agentes sociais, históricos, dotados de interesses, estratégias e 
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práticas espaciais próprias, que apresentam contradições, geradores de conflitos 

entre eles mesmos e com outros segmentos da sociedade.     

 Sobre a materialização do processo de ocupação do espaço urbano pelas 

diferentes classes sociais, Ribeiro (2005, p. 50) vai afirmar que ele acontece: 

 

Pelo afastamento territorial (processo de periferização das classes 
sociais), pela construção de enclaves territoriais (condomínios 
fechados), pela construção de barreiras simbólicas resultantes de 
monopolização da honra social das classes altas ou da 
institucionalização da desonra social dos pobres e de seus territórios, 
nos quais são concentrados na forma de guetos urbanos. 
 
 

As camadas de renda média e alta estabelecem “enclaves territoriais” 

impedindo o contato direto com classes ditas inferiores. Os condomínios fechados, 

os clubes, os shopping center são equipamentos em que o consumo e o acesso pela 

população de baixo poder aquisitivo se torna restrito, mediante o alto valor de troca. 

O fator renda constitui-se em um dos elementos utilizados para explicar esse 

processo, no qual aqueles que apresentam maior renda tem o poder de escolha 

maior e por isso habitam as melhores áreas. Já à parcela de menor poder aquisitivo, 

restam as áreas deterioradas em que o valor do metro quadrado está de acordo com 

o seu poder aquisitivo, enquanto para aqueles que não têm essa condição, “sobram” 

as favelas, cujos terrenos, em sua maioria não vigoram o direito de propriedade. 

(RODRIGUES, 1988).  

Assim, esse processo de ocupação da cidade pelos diferentes agentes 

sociais, permite a inserção de áreas antes consideradas periféricas. Esse fato é 

possível, entre outros, a partir do alto valor de grandes áreas no núcleo central da 

cidade e a abundância dessas em áreas distantes do centro, no qual, muitas 

apresentam características rurais. Parte dessas áreas foram, historicamente, sendo 

ocupadas pela população de baixo poder aquisitivo e que hoje, por meio da atuação 

do mercado imobiliário, vem sendo ocupada por uma população que apresenta faixa 

de renda de média a alta, através, entre outros, dos “enclaves territoriais”. Para que 

esse processo ocorra, partes de áreas que antes eram consideradas rurais são 

inseridas na dinâmica e no perímetro urbano, como resultado do processo urbano-

industrial, como também de interesses específicos, respaldado pelo 

desenvolvimento de legislações que viabilizam sua ocupação. Com isso, existe forte 
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relação entre a expansão do tecido urbano e a mudança do uso de áreas que antes 

eram consideradas periféricas dentro da dinâmica da cidade.   

Explicando esse processo de expansão do tecido urbano, Lefebvre (2008, p. 

15) discorre:  

O tecido urbano prolifera, estende, corrói os resíduos de vida agrária. 
Estas palavras “o tecido urbano”, não designam, de maneira restrita, 
o domínio edificado nas cidades, mas o conjunto das manifestações 
do predomínio da cidade sobre o campo. Nessa acepção, uma 
segunda residência, uma rodovia, um supermercado em pleno 
campo, fazem parte do tecido urbano.  
 

 
Lefebvre (2008, p. 15) vai afirmar que esse fato é consequência de processos 

globais, ou seja, a industrialização/urbanização, que favoreceram para que a cidade 

explodisse, gerando com isso os “subúrbios”: “conjuntos residenciais ou complexos 

industriais, pequenos aglomerados satélites pouco diferentes de burgos 

urbanizados”.   

O processo de constituição de uma sociedade urbana acontece produzindo o 

espaço, através da reconfiguração de áreas que até então não apresentavam 

características urbanas, sendo inseridas na lógica capitalista de produção. Assim, a 

relação entre a sociedade e o espaço nos permite pensar o processo de expansão 

do tecido urbano como consequência da própria dinâmica da sociedade, que ao 

reproduzir-se, reproduz também o espaço, e como consequência temos diferentes 

processos. Entre esses, temos a construção de “novas” centralidades urbanas, no 

qual uma determinada área da cidade passa a ter em função da proximidade com 

áreas mais dinâmicas, a partir da expansão do tecido urbano.   

Esse movimento de expansão está vinculado com a atuação dos agentes 

produtores do espaço, em especial os agentes do mercado imobiliário, que 

selecionam áreas da cidade para investirem. Assim, a produção do urbano se torna 

contraditória, contribuindo para que a partir da expansão do tecido urbano áreas até 

então desprovidas de expressividade urbana, ganhem centralidade, permitindo a 

reprodução do capital.  

Carlos (2007, p. 21) argumenta: 

 
Essa extensão do urbano produz novas formas, funções e estruturas 
sem que as antigas tenham, necessariamente, desaparecido, 
apontando uma contradição importante entre as persistências — o 
que resiste e se reafirma continuamente enquanto referencial da vida 
— e o que aparece como “novo”, caminho inexorável do processo de 
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modernização. Mas há também a degradação de formas e relações 
sociais na cidade. Portanto, essa contradição revela um movimento 
triádico: preservação/degradação/ transformação, capaz de 
caracterizar o processo de reprodução da cidade hoje. 

 
 
Assim a referente pesquisa procurou entender o que tem de “novo” e o que 

consideramos como “persistência” dentro do processo de produção do Bairro 

Planalto, como material empírico para análise. Nestes termos, a tríade 

preservação/degradação/transformação construída por Carlos (2007), constitui-se 

em um caminho possível de análise de uma realidade. Portanto, pensamos as 

transformações no bairro a partir da relação entre permanência/persistência 

presentes tanto na morfologia do bairro (formas), como no modo de vida (conteúdos) 

de quem historicamente habita o bairro.  

 

2.2 AGENTES PRODUTORES DO ESPAÇO: USOS E CONFLITOS 

 

Corrêa (1989) reforça a ideia de que o espaço urbano capitalista é um produto 

social, resultado de ações que se acumulam através do tempo, e são engendradas 

por agentes que produzem e consomem o espaço. Tais agentes que reproduzem o 

espaço urbano, segundo o referido autor, são: os proprietários dos meios de 

produção, sobretudo os grandes industriais, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. Esses agentes 

materializam os processos sociais na forma de um ambiente construído, seja na 

rede urbana, seja no espaço intraurbano. Portanto, as ações empreendidas no 

espaço urbano por esses diferentes agentes são resultados dos interesses, ora 

próprio de cada um, ora comuns.  

Entres os diferentes agentes que produzem a cidade, temos os agentes do 

mercado imobiliário, que aliado ao capital financeiro e o Estado vem contribuindo 

para a atual dinâmica das cidades brasileiras. É importante ressaltarmos que não 

estamos priorizando a análise da realidade, vinculada a atuação apenas de um dos 

seus agentes produtores, entretanto, ressaltamos que esses em articulação com o 

Estado tem produzido uma realidade urbana que necessita ser estudada e com isso 

entendida.  



33 
 

Sobre a articulação entre o mercado imobiliário, capital financeiro e Estado, a 

produção da cidade, Volochko (2011, p.192)3 trabalha com a seguinte hipótese: “ A 

atual reprodução capitalista (imobiliária-financeira-estatista), envolvendo o espaço, 

produz a moradia homogênea e a capitalização/valorização dos espaços 

metropolitanos periféricos como condição e meio de sua própria reprodução.” 

Essa hipótese está baseada nas análises sobre as estratégias atuais do setor 

imobiliário em São Paulo. Volochko (2011) afirma que para combater a raridade do 

espaço, o mercado imobiliário favorecendo-se dos investimentos feitos pelo Estado 

em infraestrutura, como também dos subsídios dentro do Programa Habitacional 

Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) produzem condomínios nas periferias 

metropolitanas. Para ele, o fato dos condomínios localizarem-se nas periferias 

metropolitanas, tem contribuído para: “produção de uma nova morfologia urbana, a 

partir da produção de novos espaços habitacionais, levando à produção de uma 

nova paisagem cotidiana, marcada por uma nova prática socioespacial.” 

VOLOCHKO (2011, p. 195). 

Portanto, o referido autor trabalha com o movimento do processo de 

reprodução do espaço da periferia de São Paulo, através de uma política de Estado, 

que no meio de uma crise econômica, permite que o capital continue se 

reproduzindo. Nesse sentido, identificamos a aliança entre o Estado e o mercado 

imobiliário tornando o urbanismo uma das formas de diminuição da crise de 

acumulação do capital. É nessa vertente que temos a atuação do Estado, através 

das políticas habitacionais que historicamente tem contribuído para o processo de 

produção do espaço das cidades brasileiras.  

Para Costa e Mendonça (2011) existe uma crescente complexidade, a partir 

da articulação entre os capitais investidos no setor imobiliário e na construção civil, e 

abertura de capitais das empresas nas bolsas de valores, o que demonstra a 

imbricação entre capitais produtivos e financeiros. Assim, a reestruturação do 

processo produtivo associado à construção civil tem forte impacto na vida urbana, a 

partir do direcionamento dos investimentos no espaço urbano, contribuindo ainda 

mais para valorização imobiliária, negando a produção de uma cidade para todos.  

                                            
3
 A tese de Doutorado de Danilo Volochck (2011) intitulada: Novos Espaço e cotidianos desigual nas 

periferias da metrópole tem como ponto central o processo de reprodução das periferias de São 
Paulo a partir dos impactos que a construção dos empreendimentos do Programa Habitacional Minha 
Casa, Minha Vida exercem no cotidiano dos seus moradores. O uso da sua tese justifica-se, mesmo 
tendo São Paulo como foco de análise, pelo fato de analisar um programa habitacional de 
desenvolvimento recente.     
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Historicamente o Estado tem atuado no sentido de financiar a compra da casa 

própria. Nesse sentido, o Estado, através das políticas públicas tornou-se provedor 

de habitação no Brasil, em função principalmente da deficiência que a população de 

baixa renda apresenta em ter acesso à habitação via mercado, já que não apresenta 

renda suficiente para isso. Assim, temos no Brasil uma articulação entre o mercado 

imobiliário e o Estado como estratégia de fomentar a produção habitacional.  

Sobre isso, Ribeiro e Azevedo (1996, p. 13) afirmam que: 

 

O Estado foi, desde o pós-guerra, o pressuposto da criação do 
moderno setor construtivo habitacional. Até 1964 de forma errante e 
não sistemática, mas com a criação do Sistema Financeiro da 
Habitação, o Brasil se assemelha aos países desenvolvidos. A 
dinâmica construtiva passa a contar com um sistema de crédito 
regulado pelo Estado que solvabiliza amplamente a demanda. 
 
 

Para isso, houve investimentos federais na construção de conjuntos 

habitacionais nas principais cidades brasileiras, para atender principalmente a 

população de baixa renda. Para dar subsídios ao desenvolvimento das políticas 

habitacionais, foi criado em 1964, o Banco Nacional de Habitação (BNH) e o Serfhau 

(Serviço Federal de Habitação e Urbanismo). Esses órgãos tinham por objetivos: 

coordenar a política habitacional dos órgãos públicos; orientar a iniciativa privada, 

estimulando a construção de moradias populares; financiar a aquisição da casa 

própria, propiciando a melhoria do padrão habitacional do ambiente; eliminar as 

favelas; aumentar o investimento da indústria de construção civil e estimular a 

poupança privada e o investimento (Rodrigues, 1988). 

Maricato (1996) comenta que a política praticada pelo Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH) combinou o atendimento dos empresários privados com interesses 

na política clientelista desenvolvida pelo Estado, sendo essa, responsável pela 

estruturação de um mercado imobiliário de corte capitalista. Constituindo-se 

também, em um mecanismo de concentração de renda, uma vez que privilegiou a 

produção de habitação subsidiada para a classe média em detrimento dos setores 

de mais baixa renda. 

Entretanto, as construções dessas unidades habitacionais favoreceram a 

reprodução do espaço urbano das principais capitais brasileiras. Com a expansão do 

tecido urbano, em função da implantação de grandes conjuntos habitacionais, houve 

alterações na morfologia e produção do espaço, no qual em muitas capitais 
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reproduziu-se o mesmo modelo urbano segregado e diferenciado, isto é, a moderna 

produção de espaço residencial para as classes médias no centro e, 

consequentemente, a expulsão das camadas populares para a periferia. (LAGO, 

1996).  

Com isso, historicamente, as políticas habitacionais foram desenvolvidas pelo 

Estado, entretanto, o acesso e o direito a uma moradia digna e bem localizada para 

a classe de menor poder aquisitivo persiste como uma dos principais desafios das 

nossas cidades. Sobre esse fato, Maricato (1999, p.35) argumenta: 

 

As análises das políticas públicas de habitação engendradas pelo 
Estado permitiram o desvendamento do seu caráter de agente ativo 
do processo de segregação territorial, estruturação e consolidação 
do mercado imobiliário privado, aprofundamento da concentração da 
renda e, portanto, da desigualdade social.   

 

 

Essa atuação do Estado em articulação com o mercado imobiliário legitima 

um poder dominante na forma como o urbano vem acontecendo, principalmente na 

forma como as políticas habitacionais foram e são desenvolvidas no país, 

favorecendo para os processos de segregação socioespacial, concentração de 

renda e com isso acentuando a desigualdade social, no qual o direito a cidade à 

partir da construção de uma cidade mais justa, torna-se uma possibilidade de 

superação desse quadro.  

Nesse contexto, partindo para uma análise específica sobre a forma como o 

Estado, enquanto “Agente Ativo” (MARICATO,1999), intervém na produção do 

espaço, verificamos na cidade do Natal e mais especificamente na produção do seu 

espaço, a atuação desse agente de forma concreta, a partir da política habitacional 

desenvolvida pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), na década de sessenta, 

aliada a política de industrialização desenvolvida pela Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE).  

Para Ferreira e Câmara (1996) os programas federais desenvolvidos na 

cidade, como vários programas de habitação popular, de serviços públicos e de 

ações comunitárias caracterizaram-se por uma prática clientelista. Contudo, é dentro 

da esfera desse novo modelo de desenvolvimento brasileiro, baseado na atividade 

industrial e na habitação, que vamos ter em Natal e nos municípios circunvizinhos, a 

acentuação do seu processo de expansão, conforme detalharemos a seguir.  
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3 DINÂMICA URBANA DE NATAL E A EXPANSÃO DO SEU TECIDO URBANO  

 

Na constituição do urbano na cidade de Natal, diferentes fatores e processos 

têm contribuído para o desenvolvimento da sua dinâmica. Entre esses processos, 

destacam-se as políticas públicas, principalmente as políticas habitacionais e 

turísticas que historicamente vem caracterizando a forma como o urbano tem se 

configurado e produzido a sua realidade espacial. Dessa forma, a sua produção está 

baseada na atuação dos seus agentes produtores, que historicamente tem-se 

articulado e determinado o rumo de expansão do seu tecido urbano. Essa 

articulação acontece principalmente, entre o Estado e os agentes do mercado 

imobiliário que vem selecionando áreas da cidade para investirem.   

Conforme discutido anteriormente, a abordagem desse processo parte da 

perspectiva de que existe aliança entre os planos políticos e econômico na 

elaboração de políticas públicas o que orienta a ocupação do espaço, a partir da 

provisão de infraestrutura, distribuição de orçamento, no qual a valorização do solo 

urbano favorece para que áreas da cidade ganhem centralidade. (Carlos, 2013). 

Assim, observamos na dinâmica urbana de Natal as particularidades desse 

processo, a partir do movimento de constituição do seu urbano.  

Para Lefebvre (2001), a cidade está no plano da mediação entre as ordens 

próximas e distantes. Portanto, pensamos a produção do espaço de Natal dentro 

desse contexto, onde processos de escala regional, nacional ou internacional têm 

interferido na formação e consolidação da sua dinâmica. É importante salientar que 

para o autor, a cidade como mediação é resultado do próprio movimento da 

sociedade, das relações sociais realizando-se e obedecendo uma direção. Nessa 

perspectiva, ela não está acabada, mas em processo.  

A participação de Natal na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) contribuiu 

para acentuar e consolidar sua nascente dinâmica urbana. Em virtude desse fato, 

faz-se necessário o entendimento do contexto da sua urbanização a partir do limite 

histórico após a Segunda Guerra, como fator dinamizador da expansão urbana, não 

se abstendo esse trabalho, entrementes, de negar a história da cidade anterior à 

citada Guerra.  

Essa participação de Natal e de Parnamirim, município vizinho, na Segunda 

Guerra concretizou-se a partir do fato de ambos sediarem dois importantes 

equipamentos militares norte-americanos: uma base naval e uma base aérea, 
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respectivamente, que ocasionaram profundas mudanças na organização e produção 

dos seus espaços. A materialidade desse processo gerou uma dinâmica urbana 

estabelecida e respalda por interesses políticos-militares, no qual lógicas externas 

ao lugar passaram a influenciar o cotidiano dos seus moradores, e 

consequentemente o rumo de crescimento e a dinâmica econômica das referidas 

cidades. A urbanização gerada por esse processo será denominada por Clementino 

(1995) como uma urbanização “enlatada”, ou seja, feita de fora e que foi aproveitada 

pelos setores econômicos estaduais (algodão, cana-de-açúcar) que a partir da 

dinâmica diversificada com a guerra, contribuiu para acelerar a integração dessa 

economia local com a estabelecida no mercado nacional.  

Em relação à base aérea denominada pelos norte-americanos como 

Parnamirim Field, Cascudo (1999, p. 422) menciona:  

 
Os americanos construíram do outro lado da base aérea brasileira, 
perto da lagoa, Parnamirim Field, o campo que mais ajudou a 
ganhar a guerra. [...] Foi a maior mobilização técnica obtida pelos 
Estados Unidos fora do seu território. Mesmo relativamente ao 
potencial americano, Parnamirim era imenso e digno de orgulho. 
Pista de dois mil metros facilitavam a descida imediata de 250 
aviões. Mil e quinhentos edifícios abrigavam 10 000 homens. Todos 
os serviços modernos, todos os recursos da técnica, possíveis ao 
gênio e ao dinheiro, estavam abundantemente acumulados em 
Parnamirim. 
 
 

O referido autor destaca a importância que essa base aérea teve para a 

vitória dos EUA na Guerra, já que essa foi construída para dar suporte ao 

desenvolvimento das atividades militares. Com isso, tem-se a concretização dos 

interesses norte-americanos, respaldado por um discurso de aliança militar com o 

Brasil, estabelecidos a partir dos usos dados aos lugares da cidade. Segundo Lopes 

Junior (1999) essa base tinha como meta inicial ser auto-suficiente, ou seja, 

receberia dos EUA tudo o que necessitava para o seu funcionamento. Entretanto, os 

comandantes norte-americanos perceberam que se tornava inviável importar para 

uma unidade fora do seu território todos os bens necessários ao seu 

desenvolvimento numa época de guerra. Assim, os militares passaram a comprar 

dos produtores localizados próximos a base, alimentos e produtos de primeira 

necessidade, favorecendo para o aumento de unidades de produção agrícola nas 

proximidades. 
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 Vale salientar que esse fato contribuiu para o desenvolvimento da agricultura 

na área polarizada por Natal, com a implantação de áreas destinadas a produção de 

hortifrutigranjeiros. Em relação a essa conjuntura, Lopes Junior (1999, p. 216) 

enfatiza que: 

 

[...] essa atividade econômica deixou marcar que até hoje pesam na 
espacialização social da região de Natal. As granjas e pequenas 
propriedades rurais, atualmente nas mãos de setores da classe 
média e da pequena burguesia natalense, são uma herança da 
redefinição espacial desse período. 
 
 

Costa (2000) enfatiza que o papel que Natal desempenhou na Segunda 

Guerra foi um fato histórico importante para a sua urbanização, já que a cidade 

passou a apresentar uma nova dinâmica, a partir da instalação de uma série de 

equipamentos urbanos. Segundo o referido autor, foram construídas estradas, 

avenidas, aeroportos, cais, armazéns, hospitais, cassinos, hotéis, entre outros, para 

facilitar o desenvolvimento das atividades militares. Dessa forma, a cidade passou a 

apresentar alterações socioespaciais, que se materializaram em sua paisagem, 

contribuindo para o seu desenvolvimento.  

Ainda em relação a essas transformações, tem-se a construção da estrada 

Parnamirim Road, ligando Natal ao município de Parnamirim, constituindo-se como 

uma obra importante, pois contribuiu para o redesenho da malha viária da cidade.  

Segundo Vidal (1994) esta foi construída para atender os constantes deslocamentos 

de transportes de cargas pesadas entre a base aérea e a base naval, perpetuando-

se como a principal ligação entre o aeroporto e os bairros mais centrais da cidade. A 

partir da sua construção foram surgindo novas localizações, direcionando parte do 

crescimento do território, do eixo central da cidade em direção à zona Sul.  

A instalação da Base Aérea em Parnamirim e a instalação da Base Naval em 

Natal, nesse contexto militar, também trouxeram impactos na reorganização do 

espaço da cidade, a partir da formação de dois eixos:  

A instalação da Base Aérea, a oeste, cerca de 20 km do porto de 
Natal e a instalação da Base Naval no Rio Potengi, ao norte, fazem 
surgir dois eixos viários de intenso movimento de tráfego; a cidade 
acompanha essas duas tendências em seu crescimento físico-
territorial: uma pela expansão da rodovia Natal-Parnamirim, 
construída pelos norte-americanos e a outra, pouca definida, de 
penetração perpendicular a esta pista (Av. Alexandrino de Alencar) 
em direção a Base Naval no bairro do Alecrim. (CLEMENTINO, 1995. 
p. 229).  
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Vidal (1994) destaca a síntese elaborada por Ferreira (1987) que associa à 

criação desses eixos viários a construção continuada de novas moradias, 

consolidando o processo de ocupação de alguns bairros da cidade, notadamente 

Rocas, Ribeira, Cidade Alta,Tirol, Petrópolis e Alecrim. Em todos eles, terrenos 

baldios foram ocupados por novas edificações. 

Portanto, as intervenções militares materializaram-se a partir do 

estabelecimento de uma série de infraestruturas, redesenhando e reproduzindo o 

seu espaço. Nesse momento, a ocupação do espaço da cidade obedeceu a esses 

dois eixos viários (centro-sul), consolidando-se em áreas de interesse do mercado 

imobiliário, que aproveitou-se “gratuitamente” das infraestruturas criadas para 

especular contribuindo para valorização de áreas beneficiadas e bem localizadas. 

(CLEMENTINO, 1995).  

Essas transformações favoreceram, entre outros, para acentuar a ocupação 

de áreas no sentido Sul, produzindo um eixo de centralidade e expressividade, 

principalmente de especulação e atuação imobiliária, constituindo-se até hoje uma 

área de valorização e de moradia para a população de renda média à alta da cidade. 

Clementino (1995) vai enfatizar que com a Segunda Guerra Mundial tivemos em 

Natal, a intensificação do fluxo migratório, favorecendo para que concentrasse, 

dentro da dinâmica urbana do Estado, a população Civil e Militar. Aliado a esse 

processo, segundo a citada autora, teremos o desencadeamento de um processo de 

especulação imobiliária urbana.  

Para Clementino (1995, p. 224), no pós Guerra tem-se no processo de 

constituição do seu urbano, uma “rápida transferência e/ou mobilidade de capitais 

locais, de origem agrária, para setores essencialmente urbanos: imobiliário, 

construção civil e comércio de mercadorias.” Assim, existe o movimento de formação 

de uma sociedade com característica veemente urbana que passa a caracterizar a 

morfologia e os hábitos da sua população. Como resultado desse processo tem-se a 

efetivação da ocupação de áreas da cidade, principalmente através dos loteamentos 

de grandes áreas.    

A relação entre capital comercial e a propriedade fundiária contribuiu para 

acentuar a questão fundiária urbana, ou seja, Natal passa a apresentar um mercado 

urbano de terras que se configura nos anos 1970 e com isso passa a ocorrer uma 

tendência da expansão físico territorial da cidade. (CLEMENTINO, 1995). Essa 

dinâmica aconteceu mediante o loteamento de terras e a posterior construção de 
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residências nos bairros da cidade, principalmente naqueles que apresentavam uma 

certa centralidade dentro do contexto urbano local, como também em áreas então 

periféricas, e com isso, há a acentuação da expansão do perímetro urbano. 

Os terrenos loteados foram adquiridos nas décadas de 40 e 50, no qual a sua 

apropriação se deu por famílias, que usaram o capital originário da agro-exportação 

e do comércio, favorecendo para a elevação do preço da terra e expulsão gradativa 

da população de baixa renda para outras partes da cidade. A valorização da terra 

nas áreas loteadas próximas dos eixos viários (avenidas Alexandrino de Alencar e 

Hermes da Fonseca) restringiu a sua aquisição aos estratos médios da sociedade.  

A consolidação do processo de ocupação dos bairros centrais e os da zona 

Sul, favoreceu para a valorização dos terrenos e imóveis nessas áreas, a partir da 

seleção da população que passou a residir nestas.  A lógica do mercado de terra, 

desenvolvimento pelo mercado imobiliário, com seus altos valores, passou a 

transformar a dinâmica da cidade, através do caráter seletivo de acesso a moradia, 

de acordo com a renda, expulsando a população de baixo poder aquisitivo para 

áreas distantes do centro, principalmente para os bairros localizados na zona Norte 

e Oeste da cidade. 

Aliado a esse processo, as políticas de industrialização desenvolvida pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e as políticas 

habitacionais desenvolvidas pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) contribuíram 

para acentuar esse processo de expansão, seletividade e valorização. Esses dois 

viéis de investimentos no espaço da cidade passaram a caracterizar, influenciar e 

acentuar o movimento de constituição do seu urbano. Vale salientar que essas 

políticas de Estado estão também vinculadas ao momento histórico vivido pelo 

Brasil, tendo o processo de industrialização e a provisão de habitação como motores 

para o desenvolvimento das suas principais cidades-capitais.    

A SUDENE, criada em 1959 no governo do Presidente Juscelino Kubitscheck, 

dentro de uma perspectiva de desenvolvimento regional, teve como principal função 

eliminar as disparidades regionais e integrar o Nordeste no processo de 

desenvolvimento regional, representando a ação do estado em desenvolver políticas 

direcionadas a favor da industrialização. Já a política habitacional, executada pelo 

BNH teve como objetivo investir em habitação, saneamento básico e infraestrutura 

urbana para atender o desenvolvimento das políticas industriais, provocando uma 

série de mudanças nas cidades brasileiras. (RIBEIRO; AZEVEDO, 1996). 
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Dentro desse modelo de desenvolvimento urbano brasileiro, concentrado na 

atividade industrial e na habitação, que irá ocorrer em Natal, a instalação de 

indústrias e a construção de Conjuntos habitacionais. Com isso, foi instalado na 

segunda metade da década de 1970 o Parque Têxtil Integrado e o Distrito Industrial 

de Natal. Este, por sua vez, foi instalado na zona Norte da cidade, o que favoreceu 

para a expansão do tecido urbano para esse eixo da cidade, aliado à construção dos 

conjuntos habitacionais, passando a caracterizar a forma como foi sendo produzida 

essa parte da cidade.   

 Em relação a produção e consequente expansão do espaço da zona Norte, 

dois fatores contribuíram de forma para esse processo: a implantação do Distrito 

industrial que passou a ofertar empregos nas indústrias e a política habitacional 

oferecendo acesso à moradia para os migrantes que vieram do interior do Estado 

para trabalhar nas indústrias. Para atender esse grande contingente populacional, o 

Estado, através de programas habitacionais, viabilizou a construção de conjuntos 

habitacionais, oferecendo com isso habitação para essa população. Esse processo 

contribuiu para dinamizar essa parte da cidade, já que sugiram demandas de 

consumo de bens e serviços que não eram oferecidos na área, atraindo, com isso 

um grande número de empreendimentos comerciais e de prestação de serviços. 

(Costa, 2000).  

A relação industrialização-urbanização vai caracterizar o início do processo de 

construção do espaço da Zona Norte, o que Araújo (2004) denomina como o início 

de uma ‘nova dinâmica’ socioespacial da Zona Norte. Assim, o fato do distrito 

industrial ser instalado no entorno dos municípios circunvizinhos a Natal: São 

Gonçalo do Amarante e de Extremoz contribuiu para que o crescimento horizontal 

de Natal espraia-se para o território desses. A zona Norte se expandiu de forma 

horizontal agregando-se com a zona rural dos referidos municípios, formando uma 

mancha urbana contínua gerando uma dinâmica e uma expressividade para essa 

parte da cidade. O que também contribuiu para o processo de valorização de áreas 

dotadas de infraestrutura e serviços. 

Sobre às políticas habitacionais desenvolvidas na cidade, pode-se tecer uma 

comparação entre os conjuntos habitacionais instalados na zona Norte e os 

instalados na zona Sul, pois para Araújo (2004) coube à primeira atender um 

‘mercado popular’, já que a população aí instalada apresentava uma faixa de renda 

mensal variando entre 1 a 5 salários mínimos. Enquanto que na zona Sul foi 
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implantado um ‘mercado econômico’ para uma população cuja faixa de renda 

variava entre 6 e 12 salários mínimos mensais.  

Costa (2000, p. 122) enfatiza:  

 

[...] a política habitacional resultou numa expansão urbana 
segregadora, pois a zona norte da cidade se caracteriza não só por 
ser uma área destituída de diversos serviços de infraestrutura, como 
também por possuir um solo urbano que não apresenta uma boa 
valorização imobiliária em relação a outras áreas. A zona sul, por sua 
vez, constituída de áreas privilegiadas, apresenta, em alguns 
setores, um serviço de infraestrutura mais aperfeiçoado que, 
associada à boa localização, os imóveis aí situados passam a ter 
uma valorização de mercado.  
 

 
A forma como essa política habitacional foi desenvolvida, ocasionou uma 

expansão urbana segregadora, privilegiando áreas especificas da cidade, em 

detrimento de outras. As construções para a população de baixa renda se 

concentraram na zona Norte da cidade, enquanto que as construções para a 

população de maior poder aquisitivo se localizaram na zona Sul da cidade. Contudo, 

esses programas habitacionais determinaram a expansão do tecido urbano, 

favorecendo a ocupação de diversas partes da cidade, contribuindo para o seu 

crescimento urbano. 

Essa produção habitacional em larga escala, não foi acompanhada 

diretamente pelo desenvolvimento de políticas públicas ligadas à provisão de 

infraestrutura adequada. A distribuição espacial desses conjuntos e sua influência no 

mercado de terras na cidade, em particular, favoreceram o surgimento de grandes 

espaços vazios, apropriados pelo capital privado, e destinados à especulação 

imobiliária. 

Sobre a construção dos conjuntos habitacionais, Vidal (1994, p. 62) ressalta a 

colaboração de Aljacyra Petit (1990):  

 

A construção de conjuntos habitacionais em Natal envolveu três 
agentes distintos: FUNDHAP, COHAB E INOCOOP. A atuação da 
FUNDHAP estendeu-se de 1963 até 1971. A partir de então, a 
produção de moradias em conjuntos habitacionais ficou sob a 
responsabilidade da COHAB-RN e do INOCOOP, controlados pelo 
governo estadual e com trabalhos coordenados pelo BNH – Banco 
Nacional de Habitação até 1986, quando o mesmo foi extinto e teve 
sua situação transferida para a Caixa Econômica Federal.  
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A análise das políticas públicas no processo de produção do espaço de Natal 

reafirma a intervenção do Estado no direcionamento desse processo, redefinindo a 

sua configuração espacial. Essas intervenções ocorreram em áreas especificas, 

priorizando os bairros localizados na zona Sul, em relação aos bairros localizados na 

zona Norte.  

Clementino (1995) vai enfatizar que os bairros localizados na proximidade do 

eixo da pista (avenida que passou a ligar Natal ao município de Parnamirim, no eixo 

Sul da cidade) foram procurados como local de moradia da classe média, enquanto, 

que a população de baixo poder aquisitivo, é expulsa, sendo comprimida nos anos 

70 e 80, em função do alto preço do solo urbano, para áreas depois da ponte sobre 

o Rio Potengi, no eixo Norte. Clementino (1995, p.231) enfatiza:  

 

À população “do outro lado da ponte” ou da “zona norte” são 
reservadas áreas menos cobiçadas pela especulação imobiliária, 
porém, de ocupação industrial e operária após a modernização 
industrial dos anos 70. São áreas ocupadas por conjuntos 
construídos pela COHAB, auto-construção ou favelas, configurando, 
assim, o processo de segregação social do espaço urbano.  

 

 

O processo de expansão do tecido urbano, a partir da construção intensiva de 

conjuntos habitacionais favoreceu para que áreas fossem incorporada à malha 

urbana, ampliando o perímetro urbano, nos diferentes eixos de expansão, 

principalmente o Norte e o Sul. Aliado a esse processo, temos a industrialização da 

construção civil, que contribuiu ainda mais para a valorização de áreas dotadas de 

infraestrutura, como também para acentuar a dinâmica econômica da cidade.   

Essas “novas” formas de ocupação do espaço urbano, caracterizado 

principalmente pela valorização de áreas dotadas de infraestrutura e localizadas na 

zona Sul, através da atuação imobiliária, em detrimentos de outras partes, em que a 

as ocupações irregulares predominaram, produziu uma cidade fragmentada. A 

redistribuição da população e a concentração das atividades de comércio e serviço 

reproduz o espaço da cidade, permitindo a inserção de áreas até então 

consideradas periféricas dentro dessa dinâmica. Essa inserção nos leva a pensar os 

conteúdos desse processo, vinculado ao “novo” sentido que essas áreas passam a 

ter na dinâmica urbana, vinculado principalmente as mudanças no seu padrão de 
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ocupação, tanto em relação à tipologia das habitações e empreendimentos, como 

também da população atendida.  

Portanto, a expansão urbana em Natal, obedeceu nesse primeiro momento, à 

produção do espaço da zona Norte e o eixo Centro-Sul, através de um processo de 

ocupação seletivo, respaldado pela forte atuação do poder público. Esse é o 

momento basilar da produção da realidade urbana de Natal, a partir da formação de 

áreas com centralidade e expressividade urbana, contribuindo para o espraiamento 

do fenômeno urbano pelo seu território. O processo se consolida a partir do 

desenvolvimento da atividade turística e a crescente evolução do setor terciário, 

aliado às estratégias de atuação do mercado imobiliário, que passa a partir de um 

segundo momento, a influenciar fortemente a dinâmica da cidade. Fato que será 

tratado com mais detalhes no próximo item. 

 

3.1 DINÂMICA DO TURISMO E DO SETOR TERCIÁRIO: O DESENVOLVIMENTO 

DO URBANO 

  

Dentre os fatores mencionados sobre a expansão de Natal, o surgimento da 

atividade turística e o aumento do setor terciário consolidaram esse processo. Em 

relação ao setor terciário, destaca-se o aumento na disponibilidade de empregos 

ofertados, sendo marcado principalmente pela chegada de grandes redes de 

supermercados e lojas especializadas e sua concentração na zona Sul da cidade, 

contribuindo ainda mais para o seu processo de especulação e valorização 

imobiliária. Em consonância com esse processo, têm-se o turismo, em que 

investimentos em áreas da cidade passaram a acontecer, visando o 

desenvolvimento dessa atividade, o que culminou com a transformação de Natal, 

entre outros, como polo turístico.  

Vidal (1994, p. 34) enfatiza: 

 

O incremento da atividade turística deu-se a partir de uma definição 
de governo, que desenvolveu uma política para esse fim, ainda na 
primeira metade da década. Dessa forma, a modernização da 
economia estadual, além da industrialização da construção civil, 
incluiu também a atividade turística.  

 
Dessa forma, a priorização pelo governo dos investimentos voltados para o 

turismo permitiu a implantação de uma série de mudanças na paisagem da cidade, 
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principalmente vinculada à provisão de equipamentos urbanos. Assim, a partir da 

segunda metade da década de 1980, Natal passou a conviver com um intenso fluxo 

turístico, impactando efetivamente na economia da cidade, como também no 

redesenho da sua malha urbana. 

Para Silva (2010, p. 234), os agentes produtores do espaço da cidade: “os 

empresários da construção civil, proprietários fundiários e incorporadores”, 

apropriaram-se das rendas fundiárias geradas pelo processo de valorização 

imobiliária, articulando-se com o desenvolvimento das atividades de comércio e 

serviço e também com o turismo permitindo, com isso, acentuar e consolidar a 

dinâmica econômica desenvolvida na cidade. Assim, o fenômeno urbano, passa por 

um novo momento, vinculado à mudança de atuação dos agentes produtores do 

espaço, que se articulam e viabilizam seus interesses produzindo o espaço.   

Em relação a atuação desses agentes, Silva (2010, p. 235) enfatiza que as 

“empresas promotoras e de construção civil, capitalizadas na década anterior com 

os conjuntos habitacionais, começam no início dos anos de 1980 a diversificar seus 

investimentos para outros interesses e o principal deles foi o turismo”. Com o 

advento do desenvolvimento dessa “nova” atividade econômica, as políticas públicas 

passam a ser implementadas com o objetivo de atender aos interesses dos agentes 

envolvidos, consentindo com isso a reprodução do capital. Entre essas ações, 

destacam-se as que foram subsidiadas pelo Programa de Desenvolvimento do 

Turismo do Nordeste (PRODETUR-NE).  Como exemplo, tem-se o Projeto Parque 

das Dunas Via Costeira que consistiu, entre outros, na implantação de hotéis, na 

criação do Parque Estadual das Dunas de Natal e na construção de uma estrada, a 

Via Costeira.  Essa via permitiu a ligação entre a Praia de Areia Preta a praia de 

Ponta Negra (extremo sul de Natal).  

Os impactos que esse projeto teve para a produção do espaço da cidade, a 

partir da relação entre os agentes produtores e a reprodução do capital, Silva (2010, 

p. 255) conclui:  

 

O projeto turístico Via Costeira foi uma excelente oportunidade para 
aplicação do capital acumulado pelas empresas de construção civil e 
promoção imobiliária, como uma nova opção de giro do capital 
incorporador, concentrando ainda mais o poder econômico em um 
restrito grupo das construtoras e promotores imobiliários. 
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Os investimentos feitos por parte desses agentes possibilitou que o capital 

antes concentrado no setor habitacional continuasse se reproduzindo. A dinâmica da 

cidade passa a ser diretamente influenciada por esse processo, através do 

reordenamento espacial como possibilidade para consolidação dessa atividade. É 

importante salientar, que o desenvolvimento dessa atividade inseriu a cidade do 

Natal no contexto da economia mundial, tornando-se e perpetuando-se como um 

dos principais destinos turísticos no Brasil. 

Desse modo, o desenvolvimento da atividade turística na cidade, passa a ser 

importante para o entendimento da constituição do seu urbano, a partir do que Silva 

(2010, p. 23) chama de “imobiliário-turístico”, já que do ponto de vista da produção 

espacial, não podemos ver esses dois víeis separados, já que o turismo é na sua 

essência uma atividade espacial, pois o que são oferecidos como roteiros, ou como 

investimentos para o desenvolvimento dessa atividade é a estrutura urbana. Com 

isso, passa a existir uma forte articulação entre o turismo e o mercado imobiliário 

que impactam diretamente na produção do espaço, através da “financeirização de 

sua produção, oferta e consumo dos bens turísticos e imobiliários”. Portanto, novas 

possibilidades para o mercado imobiliário são geradas, atraindo capitais nacionais e 

internacionais para investirem na cidade.   

Com o tempo, novas políticas públicas foram desenvolvidas, contribuindo 

principalmente para o processo de expansão da zona Sul, já que os serviços e os 

investimentos em infraestrutura passaram a se concentrar nessa parte da cidade. 

Silva (2003, p.128) conclui: “A expansão da zona Sul da cidade de Natal se dá em 

função da criação de atributos urbanos através da produção de objetos imobiliários 

após a década de 80, com a finalidade de requalificar esse espaço para o turismo”. 

Todavia, a atividade turística influenciou o processo de constituição do urbano local, 

pois com o crescimento dessa atividade, há uma dinamização na economia da 

cidade, em articulação com o mercado imobiliário, que efetiva-se através do 

processo de valorização e expansão urbana.  

Segundo Fonseca; Ferreira; Petit (2002), dentro dos investimentos 

executados pelo PRODETUR-RN 14, o município de Parnamirim destaca-se, pois foi 

o que mais recebeu obras de construção e melhorias de vias de acesso. Um dos 

                                            
4  Os municípios que foram atendidos pelo PRODETUR I: Natal, Ceará-Mirim e Extremoz, 
município ao norte de Natal, Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul, ao Sul de Natal. 
(FONSECA; FERREIRA; PETIT, 2002, p.7). 
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motivos para esse processo é o fato do Aeroporto Internacional Augusto Severo está 

localizado no seu território, facilitando e ampliando a ligação com Natal. Para as 

autoras, esses investimentos foram concentrados em áreas distantes das praias, 

privilegiando o eixo de expansão de Natal em direção a Parnamirim. Essas obras 

espacializaram-se em quatro eixos viários: “BR 101-Pium, BR 101-Nova Parnamirim, 

RN/313-Nova Parnamirim, Rota do Sol- Nova Parnimirim”, contribuindo para maior 

valorização e o direcionamento da produção imobiliária em direção a esse município. 

(FONSECA; FERREIRA; PETIT, 2002, p.7). As consequências desse fato para a 

dinâmica de Natal são enfatizadas pelas autoras ao afirmarem:  

 

Os empreendimentos imobiliários concentram-se na área de 
expansão urbana de Parnamirim, em direção à Natal e 
intensificaram-se antes mesmo da concretização efetiva dos 
investimentos do PRODETUR. A definição das localidades que 
seriam alvo de investimentos foi suficiente para dinamizar o mercado 
imobiliário local, visando atender, especialmente, a demanda da 
classe média. Segundo dados divulgados pela imprensa local, a 
valorização imobiliária nesta área chegou a 1000% nos dois últimos 
anos e estima-se que desde 1997 foram negociados 800 imóveis. 
(FONSECA; FERREIRA; PETIR, 2002, p.10) 

 

 

A dinâmica da cidade caracteriza-se por essas estratégias que possibilitam 

principalmente a reprodução do capital, através da produção imobiliária, para um 

público de renda específica, o que têm influenciado diretamente o eixo de expansão 

do tecido urbano, como também a inserção de “novas” áreas nesse contexto. 

Portanto, esses investimentos tiveram como objetivo a “criação de espaços 

qualificados para a expansão do parque habitacional de Natal e dos investimentos 

dos produtos imobiliários, destinados a uma demanda formada por segmentos de 

renda diferenciada”. (FONSECA; FERREIRA; PETIT, 2002, p.12).  

Para Silva (2010) outro fator que justifica essa expansão é a ausência de 

grandes áreas vazias no território de Natal, o que vem contribuindo para o 

transbordamento da sua mancha urbana para os municípios vizinhos. Portanto, esse 

processo, de alguma forma, obriga que os investimentos do mercado imobiliário 

migrem para outras áreas, de acordo com o porte do empreendimento, da 

construtora, como também do seu público alvo. A existência da propriedade privada 

da terra e o alto valor dos poucos terrenos ainda existente nos “melhores” bairros da 

cidade tem onerado o preço da moradia no espaço da cidade. Restando para outra 
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parte da população, de menor poder de renda e consequentemente de escolha, a 

ocupação de áreas periféricas, como as localizadas nas zonas Oeste e Norte. Dessa 

forma, a mancha urbana do município tem crescido em direção a essas zonas. 

A apropriação econômica do espaço urbano pelos empreendedores 

imobiliários, se dá a partir da implementação dos seus empreendimentos no eixo 

Leste-Sul, contribuindo para a especulação e valorização imobiliária dos bairros que 

estão dentro ou na proximidade desses. Assim, um eixo de centralidade é 

desenvolvido e consolidado, com a criação de novas estruturas urbanas pelo poder 

público, através de investimentos no sistema de transporte, em infraestruturas, 

embelezamento e ampliação de vias, entre outros.   

Dentro desse contexto, em articulação com a ampliação da atividade turística 

e seus impactos na dinâmica econômica e espacial da cidade, tem-se o 

desenvolvimento das atividades de comércios e serviços, vinculadas ao setor 

terciário. As transformações no espaço da cidade passam a ser percebidas a partir 

da instalação de grandes redes de supermercados, shoppings, lojas especializadas 

como de eletrodomésticos, confecções, grandes magazines, entre outros. Esse 

processo contribuiu para que áreas localizadas próximas a esses empreendimentos, 

como também adjacentes passassem, por uma maior valorização imobiliária, em 

função dessa proximidade. Além também, das melhorias na provisão de 

infraestrutura, para atender o crescimento dessa atividade. Desse modo, a dinâmica 

do setor terciário vem reproduzindo a configuração do espaço da cidade, 

contribuindo também para acentuar sua expansão urbana.  

Clementino (1995, p. 187) afirma que Natal é eminentemente uma cidade 

terciária. Nesse sentindo, historicamente, a sua dinâmica econômica urbana é “dada 

e/ou garantida de fora do território potiguar”. É nessa perspectiva, que para autora, é 

orientado o processo de urbanização da cidade. Assim, vai dizer que esse fato 

influência na dinâmica do capital mercantil local contribuindo para: “dinamizar e 

desenvolver a construção civil; as atividades do comércio de mercadorias, 

permitindo sua modernização; além, é claro, de promover a especulação das terras 

urbanas”; Conclui dizendo: “o início das atividades turísticas e a chegada da 

Petrobras acentuam esse processo”. É importante ressaltar que é dentro dessa 

perspectiva que se tem o desenvolvimento e a consolidação do urbano na 

produção/reprodução do espaço de Natal.  
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Os serviços se especializaram em Natal, através da construção do Centro 

Administrativo do Estado e do Campus da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, da ampliação da rede escolar, das construções do Hospital e Pronto Socorro 

Walfredo Gurgel, do Hospital Médico-Cirúrgico, da instalação de grandes lojas 

comerciais, entre outros (CUNHA, 1987). 

Assim, a instalação de equipamentos comerciais e de serviços localizaram-se 

nas “vias expressas de circulação”, visto que elas cortam a cidade nos diversos 

sentidos favorecendo ao fluxo de pessoas e de mercadoria, com destaque para as 

Avenidas Hermes da Fonseca, Salgado Filho, Prudente de Morais, Engenheiro 

Roberto Freire, Tomaz Landim, Ayrton Senna, Jaguarari, Bernardo Vieira e Coronel 

Estevão. Entre essas, a Avenida Senador Salgado Filho (BR-101) liga Natal com os 

municípios de Parnamirim, Macaiba, São José de Mipibú, Nísia Floresta e Monte 

Alegre no eixo sul. Já a Avenida Tomaz Landim liga Natal aos municípios do eixo 

norte, São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará- Mirim. Contudo, essas vias 

principais interligam os municípios que constitui a Região Metropolitana de Natal 

(RMN) e consolidam o seu processo de expansão e a inserção de áreas do território 

metropolitano na dinâmica da cidade. 

Segundo Silva e Gomes (2007) essas vias por cortar a cidade nos diversos 

sentidos, permitiram que a configuração espacial obedecesse à lógica de expansão 

e desenvolvimento do capital. Para os autores, elas também articulam as dinâmicas 

desenvolvidas dentro e fora da cidade, em uma escala metropolitana, pois 

favorecem ao fluxo de pessoas e mercadorias. Essa dinamicidade foi importante 

para forma como a morfologia urbana passou a ser produzida, caracterizada pela 

centralização das melhores habitações e serviços nessas áreas. Como também 

como consolidação de Natal como cidade terciária. 

Para Costa (2000) a criação da SUDENE; o programa habitacional, financiado 

pelo Banco Nacional de Habitação (BNH); a intensificação da atividade industrial, 

através da instalação do parque industrial e do distrito industrial; o crescimento do 

setor terciário; a atividade extrativista do petróleo; a atividade turística e as novas 

demandas por serviços foram os principais fatores que contribuíram para a 

expansão de Natal. Assim, a configuração espacial que a referida cidade apresenta 

atualmente está vinculada principalmente com esses fatores, que contribuíram para 

o estabelecimento e consolidação de dois eixos viários, Norte e Sul. Portanto, a 

reprodução do espaço urbano de Natal teve forte participação de políticas 
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governamentais, através de projetos e ações que ordenaram e efetivaram uma 

dinâmica expansionista territorial em direção aos municípios vizinhos, contribuindo 

para a expansão do seu tecido urbano.  

É importante ressaltar que esse crescimento territorial onerou o preço de 

áreas “bem localizadas” dentro do território de Natal, principalmente aquelas dotadas 

de infraestrutura e serviços, o que contribuiu para a ocupação de áreas periféricas. 

Nessa perspectiva, têm-se o processo de expansão do seu tecido urbano, no qual 

novas áreas ganham centralidade, destaque, principalmente às localizadas na zona 

Oeste. Assim, trataremos de forma especifica sobre essa zona no próximo item.  

 

3.2 DINÂMICA IMOBILIÁRIA E SUA EXPANSÃO PARA A ZONA OESTE 

 

Nas pesquisas sobre a dinâmica urbana em Natal, percebe-se lacunas de 

estudos que tratem sobre a produção do espaço da zona Oeste. Esta apresenta 

uma realidade socioespacial caracterizada pela carência de serviços públicos e 

infraestrutura. Por esses e outros motivos, não havia interesse do mercado 

imobiliário em investir nessa área. Entretanto, nos últimos anos, bairros localizados 

nessa zona, tem apresentado crescimento populacional acentuado, como também 

tem ganhado destaque na dinâmica imobiliária da cidade, a partir da introdução de 

novas formas de uso e ocupação, através dos condomínios horizontais e verticais 

fechados, além do número crescente de equipamentos comerciais e de prestação de 

serviços. Portanto, existe a necessidade de aprofundar os estudos em torno da 

produção do espaço urbano da referida zona, enfatizando as formas-conteúdos dos 

processos que estão produzindo sua realidade.  

Antes de adentrarmos na explicação desse processo, torna-se necessário 

fazermos alguns esclarecimentos. Do ponto de vista da gestão municipal, Natal está 

dividida política-administrativamente em quatro Regiões: Região Administrativa 

Norte, Sul, Leste e Oeste. É importante salientar que no discorrer dessa pesquisa 

estamos tratando de processos socioespacias que do ponto de vista, teórico-prático, 

não obedecem rigidamente essa divisão. Entretanto, utilizaremos algumas 

informações vinculadas com essa divisão, que consideramos importante para 

entendermos a dinâmica da cidade. (Ver figura 1). 
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Figura 1- Regiões Administrativas, com destaque para o bairro Planalto

 
Fonte: Anuário Natal 2013, adaptado por Andrade, 2013. 

 

A dinâmica do mercado imobiliário, em articulação com a atuação do poder 

púbico, através do desenvolvimento de políticas públicas, tem direcionado os eixos 

de expansão da cidade. Nessa perspectiva, destaca-se a sua atuação nas áreas 

consideradas periféricas da cidade, através da construção de novas formas 

residenciais, como os condomínios verticais e horizontais fechados. O resultado 
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socioespacial desse processo, tem se dado a partir da inserção de novos padrões 

de ocupação nessas áreas, ressaltando o caráter segregador e seletivo do uso e 

ocupação do espaço na cidade. Como destaque para esse processo, objeto dessa 

pesquisa, tem-se o bairro Planalto, localizado na zona Oeste da cidade.  

Uma das hipóteses desenvolvidas nessa pesquisa é que o bairro ganha 

destaque na dinâmica imobiliária da cidade a partir da expansão do tecido urbano, 

em função, principalmente do alto valor dos terrenos e dos empreendimentos 

imobiliários localizadas nos bairros da zona Sul e Leste, como também a partir do 

acesso ao crédito imobiliário através de programas habitacionais, como o Minha 

Casa, Minha vida. Esses fatores tem contribuído para o aumento de unidades 

habitacionais, como também o aumento populacional dos bairros localizados na 

zona Oeste, com destaque para o bairro Planalto.  

Sobre a produção imobiliária na cidade, Queiroz (2012) afirma que ela é 

reflexo das mudanças no sistema de financiamento e na ampliação do crédito 

imobiliário, o que tem influenciado na produção habitacional e sua distribuição 

espacial.  Assim, Queiroz (2012, p.1) afirma que na década de 2000, dois momentos 

se destacam na produção imobiliária na cidade:  

 

 (i) produção de flats e segundas residências, vinculada ao forte 
crescimento do fluxo de turistas estrangeiros e, (ii) ingresso dos 
grandes players nacionais – especialmente aqueles com capital 
aberto. A crise financeira internacional separa esses dois momentos 
que, somados, representam o maior boom imobiliário do município.  
 
 

Para o autor na década de 2000, têm-se na cidade uma produção de 

unidades habitacionais seis vezes maior, em relação às décadas anteriores, 

resultado das mudanças macroeconômicas, como também a partir do 

aperfeiçoamento no marco regulatório o que permitiu a ampliação do crédito 

imobiliário, afetando diretamente o expressivo crescimento da produção. Como 

divisor desse processo, tem-se a crise financeira internacional. Portanto, diante da 

nova conjuntura política, econômica, social vivenciada pelo país, caracterizada pela 

dinâmica de créditos, temos em Natal um redesenho da sua configuração urbana, no 

qual “novas” áreas passam a fazer parte desse processo, recebendo 

empreendimentos imobiliários.  
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O autor realizou uma pesquisa documental, através dos registros de 

incorporações, tendo como fonte os Cartórios de Registro Imobiliário, sendo 

catalogados todos os empreendimentos registrados em Natal no período estudado– 

2000 a 2010. Assim, chegou-se ao número de “366 empreendimentos (680 

edifícios), aproximadamente 4 milhões de metros quadrados de área construída, 

cerca de 32.000 unidades habitacionais envolvendo um custo global declarado em 

torno de três bilhões de reais.” (QUEIROZ, 2012, p. 6).   

Na sua análise, caracteriza o momento atual, como a “inserção de empresas 

com atuação nacional e vinculadas ao mercado de capitais que aportam no 

município produzindo em escala muito maior do que as empresas locais.” Essa 

atuação tem aquecido ainda mais a dinâmica imobiliária na cidade, conforme pode 

ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2: Unidades Habitacionais por Zona Administrativa 

 
Fonte: Queiroz, 2012.  

 
 

Portanto, a partir dessa tabulação, temos um panorama da representatividade 

da produção imobiliária na cidade. Isso nos permite pensar as direções e as 

particularidades desse processo. Historicamente, mesmo diante das crises, os 

agentes do mercado imobiliário se utilizam de estratégias para reproduzirem seu 

capital, por isso escolhem áreas especificas da cidade para investirem. Esse fato 
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pode ser observado na cidade, a partir do porte, direcionamento e a localização 

desses empreendimentos. A zona Sul continua tendo destaque nesse processo, 

concentrando as unidades habitacionais, entretanto, podemos perceber o 

crescimento na zona Oeste e o retorno do crescimento da zona Leste. A zona Oeste 

se destaca em função do acelerado crescimento no final da década. Explicando 

esse processo, Queiroz (2012, p. 8) enfatiza que:  

 

A Zona Oeste vem passando por uma transformação importante nas 
últimas décadas. Inicialmente composta por bairros mais pobres essa 
área da cidade concentrou a implantação de uma série de 
instituições da área jurídica (Tribunais, Procuradoria etc) atraindo a 
atenção dos empreendedores. Desta forma percebe-se um 
crescimento em dois níveis de produção, quais sejam: (i) um de 
padrão mais alto nos bairros de Dix-Sept Rosado e Cidade da 
Esperança e outro (ii) alinhado com o padrão do MCMV mais 
concentrado no bairro Planalto. 
 
 

Dentro do processo de produção do espaço da cidade, a oferta de moradia 

para a população de baixa renda, tem ocorrido a partir dos loteamentos populares, 

localizados em áreas distantes do centro, sendo em grande parte ocupados de 

forma irregular, como também através dos conjuntos habitacionais financiados pelo 

poder público. Esse processo de apropriação do espaço tem acontecido 

obedecendo, principalmente a lógica de especulação e valorização imobiliária. 

Portanto, o aumento do preço do solo, nas áreas centrais, ocupadas pela classe de 

renda mais alta, através das construções verticalizadas, contribuiu para o 

parcelamento do solo nas áreas mais periféricas e distantes dos núcleos centrais, 

para atender a população de baixa renda. (SILVA, 2003).  

Para Silva (2003, p.2) a expansão habitacional ocorrida em Natal, nos últimos 

20 anos, seguiu o modelo de “urbanização periférica”, ou seja, a segregação da 

população mais pobre em áreas especificas da cidade. Discorrendo como esse 

processo ocorreu no espaço da cidade, explica:  

A construção de conjuntos habitacionais por parte do Estado e a 
abertura de loteamentos, na maioria ilegais, consolidaram extensas 
áreas residenciais caracterizadas por: pouca diferenciação de rendas 
familiares (a maioria de baixa renda), com baixo padrão construtivo, 
bairros com carência no provimento de serviços e infraestrutura 
(como escolas, saneamento, segurança, abastecimento de água, 
etc.), precariedade da titularidade Jurídica fundiária e habitacional, 
desequilíbrio entre áreas com alta densidade e outras com terrenos 
vazios (especulação imobiliária), dentre outros aspectos.  
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A dinâmica de construções dos conjuntos habitacionais, selecionando a sua 

aquisição por grupo de renda, fragmentou a produção do espaço da cidade. Esse 

processo produziu uma realidade espacial, caracterizada por um eixo centro-sul de 

valorização e por ser preferencialmente ocupado pela população de alto poder 

aquisitivo, conforme discutido anteriormente, e a zona norte-oeste, ocupada pela 

população de menor poder aquisitivo, principalmente por apresentarem áreas 

distantes do centro, de menor valorização, com deficiência de serviços e precária 

infraestrutura. É importante salientar que parte dos bairros que compõe a zona Norte 

e Oeste estão situados no extremo territorial da cidade, sendo ocupados inicialmente 

pelos moradores de baixa renda.  

Em relação a  Zona Administrativa Oeste, essa é composta por dez bairros: 

Quintas, Nordeste, Dix-Sept Rosado, Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré, Felipe 

Camarão, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Guarapes e Planalto. (Natal, 2013). 

Na tabela 1, são apresentados dados gerais que ilustram o perfil populacional dos 

bairros localizados na referida zona, tendo como fonte os dados do IBGE (2010).   

 

Tabela 1: Informações sobre os bairros da Região Oeste 

Bairros Área (Ha) 

População 

Residente 

(2000) 

População 

Residente 

(2010) 

Taxa de 

Crescimento 

População 

residente 

(2000-2012) 

Densidade 

Demográfica 

2012 Hab/há 

Quintas 248, 54 29.751 27.375 -0,83 108, 35 

Nordeste 298, 44 11.436 11.521 0,10 38,76 

Dix-Sep Rosado 109, 64 16.141 15.689 -0,25 142,79 

Bom Pastor 346, 09 17.984 18.224 0,14 52,87 

N. Sra. de 

Nazaré 
144, 01 15.623 16.136 0,30 112, 50 

Felipe Camarão 654, 4 45.907 50.997 1,06 79,65 

Cidade da 

Esperança 
182, 87 20.235 19.356 -0,44 104,92 

Cidade Nova 262, 12 15.778 17.651 1,12 68,83 

Guarapes 865, 95 8.415 10.250 1,84 12,10 

Planalto 468, 83 14.314 31.206 7,14 70,63 

Total 3.575,89 195.584 218. 405 1,03 61, 87 

Fonte: Anuário, 2013 
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Dessa forma, os bairros Planalto, Guarapes, Cidade Nova e Felipe Camarão 

foram os que tiveram maiores índices de crescimento populacional. Com destaque 

para o Planalto que comparando com a taxa de crescimento dos outros bairros da 

cidade foi o que mais cresceu na última década. Vale salientar, que esses estão 

localizados no extremo da cidade, já nos limites territoriais com o município de 

Macaíba e Parnamirim. Na dinâmica da cidade, são considerados bairros periféricos, 

já que apresentam precárias infraestruturas, falta de equipamentos e serviços 

públicos que atendam em plenitude o elevado número de moradores. Devido a 

esses fatores, os terrenos e residências localizados em partes desses bairros, 

apresentam menor preço, em relação aos localizados em outras áreas da cidade, 

principalmente zona Sul e Leste.  

Nestes termos, em relação ao crescimento demográfico verificado na cidade, 

percebe-se que os bairros localizados nas zonas Norte e Oeste foram os que mais 

tiveram incremento populacional. A zona Norte obteve uma taxa de crescimento da 

população residente, de 2000 a 2010, de 2,8, acompanhado da zona Oeste com 

1,03, enquanto a zona leste teve um crescimento negativo de -0,07, e por fim, a 

zona sul 0,63, conforme ilustrado na Figura 3. (NATAL, 2013).  
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Figura 3- Concentração populacional no espaço da cidade de Natal 

   

Fonte: Silva, 2013.  

 

Portanto, existe uma mancha urbana, caracterizada principalmente pelo 

adensamento populacional no eixo Leste-Sul e Norte-Oeste. Na figura 3 é possível 

perceber como tem ocorrido a ocupação da cidade, com destaque para o 

crescimento no sentido Norte-Oeste. Essas áreas têm apresentado maiores taxas de 
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crescimento populacional, o que pode ser verificado pelo adensamento (quanto mais 

escuro, mais pessoas morando), entretanto, esse crescimento não vem sendo 

acompanhado de ações efetivas por parte do poder público, provocando diferentes 

problemas urbanos.   

Do ponto de vista das “novas” dinâmicas urbanas verificadas na região Oeste 

temos a atuação do mercado imobiliário, a partir da instalação de um crescente 

número de empreendimentos imobiliários, o que tem produzido uma nova realidade 

socioespacial, materializada a partir da presença de condomínios horizontais e 

verticais fechados. Novos interesses passam a ser estabelecidos pelo mercado 

imobiliário ao escolherem os bairros que estão situados nessa zona para 

estabelecerem seus produtos imobiliários. Esse processo é recente e se concentra 

principalmente em áreas do bairro de Dix-Sept Rosado, Cidade da Esperança e 

Planalto.  

Segundo o Jornal Diário de Natal, em matéria publicada em 04 de abril de 

2010 intitulada “Zona Oeste desabrocha: chegada do ‘Minha Casa, Minha Vida’ e 

disponibilidade de terrenos faz a área de Natal começar a aparecer no meio 

imobiliário” enfatiza esse processo. Assim, a reportagem retrata como parte da Zona 

Oeste passa a ganhar destaque, a partir do lançamento de empreendimentos 

imobiliários nas proximidades da Avenida Capitão-mor Gouveia, área com intensa 

atividade comercial e de serviços. É importante salientar que esse processo também 

ocorre em outras partes da zona, entretanto, enfatizaremos três empreendimentos 

que demonstram a forma como esse processo vem ocorrendo.  

Entre os principais empreendimentos localizados na referida avenida e suas 

proximidades, destacamos: West Village, Smile e GreenLife Mor Gouveia . O West 

Village está localizado no bairro Cidade da Esperança é composto por seis blocos, 

com 12 pavimentos, com um total de 456 unidades habitacionais. De 

responsabilidade da Construtora Paiva Gomes, sendo 90% financiado pela Caixa 

Econômica Federal dentro do Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida. (Ver 

Figura 4).  
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Figura 4: Condomínio Clube Village West 

  

Fonte: www.paivagomes.com.br  

 

Fonte: www.paivagomes.com.br 

 

Já o Clube Smile Village, localizado na Avenida Capital mor-Gouveia, trouxe 

para a cidade um novo conceito de arquitetura, através do estilo Boulevard. (Ver 

figura 5). A construtora responsável foi a Patrimônio construção e empreendimentos 

pertencente ao grupo Hiroshima, que reproduzem em algumas cidades brasileira 

esse modelo de empreendimento. Esse grupo atua também na área de comércio e 

produção e tem sede em São Paulo. Na fase de pré-lançamento, segundo 

reportagem, foram vendidos mais de 300 unidades, o que foi considerado um 

sucesso de venda no mercado imobiliário local. O empreendimento é formado por 10 

torres, com 640 apartamentos, inclusive apartamentos com cobertura duplex.  

 

Figura 5: Condomínio Clube Smile Village 

 

 

Fonte: www.patrimonioweb.com.br 

 

Fonte: www.patrimonioweb.com.br 

 

Segundo o Diretor da empresa, o empreendimento Smile é: “Inspirado nos 

villages da Flórida, o Smile tem grande preocupação com as fachadas, que devem 

ser sempre elegantes e charmosas, e busca continuamente garantir ao morador o 
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contato com a natureza”.5 Esse foi o slogan publicitário utilizado pela construtora 

para vender os apartamentos, através do que eles chamam de um novo estilo de 

moradia, em harmonia com a natureza.  

Ainda sobre os empreendimentos localizados na Avenida mor-Gouveia, a 

construtora Constel lançou no primeiro semestre de 2013 o Greenlife Mor Gouveia. 

Com 9 torres, 20 pavimentos sendo um total de 780 apartamentos, apresentando os 

mesmos padrões dos condomínios citados, com uma ampla área de lazer, 

apresentando vários equipamentos de uso coletivo.  (Conforme figura 6).  

Figura 6: Greenlife Mor Gouveia 

 

 

Fonte: http://www.constell.com.br/greenlife.php 
 

                                            
5 Em entrevista concedida ao Sindicato de Habitação de São Paulo em 15/09/2009, 
disponível em: http://www.secovi.com.br/noticias/smile-village-lagoa-nova--comercializacao-
recorde-em-tempos-de-crise-mundial/869/.  
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Segundo reportagem publicada no Novo Jornal no dia 20 de Julho de 2013, o 

contrato firmado entre a Construtora Constel com a Caixa Econômica Federal foi um 

dos maiores contratos de crédito imobiliário já realizado pela Caixa, sendo um total 

de R$ 165 milhões para o financiamento desse empreendimento. Em entrevista 

concedida na presente reportagem Caio Fernandes, proprietário da corretora que 

administra as vendas, afirma que esse contrato facilitará o acesso à compra do 

imóvel, já que o comprador terá acesso às linhas de créditos com taxas menores, 

além da possibilidade de utilização do FGTS. Sobre os valores das unidades, 

dependendo do tipo do apartamento (Aptos com 54,43 m², 57,32 m², 70,13 m² e 

70,72 m²), os preços variavam (informação concedida por corretora em 12 de Julho 

de 2013 no Salão de Imóveis)6  de R$ 180 mil até R$ 250 mil reais.  

Dessa forma, esses empreendimentos têm contribuído para um “novo” padrão 

de ocupação para essa área da cidade, caracterizado por uma tipologia de edifícios 

verticais com área de lazer, no estilo clube. Vale salientar que existem outros tipos 

de empreendimentos imobiliários instalados na referida zona, entretanto, 

destacamos esses três pelos portes, como também por apresentarem características 

de condomínios-clubes. Contudo, esse tipo de moradia não é o foco dessa pesquisa, 

entretanto, destacamos estes por expressarem as mudanças na forma de uso que 

algumas áreas que compõe a referida zona vêm passando. Esse processo é 

recente, o que ainda demanda pesquisas mais aprofundadas.  

Os informes publicitários tem reforçado a centralidade dessa área, do que 

eles chamam de uma “região de fácil acesso”, próximo ao Terminal Rodoviário, 

Centro Jurídico, Bancos, além da ligação viária com as principais vias de fluxo da 

cidade, como a Avenida Prudente de Morais, e consequentemente próximo ao 

Estádio de Futebol Arena das Dunas. Portanto, o mercado vende esses produtos 

imobiliários com o discurso publicitário vinculado a proximidade desta com as 

demais áreas da cidade, principalmente as da zona Sul, como também um estilo de 

vida baseado nessa forma de moradia.  

Desse modo, essa dinâmica tem acentuado o destaque que essa área 

apresenta dentro do espaço intraurbano, caracterizada pelo crescente número de 

                                            
6 As informações sobre os referidos empreendimentos foram coletadas no 9 º Feirão 

Caixa da Casa Própria, realizado no Natal Shopping no período de 14 a 16 de junho de 
2013, nos sites das construtoras, em jornais locais, informes publicitários, além do conteúdo 
vinculado na mídia televisiva, através dos programas específicos sobre o mercado 
imobiliário.  
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equipamentos de comércios e serviços, aliado ao elevado número de condomínios 

horizontais e verticais nessas áreas. Essas transformações tem contribuído para 

valorização de terrenos e imóveis, reforçando a seletividade e a desigualdade do 

acesso a cidade. Portanto, existem particularidades desse processo que precisam 

ser analisadas, a partir da sua relação com o contexto da cidade, do ponto de vista 

do plano da mediação. Como realidade empírica de análise, têm-se a produção do 

espaço do bairro Planalto, que será tratado no capítulo seguinte.  
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4. METAMORFOSES URBANAS: O BAIRRO PLANALTO E SUAS 
TRANSFORMAÇÕES  

 

O processo de expansão do tecido urbano tem favorecido para que espaços 

ganhem destaque na dinâmica da cidade. Esse processo é possível a partir dos 

altos valores dos imóveis e terrenos localizados nas proximidades do eixo de 

expansão centro-sul. Portanto, o valor de troca e uso do espaço da cidade pelo 

mercado imobiliário, aliado a escassez de grandes glebas bem localizadas, de baixo 

custo, em articulação com as políticas habitacionais, tem favorecido para a 

expansão do tecido urbano, a partir da ocupação de áreas periféricas da cidade. As 

intervenções do Estado no espaço da cidade reforça esse processo, no qual, o 

mercado imobiliário tem se apropriado desses investimentos, contribuindo ainda 

mais para a valorização do solo urbano. Assim, os lugares da cidade, são 

reproduzidos com novos conteúdos, em função do crescimento da cidade, a partir de 

novas formas de usos e consumo do espaço.  

Conforme já ressaltado, a valorização imobiliária de áreas da cidade onera o 

preço das construções, dentro de uma perspectiva do valor de troca, o que vem 

favorecendo ainda mais para a ocupação dos bairros localizados na periferia como 

necessidade de habitar a cidade. Esse valor de troca se impõe no consumo do 

espaço, a partir das diferentes formas de apropriação, em que o padrão da moradia 

passa a compor a morfologia e os usos dos lugares na cidade. A prática 

socioespacial, resultado desse processo, acontece no cotidiano em que indivíduos 

produzem uma realidade que representa seu modo de vida, como consequência de 

uma sociedade divida por classes sociais.  

Nessa perspectiva, analisou-se a atuação dos agentes, os usos e os conflitos 

que estão vinculados com a produção do espaço do bairro Planalto. Para efeito de 

análise, os usos estão relacionados com os interesses que se espacializam a partir 

dos momentos e das formas diferentes de ocupação do espaço do bairro pelos 

agentes produtores (moradores, Estado e empreendedores imobiliários), no qual é 

possível identificar a contradição entre as permanências e as transformações na sua 

configuração, a partir dos diferentes modos de vida presentes na sua dinâmica. 

Portanto, nessa parte da pesquisa, será abordado, dentro de uma perspectiva 

histórica, o seu processo de produção.  
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Para Carlos (2013) a produção do espaço envolve diferentes níveis da 

realidade, como momentos diferentes da reprodução geral da sociedade. São eles: o 

da dominação política, o das estratégias do capital e das necessidades/desejos 

vinculados à realização da vida humana. Esses níveis estão presentes na dinâmica 

do bairro, a partir da atuação dos seus agentes produtores. Nesse sentido, Corrêa 

(2011) afirma que a produção do espaço é decorrente da ação de agentes sociais 

concretos, seus papéis não são rigidamente definidos, com interesses, contradições 

e práticas espaciais que ora são próprios de cada um, ora são comuns.  

A articulação entre espacialidade e temporalidade são elementos importantes 

para entender a dinâmica urbana do bairro. Nos últimos dez anos, alterações na sua 

morfologia vem acontecendo de forma acelerada, principalmente pela atuação do 

mercado imobiliário em articulação com o poder público, com a introdução de 

empreendimentos imobiliários e a implementação de obras públicas. Segundo dados 

do IBGE (2010), esse foi o bairro que mais cresceu na cidade, passando de 14.314 

habitantes, em 2000, para 31.206, em 2010. (Conforme figura 7). Para fazer 

referência a essas mudanças verificadas na morfologia do bairro, utiliza-se o termo 

metamorfoses urbanas, resultado da relação entre a forma-conteúdo.  

 

Figura 7- Evolução populacional no bairro Planalto 

 
Fonte: Natal, 2011 
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Do ponto de vista institucional, o território foi formalizado como bairro através 

da Lei número 151 promulgada em 26 de Março de 1998, constituindo-se e sendo 

até hoje o mais novo da cidade. Esse processo foi resultado da mobilização dos 

moradores que organizaram um abaixo-assinado, cobrando do poder público 

municipal a criação do mesmo. Entretanto, seu processo de ocupação vem 

acontecendo desde a década de 1960, com a abertura de loteamentos, em paralelo 

as ocupações irregulares das suas terras. Assim, a partir desse processo, houve o 

movimento de transformação das características da sua terra, ou seja, passaram a 

ser loteadas e vendidas em metros quadrados, o que consequentemente contribui 

para atrair compradores. É importante ressaltar que na dinâmica de Natal, existia 

abundância de áreas para serem loteadas e vendidas nessa parte da cidade.  

No seu processo histórico, segundo Natal (2010) a área que hoje corresponde 

ao bairro Planalto, teve como processo inicial de ocupação a presença de pequenas 

granjas, tendo como atividade desenvolvida a agropecuária, no qual seus produtos 

eram comercializados em feiras livres e mercados da cidade. Parte dessa ocupação 

inicial deu-se a partir da fixação da população que migrou das cidades do interior do 

Estado estabelecendo-se em áreas periférica da cidade, ou seja, áreas que 

apresentavam terrenos com grandes ou pequenas dimensões, até então 

desvalorizados.  

Segundo Souza (2008) essas terras pertenciam à viúva do comerciante 

Manoel Machado, Amélia Machado, grande proprietária de terra em Natal na década 

de 60. Em 1964 a empresa GERNA Agropecuária e Indústria LTDA, do empresário 

alemão Gerold Geppert e o Sr Raimundo Paiva compraram e lotearam essa área, 

registrando com o nome de Loteamento Reforma, que abrangia terras do Guarapes, 

Planalto, Quintas do Vigário e Peixe-Boi. Caracterizando a forma como o loteamento 

foi organizado, Vasconcelos (1999, p.11) menciona: 

 

As terras adquiridas pela Gerna LTDA foram loteadas com o nome 
de Reforma, sendo este dividido em várias quadras. A parte 
concernente ao atual bairro Planalto corresponde a 128 quadras, 
cada uma com 120 lotes. Cada lote tem uma dimensão de 20x60, 
totalizando, portanto, 2.560 lotes e uma área total de 3.072.000 m², 
totalmente localizado no município de Natal.  
 
 

Segundo Oliveira (2002) a empresa Gerna foi vendendo os terrenos para 

àqueles que acreditavam numa certa valorização da área, ou desejassem instalar 
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suas granjas ou sítios. Com o tempo, foi feito o desmembramento dos lotes, com a 

abertura de ruas projetadas, favorecendo para a construção de residências e 

conjuntos habitacionais, para uma clientela, em geral, de baixo poder aquisitivo.  

A inauguração do conjunto habitacional Cidade Satélite, na década de 1980, 

passou a influenciar na ocupação do então Loteamento Reforma, pois foi construído 

em uma grande área vizinha, separados apenas por uma linha férrea. Segundo 

Natal (2010) as construções das residências foram dividas em etapas. A primeira 

etapa foi entregue no ano de 1982 e em 1985 foram concluídas as outras duas. Em 

relação a primeira etapa foram construídas 1666 unidades habitacionais, numa área 

de 98.111,91 m², já na segunda etapa foram entregue 724 unidades, ocupando uma 

área de 41.049,56 m², por fim a terceira com um total de 1155 unidades, em uma 

área de 70.221,30 m². Dessa forma, temos a dimensão territorial desse conjunto e 

seu impacto no reordenamento socioespacial da cidade.  

Desse modo, a sua localização, no bairro Pitimbú, nos limites entre Natal e o 

município de Parnamirim acentuou a expansão do tecido urbano nessa direção, 

favorecendo para ampliação da fronteira urbana da cidade. Para chegar ao bairro, 

existia apenas uma via de acesso, a BR-101, o que dificultava o deslocamento dos 

moradores e consequentemente o seu acesso. Somente em 1996 com o 

prolongamento da Avenida Prudente de Morais (atual avenida prefeito Omar 

O´Grady), essa realidade foi alterada, já que uma nova via passou a ligar o bairro 

com outras partes da cidade.  

O prolongamento da Avenida Prudente de Morais, no eixo sul da cidade, 

influenciou na valorização dos terrenos e residências localizadas no bairro Pitimbú, 

contribuindo para que áreas adjacentes fossem ocupadas. Esse processo direcionou 

a expansão para essa parte da cidade, favorecendo a ocupação do bairro Planalto, 

principalmente nas mediações da Avenida Monte Rei, que constitui-se na principal 

via de ligação e articulação entre ambos.   

Inicialmente, devido à precária infraestrutura, aliado à dificuldade de acesso, 

como também a ausência de serviços básicos necessários para a vida na cidade, 

contribuíram para um certo desprestígio dessa parte da cidade, que foi considerada 

durante um tempo como “periferia pobre”. Um outro fato que agravava ainda mais 

essa condição era a proximidade com o lixão da cidade. Esses fatores afetaram 

diretamente nos valores dos terrenos, ou seja, no seu baixo valor de compra e 

venda, o que acentuou a sua ocupação pela população de baixa renda. Esses 
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investimentos em obras de infraestrutura, através da atuação do Estado 

dinamizaram um fluxo em direção a essa área, o que reforça o que Corrêa (2011) 

afirma sobre a intervenção dos agentes produtores do espaço, com destaque para o 

Estado, contribuindo para a valorização de parcela da cidade.   

Em entrevistas realizadas com moradores antigos do bairro, os mesmos 

relataram essa informação. Freire 7, moradora do Planalto desde 1995, afirma que 

seu pai trocou o terreno que moravam por uma Kombi. Na época, o terreno custou 

R$ 1.000,00 reais, com dimensão 100x80. Relatando sobre esse período mencionou 

que não havia água encanada, nem luz. As ruas de barro dificultavam a entrada de 

ônibus em todas as áreas do bairro, o que obrigava os moradores a deslocam-se um 

longo percurso a pé. A mesma ressaltou que a ocupação inicial do bairro se deu nas 

áreas próximas à linha do trem. Justificando o motivo da escolha do bairro para 

viver, afirmou que foi devido ao baixo preço, já que seus pais não tinham condições 

financeiras de comprarem terreno em outra parte da cidade e na zona Norte ficava 

muito distante do centro.  

A moradora Gomes, habitante do Planalto há 16 anos, explica que o bairro 

surgiu de uma “deficiência” de moradia (provavelmente a entrevistada se referia à  

déficit) . Essa “deficiência” fez com que as pessoas procurassem o bairro Planalto”. 

Sobre a ocupação da terra, menciona que “as pessoas foram se apossando dos 

terrenos. Outros foram tirando proveito vendendo os terrenos”. Esse processo de 

ocupação irregular, fez com que muitos habitantes da cidade viessem ocupar 

terrenos no bairro. Fato relato pela moradora Silva que afirma que no loteamento 

Reforma havia “invasão” de terrenos. Entretanto, considerado o conjunto de 

informações, pode-se admitir que o processo inicial de ocupação do bairro, se deu a 

partir das ocupações irregulares, resultado dos altos valores dos terrenos e imóveis 

localizados em áreas mais centrais da cidade, expulsando para as “periferias 

pobres” a população de baixo poder aquisitivo.  

Em que pese a atuação do Estado, na provisão de moradias no bairro, têm-se 

em 1996 os lançados dos primeiros empreendimento financiados. Esses foram 

instalados na principal via do bairro, Rua Monte Rei, sendo financiado pela Caixa 

Econômica Federal, com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS). Tinham como característica o sistema de associativismo. Efetivamente, 

                                            
7 O nome dos entrevistados serão preservados, por isso, utilizaremos nomes fictícios.   
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“foram aprovados seis residenciais: Base Forte, Alto Mar, Relâmpago, Fortin, Vale 

Seguro, Tom Jobim.” (OLIVEIRA, 2002, p. 32). Na Figura 8 podemos observar a 

referida via no início da década de 2000, a qual não apresentava calçamento. Na 

Figura 9 visualizamos a Rua Monte Reis, com sua atual configuração, com destaque 

para o Residencial Base Forte. É importante salientar que a referida rua, tornou-se 

uma das principais vias do bairro, onde se concentra o comércio e serviços. 

Figura 8 – Rua Monte Reis no início da década de 2000 

 

Fonte: Ademir Francisco da Silva, 2000.  

 

Figura 9- Atual configuração da Rua Monte Reis, com destaque para residencial 

Base Forte  

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. (João Henrique Gomes da Silva) 

 

De acordo com entrevista institucional realizada com um representante do 

mercado imobiliário, o primeiro empreendimento entregue foi o condomínio Base 
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Forte construído pela Mota Construtora (final da década de 1990). Sobre esse 

empreendimento, Oliveira (2002) afirma que era composto por 14 unidades, com 

custo na época em torno de R$ 9.500,00, apresentando prestações entre R$ 80,00 e 

R$ 90,00 reais e tinha como público alvo a faixa da população que apresentava 

renda entre 3 e 4 salários mínimos, sendo proponentes na sua totalidade 

prestadores de serviços da própria Caixa. Identificando as particularidades desses 

primeiros empreendimentos, por apresentarem em sua maioria moradores que 

possuíam as mesmas profissões, Oliveira (2002, p. 33) esclarece:  

 
Isto aconteceu pelo fato dos condôminos terem assinado contrato na 
forma de associativo, ou seja, era formado um grupo onde todos 
tinham que assinar o contrato no mesmo dia e cuja entrega dos 
imóveis se daria. As rendas também tinham que ser equivalente (na 
faixa de três salários mínimos).  

 

 

As primeiras construtoras a atuarem no bairro foram: Pontual, Viga e Mota. 

Sobre a comercialização de terrenos e imóveis, Silva, relata que teve muita 

dificuldade para conseguir compradores, pois só tinha “mato”, além do preconceito 

que existia sobre essa área, sendo considerado um lugar marginalizado e perigoso. 

Isso afetava diretamente nos preços das residências, que custavam em torno de 

5.000,00 até 7.000,00 mil reais, com um quarto e dimensão total de 40 metros. Os 

financiamentos eram feitos pela Caixa Econômica Federal. Conforme, Oliveira 

(2002) os condomínios Fortim, Vale Seguro e Alto Mar, eram constituídos na sua 

maioria por vigilantes. Enquanto o Tom Jobim, por auxiliares de enfermagem.  

É dentro desse contexto, que a implantação de empreendimentos 

habitacionais começa a acontecer, contrastando com as ocupações irregulares que 

caracterizou o seu processo inicial de ocupação. Na figura 10 podemos visualizar a 

tipologia das primeiras habitações. De pequeno porte, construídas em grandes 

áreas, sem a infraestrutura necessária, no qual, pode-se perceber uma dialética no 

seu processo inicial de ocupação, vinculada aos diferentes padrões de renda da sua 

população, materializado através das características e tipologia das moradias. As 

ocupações regulares, contrastando com as irregulares.   
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Figura 10- Características das primeiras habitações do bairro 

Fonte: Ademir Francisco da Silva, 2000. 

 

Assim, mesmo apresentando essas ocupações, aliado a abertura de novos 

loteamentos e as consequentes ocupações irregulares que não deixaram de 

acontecer, os problemas relacionados com a falta de infraestrutura e serviços 

públicos e privados passaram a emergir com maior intensidade. Entre esses 

problemas destaca-se a dificuldade de deslocamento, já que esse acontecia por 

ruas sem calçamento, de areia e barro, não existindo linha de ônibus ligando o bairro 

com outras partes da cidade, sendo necessário deslocar-se para áreas de bairros 

vizinhos. Esses problemas passaram a afetar negativamente as condições de vida 

da população residente, como também o interesse do mercado imobiliário e da 

própria Caixa Econômica Federal em liberar recursos para a construção de novos 

empreendimentos. Portanto, havia a necessidade de dotá-lo de serviços básicos e 

de infraestrutura.  

Uma outra característica da sua ocupação, foi a relocação de famílias que 

moravam em favelas localizadas em outras partes da cidade para o seu território.  

Segundo Vasconcelos (1999) em 1993 a prefeitura do Natal removeu 170 famílias 

que habitavam em favelas localizadas nos bairros de Ponta Negra e Guamoré. 

Essas famílias receberam um terreno, material de construção e mão de obra.  

Essas características contribuíram para um certo “desprestigio”, constatado  

pelo desinteresse por parte dos agentes privados e públicos em continuarem 

investindo no então loteamento. Entretanto, seu crescimento populacional estava 

acontecendo de forma acelerada, o que demandava ações mais concretas. Desse 
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modo, a pressão por parte da Caixa Econômica Federal que só voltaria a liberar 

financiamentos se houvesse investimentos em infraestrutura, aliado aos interesses 

dos empreendedores imobiliários, contribuiu para o estabelecimento por parte do 

poder público, do calçamento das principais vias. Nesse contexto, houve o esforço 

dos próprios moradores do então Loteamento Reforma para transformá-lo em bairro, 

através do recolhimento de assinaturas e encaminhado em 1997 ao Gabinete do 

Prefeito. Fato que culminou em 1998, com a promulgação da Lei n° 151/98 em 26 de 

março de 1998. No entanto, essa lei não definiu os limites do bairro, sendo 

modificada pela Lei° 5.367, de 27 de maio de 2002. (Natal, 2007). Na Figura 11, 

temos os limites do bairro.  

 

Figura 11 - Limites do bairro Planalto 

 

Fonte: Natal, 2007 

 

No território do município de Natal, o bairro localiza-se na extremidade Oeste, 

fazendo limites com os municípios de Macaíba e Parnamirim. Do ponto de vista da 

Legislação Municipal (Plano Diretor de 2007), o bairro constituiu-se em uma Zona de 

Adensamento Básico, margeado por duas Zonas de Proteção Ambiental (ZPA), A 

ZPA 4 e a ZPA 3. Devido à sua localização, entre duas áreas que tem apresentado 
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acelerado crescimento imobiliário, o conjunto Cidade Satélite e o município de 

Parnamirim, o bairro vem apresentando destaque na dinâmica imobiliária da cidade. 

Portanto, o fato do bairro possuir grandes áreas desabitadas, em comparação com 

outras partes da cidade, tem favorecido para que seja disputado pelos agentes do 

mercado imobiliário. Fato que será discutido a seguir.  

 

4.1 PLANALTO: SUAS REDIFINIÇÕES 

 

Conforme foi mencionado anteriormente, o bairro Planalto vem passando por 

grandes transformações na sua morfologia, através da atuação dos agentes 

produtores (Estado, empreendedores imobiliários e moradores). Essas 

transformações tem gerado uma dinâmica urbana em constante processo de 

desenvolvimento, no qual existe a necessidade de estudos para entender os 

processos, usos e conflitos presentes na sua configuração.  

Desse modo, o bairro vem ganhando destaque, na dinâmica da cidade, a 

partir do seu acelerado processo de desenvolvimento imobiliário, em função dos 

financiamentos para aquisição da casa própria, dentro do Programa Habitacional 

Minha Casa, Minha Vida, contribuindo para introdução de famílias com renda mais 

alta, em relação aos primeiros moradores. Assim, discutiremos nessa parte da 

pesquisa, como esse processo tem ocorrido no bairro, dando continuidade ao 

resgate da sua história.  

Dentro de uma escala temporal, tem-se no ano de 2000 a entrega das 

primeiras unidades do conjunto habitacional: Residencial Alto do Pitimbú. De acordo 

com Oliveira (2002) o residencial foi construído pela Construtora Connível, dentro 

dos financiamentos do Plano de Arrendamento Residencial (PAR), possuía 100 

unidades, destinado para um público com renda de 5 e 6 salários mínimos. O valor 

dos imóveis variavam em torno de R$11.800,00 a 21.000,00 mil reais.  

Com o estabelecimento de novos conjuntos habitacionais, dentro dos 

programas habitacionais desenvolvidos pelo poder público, juntamente com a 

provisão de infraestrutura e a introdução de serviços públicos e privados, 

contribuíram para a valorização dos terrenos e consequentemente dos imóveis, 

principalmente àqueles localizados nas suas principais vias (Monte Reis, Agrestina, 

João Hélio e Mira Mangue), demonstrando o aumento significativo de pessoas com 

renda média dentro do seu território.  
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Segundo Oliveira (2002), o perfil dos moradores até 1996 era formado em sua 

maioria por população de baixa renda, principalmente trabalhadores da construção 

civil, do mercado informal, empregadas domésticas, desempregados, muitos deles 

posseiros. Com a chegada dos novos empreendimentos, para um público de renda 

mais alta, o perfil dos moradores do bairro passa a ser alterado. Esse processo vem 

se acentuando no bairro, o que vem contribuindo para que o mesmo mude sua 

imagem de lugar desprestigiado no contexto urbano local.   

Na produção do seu espaço é possível identificar a forte atuação do mercado 

imobiliário, que tem selecionado áreas especificas do bairro para investirem, 

contribuindo para “expulsar” os posseiros. Aliado a esse processo, têm-se a atuação 

da prefeitura que construiu os loteamentos Santa Clara e Leningrado, com o objetivo 

de abrigar as famílias que foram removidas de favelas localizadas em outras partes 

da cidade: Favela do Fio, Favela do Detran, Favela no conjunto Alagamar em Ponta 

Negra, Favela Via Sul, localizada no bairro Neópolis. É importante salientar, que a 

introdução desses loteamentos no território do bairro aconteceu em áreas mais 

longínquas, o que não alterou diretamente o processo acentuado de valorização de 

terrenos e imóveis.   

Para termos uma ideia da valorização que o bairro vem passando, em 

entrevista realizado com um corretor de imóveis, o mesmo informou que hoje um lote 

10x20 desmembrado localizado na Avenida Monte Reis, custa em torno de 

80.000,00 a 100.000,00 mil reais. Aliado à dificuldade de encontrar esse tipo de lote. 

Comparando com os valores dez anos atrás afirma que se comprava um lote de dois 

mil metros por 3 mil reais. Em relação aos valores dos apartamentos, um outro 

corretor nos informou que na planta um apartamento de 61 m² no Condomínio 

Thisaliah localizado na Avenida João Hélio, em 2009 custava 76.000,00 mil reais. Já 

em 2012, três anos após o lançamento, o mesmo apartamento custava 110.000,00 

mil reais.  

Com o estabelecimento dos novos empreendimentos dento do Programa 

habitacional Minha Casa, Minha Vida, uma nova dinâmica passa a ocorrer no bairro. 

Esses estão concentrados nas principais vias do bairro: Monte Reis, Agrestina, Mira 

Mangue e João Hélio, como também a rede de serviços e comércios e os maiores e 

mais caros imóveis, representando a centralidade presente no bairro. (VER FIGURA 

12). 
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Figura 12- As principais vias do bairro  

 

Fonte: Elaborado por Andrade, 2013.  

 

O mercado imobiliário ao contribuir para valorização dessas principais vias 

têm provocado mudanças no uso e na apropriação do espaço, favorecendo a 

introdução de moradores com padrão de renda mais alto, fazendo com que a 

população de baixa renda adentre as áreas que tenham valor de acordo com seu 

poder aquisitivo. A paisagem do bairro, formada em um primeiro momento por 

casebres, barracos, grandes áreas desabitadas, tem dado lugar para um novo 

padrão das habitações, através das casas e apartamentos, dentro dos condomínios 

fechados, com seus muros, cercas elétricas, segurança, áreas de lazer.  

Podemos visualizar nas figuras a seguir as diferentes tipologias das 

habitações no bairro. Na Figura 13 temos a fachada do Condomínio Residencial 

Thisaliah, localizado na Rua João Hélio, constituindo-se em um dos exemplos dos 

novos empreendimentos dentro do PMCMV. Na figura 14 observamos a entrada de 

um condomínio fechado, com sua guarita, cerca elétrica, demonstrando mais um 
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novo estilo de moradia presente no bairro. Já na figura 15 observamos exemplos da 

fachada das residências mais antigas.  Por fim, temos os barracos da comunidade 

Monte Celeste, uma das ocupações irregulares presentes no bairro.  

Figura 13: Fachada do Condomínio Residencial Thisaliah  

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013 (João Henrique Gomes da Silva).  

Figura 14: Condomínios de Casas  

Fonte: pesquisa de campo, 2012 (João Henrique Gomes da Silva).  
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Figura 15- Fachada das casas antigas do bairro  

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013 (João Henrique Gomes da Silva).  

 

Figura 16: Barracos da comunidade Monte Celeste 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013 (João Henrique Gomes da Silva). 

 

Essas figuras retratam as diferentes práticas socioespaciais que observamos 

no bairro, resultado do processo contraditório de produção do seu espaço. Assim, 

podemos perceber que existem usos diferentes em relação ao modo de vida, 
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materializado através das moradias, produzindo sua configuração urbana. Portanto, 

a desigualdade socioespacial se expressa pelo padrão das construções, que 

demonstra a contradição nas diferentes formas em que os seus moradores acessam 

o bairro. Seja nos novos empreendimentos, nas habitações mais antigas ou nas 

ocupações irregulares temos as possibilidades que cada indivíduo encontra para se 

apropria do espaço da cidade, como necessidade para a reprodução da vida urbana.  

Nesse contexto, Corrêa (2011, p.47) explicita que: 

 

A terra urbana e a habitação são objetos de interesse generalizado, 
envolvendo agentes sociais com ou sem capital, formal ou 
informalmente organizados. Estabelece-se uma tensão, ora mais, ora 
menos intensa, porém permanente, em torno da terra urbana e da 
habitação. Se isso não constitui a contradição básica, transforma-se, 
contudo, em problema para uma enorme parcela da população. 
 
 

A valorização e abundância de terrenos, junto com a falta de fiscalização da 

prefeitura, favoreceu para que 139 famílias ocupassem irregularmente áreas do 

bairro, formando a comunidade Monte Celeste. Segundo a moradora Costa os 

moradores foram construindo seus barracos na Rua Monte Celeste, como também 

em parte de um terreno da prefeitura. Em junho de 2013 receberam uma ordem 

judicial para saírem desse lugar. Sobre esse fato a referida moradora afirma: “Como 

os barracos estão na frente dos terrenos, eles querem limpar. Tem como entulho.” A 

comunidade tem por volta de 10 anos de existência. A maioria dos seus moradores 

são desempregados, catadores de lixo que trabalham com reciclagem, famílias que 

recebem apenas auxilio do governo, como o bolsa família.  Na figura 17 observamos 

a forma como eles realizam a seleção dos resíduos que são vendidos. Para facilitar 

o transporte e recolhimento desses resíduos sólidos, a maioria dos moradores 

utilizam carroças, fato que é percebido pelo grande fluxo dessas pelas ruas do 

bairro, conforme foi constatado em nossas pesquisas pelo bairro.   
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Figura 17- Forma de organização dos lixos recolhidos  

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013 (João Henrique Gomes da Silva).  

 

A área é precária de infraestrutura. Os barracos são em maioria de papelão, 

feitos com materiais que são recolhidos no próprio lixo. Existe a luta desses 

moradores por condições dignas de vida. Assim, em março de 2013 105 famílias 

irão receber um apartamento dentro do condomínio Vivendas do Planalto, 

empreendimento do PMCMV para a população de 0 até 3 salários mínimos. (Ver 

figura 18). Vale salientar que esse é o único empreendimento dentro do território de 

Natal para população com renda familiar de até um salário mínimo. Ele está 

localizado em uma área distante do centro da cidade, no bairro Guarapes, vizinho ao 

Planalto. Entretanto, como uma estratégia de marketing utilizou-se o Planalto no seu 

nome para agregar valor e prestigio.  
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Figura 18: Vivendas do Planalto 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013 (João Henrique Gomes da Silva).   

 

De acordo com informação coletadas na SEHARPE, das 886 unidades 

habitacionais do empreendimento Vivenda do Planalto, 60% são para beneficiar 

famílias do cadastro geral do município e 40% para a promoção de reassentamento 

de duas comunidades, que estão localizadas em áreas do entorno do 

empreendimento: a comunidade Monte Celeste e 8 de outubro. Essas comunidades 

foram escolhidas a partir dos critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de 

Habitação – CONHABINS. Esses critérios são: Territorialidade (o candidato deve 

residir próximo ao empreendimento); Vulnerabilidade social (família que tenha renda 

per capita familiar igual ou inferior a R$ 70,00 reais); Família com filho menor de 18 

anos.  

Portanto, essa dinâmica demonstra o caráter desigual de acesso à terra 

urbana. Uma dualidade presente na produção do seu espaço, a partir dessas 

realidades contrastantes, convivendo lado a lado. Realidades com conteúdos 

diferentes, materializadas através do uso, dos modos de vidas, reforçado 

principalmente pela atuação do mercado imobiliário com forte articulação do Estado. 

A área da referida comunidade ficará livre para os investimentos do capital 

imobiliário, expulsando para áreas mais longínquas da cidade, àqueles que de 

alguma forma contribuem negativamente para a reprodução do capital. Assim, temos 

no processo de transformações do bairro, contradições, conflitos que ressaltam as 



80 
 

desigualdades presente no bairro. Essa é uma das contradições, dos conflitos 

presente nas transformações do bairro e que nos instigou a pesquisá-lo.  

Sobre esse processo, a moradora Silva afirma:  

 
O Planalto tem uma diversidade de classes sociais. Você pode ver 
edifícios e condomínios muito bonitos e de lado, você ver uma 
travessa. Uma pessoa morando numa casa caindo os pedaços. 
Pessoas extremamente pobres, morando perto de pessoas 
extremamente ricas. Se você fica ali de cinco seis horas você ver 
cada carro bonito. Que a gente nunca sonhava que esse povo viesse 
morar aqui no nosso bairro. Isso muito nos orgulha. Por que hoje nos 
vemos muito comércio, supermercados. Rede mais que é um mega 
supermercado. Que trouxe para gente melhorias. Mais emprego. Isso 

foi bom.  
 

 

Na visão dos moradores, as mudanças que o bairro vem passando tem 

contribuído para que melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida aconteçam, 

já que no passado “não tinha nada”, hoje não precisam nem sair dele para fazerem 

compras. Nas pesquisas de campo foi possível identificar diferentes mudanças na 

sua paisagem. Desde da provisão do calçamento das suas principais vias, como 

também lançamentos, conclusão e entrega de empreendimento imobiliários. Os 

plantões das imobiliárias e construtoras no final de semana é uma constante, além 

do grande número de faixas e placas com anúncios de vendas e compras de 

terrenos, casas, escritura particular. (Ver figura 19).  
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Figura 19- Presença de faixas publicitárias no bairro 

 

Fonte: pesquisa de campo (2013) João Henrique Gomes da Silva  

 

Durante as pesquisas de campo, acompanhamos a construção do 

Supermercado Serve Bem, pertencente a uma rede estadual de supermercados, 

formada por uma associação de empresários, com 23 lojas em todo o Rio Grande do 

Norte, a Rede Mais. Localizado na Avenida Mira Mangue, o mesmo trouxe para o 

bairro um novo conceito de supermercado, substituindo os pequenos mercadinhos 

que atendia à população do bairro. Na figura 20 a construção em 19 de setembro de 

2012. Já na figura 21 o supermercado funcionando em 26 de maio de 2013.  
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Figura 20- Construção do supermercado Serve Bem em Setembro de 2012

 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 (João Henrique Gomes da Silva)  

 

Figura 21- Supermercado Serve Bem em Maio de 2013  

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013 (João Henrique Gomes da Silva).   
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Uma outra transformação que identificamos no bairro durante as pesquisas de 

campo, foi o capeamento asfáltico das suas principais vias. Foram asfaltadas as 

seguintes vias: Rainha do Mar, Mira Mangue, Agrestina, Monte Rei, João Hélio A. 

Rocha e Paracati. Conforme citado anteriormente, são nessas vias onde estão 

concentradas os novos empreendimentos dentro do PMCMV, como também os 

investimentos públicos.  

 

Figura 22- Rua João Hélio em setembro de 2013 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 (João Henrique Gomes da Silva).  
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Figura 23- Rua João Hélio em Maio de 2013  

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013 (João Henrique Gomes da Silva).  

 

Na figura 22, temos a Rua João Hélio A. Rocha em 19 de setembro de 2012, 

sem asfalto. Já na figura 23, observamos a mesma asfaltada no dia 26 de maio de 

2013. Nesse sentido, a atuação do poder público, a partir da implantação de 

infraestrutura, tem contribuído para acentuar a valorização das vias onde estão 

localizados os edifícios e condomínios fechados. A expectativa é que o bairro 

continue crescendo, já que apresenta bastantes áreas ociosas, o que pode ser 

constatado nas pesquisas de campo. Obervamos muitos terrenos cercados, 

murados, com placas dos futuros empreendimentos que serão instalados, todos 

dentro do PMCMV, conforme figura 24. 
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Figura 24- Terrenos onde será construído um novo empreendimento 

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013 (João Henrique Gomes da Silva).  

 

Nesse contexto, enquanto os empreendimentos não são construídos, os 

terrenos tem tido outros usos, ou seja, os moradores tem usados para a prática de 

atividades esportivas, já que não existem espaços públicos, como praças, quadras, 

campo de futebol. (Figura 25). Com a construção dos empreendimentos, essa 

prática deixará de acontecer, restringindo o uso. Assim, a partir das estratégias do 

mercado imobiliário que tem se apropriado do espaço do bairro, o uso tem se 

limitado, negando a produção de um bairro para todos. Os moradores mais antigos 

reclamam da falta de lugares para a prática de lazer. Os novos tem dentro dos seus 

“muros” uma série de equipamentos de esporte e lazer. Para os moradores antigos, 

restam alterar seus hábitos, a partir da negação do uso dos lugares do bairro.  
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Figura 25- Moradores jogando futebol nos terrenos  

 

Fonte: pesquisa de campo, 2012 (João Henrique Gomes da Silva). 

 

Investigando os motivos que tem favorecido para que esse processo ocorra 

no bairro, entrevistamos corretores de imóveis que atuam no bairro. Entre os motivos 

que tem favorecido para que os empreendimentos imobiliários se instalem no bairro 

temos: a proximidade com a zona Sul e com o centro da cidade, favorecido pelas 

vias de acesso; a abundância de grandes lotes desprovidos de construção no bairro 

e o seu valor o que viabiliza o financiamento das construções dentro do PMCMV; 

Melhorias na infraestrutura e serviços públicos; a escassez e os altos valores de 

áreas localizadas na região Sul e parte da Leste.  

Portanto, como o espaço para a construção na cidade tem se tornado cada 

vez mais limitado, o mercado imobiliário tem estabelecido estratégias para continuar 

se reproduzindo. O Planalto se insere nesse contexto, a partir do estabelecimento de 

empreendimentos de porte médio para uma população de renda variando de 2 a 7 

salários mínimos. Sendo 80% dos empreendimentos financiados pela Caixa 

econômica Federal e 20% pelo Banco do Brasil.  

Em relação aos valores dos imóveis, os apartamentos variam de 90.000,00 a 

110.000,00 mil reais. Com diferentes dimensões: 54,58 m², 63,40 m², 71 m². Os 

empreendimentos precisam estar dentro do padrão de valores determinado pelo 

PMCMV, para que consigam oferecer aos compradores o subsidio máximo que é 

17.000,00. As construtoras, para compensarem a pequena dimensão dos 

apartamentos, investem em segurança, área de lazer, com piscinas, quadras, 

playground, salão de festas, academias. Sobre a comercialização de casas, existe 

uma dificuldade do mercado para encontrar residências regularizadas. Esse fato é 

consequência das posses pelo qual o bairro historicamente passou.  
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Interessante que os empreendedores imobiliários utilizam-se da publicidade 

para vender os seus produtos. Como por exemplo, temos o seguindo slong: “Venha 

morar no bairro que mais cresce e se valoriza em Nata”; “Venha ser feliz no maior e 

melhor empreendimento do Planalto”. O Residencial Veredas do Planalto, por 

exemplo, utiliza na sua publicidade, os investimentos públicos que irão ocorrer no 

bairro: “Em breve, toda a região vai se transformar com a construção de praças, 

pavimentação de ruas, a instalação do novo Hospital de Trauma de Natal, além de 

tudo de bom que o crescimento traz. Veredas do Planalto. Chegou a sua hora de 

morar bem.” (Informe publicitário).  

Para Lefebvre (2001, p. 32), existe o “urbanismo dos promotores de venda”, 

ou seja, “eles não vendem mais uma moradia ou um imóvel, mas sim urbanismo. 

Com ou sem ideologia, o urbanismo torna-se valor de troca.” Eles escolhem 

ocasiões e locais privilegiados: “lugar de felicidade numa vida cotidiana miraculosa e 

maravilhosamente transformada.” O autor ressalta que os textos publicitários 

utilizados por esses agentes, para vender os imóveis, torna-se uma ideologia, pois 

usam termos, palavras, frases, em que a “cotidianidade parece um conto de fadas”: 

como exemplos, cita: “Faz nascer uma nova arte de viver”; “um novo estilo de vida”. 

Assim, uma possível realidade de vida na cidade é vendida, como imagem de se 

viver bem. Nesse sentido, o signo, as simbologias se tornam categorias em que se 

destaca o modo de vida urbano.  

Para ele, esses slogans favorecem para vender uma imagem, a imagem 

realizada através da alegria de viver, fundamentada na sociedade de consumo que 

estão traduzidas em ordens: 

 

Ordem de seus elementos no terreno, ordem de ser feliz. Eis o 
contexto, o palco, o dispositivo de sua felicidade. Se você não souber 
aproveitar a ocasião de pegar a felicidade que lhe é oferecida para 
fazer dela a sua felicidade é que...inútil insistir. (LEFEBVRE, 2001, 
p.32). 

 

Nessa conjuntura, os empreendedores imobiliários, vendem sonhos, desejos, 

ilusões, utilizando-se de argumentos e propagandas, contribuindo para desenvolver 

no imaginário popular, a ideia de habitar um espaço na cidade, não mais restrita a 

compra de uma casa, enquanto moradia, mas também de toda uma gama de 

estruturas de serviços e equipamentos de lazer, materializados através dos 

condomínios e edifícios horizontais e verticais fechados. Esses, por sua vez, vem se 
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tornando desejo de consumo para as classes de renda média e alta. Assim, uma 

ideologia é desenvolvida através do mercado, que vende a ideia de que a felicidade 

está em habitar nesses empreendimentos, como sinônimo de qualidade de vida e 

bem estar, conforme podemos observar na figura 26.  

 

Figura 26: Publicidade presente nos novos empreendimentos  

 

Fonte: pesquisa de campo, 2013. (João Henrique Gomes da Silva).  

 

Contudo, mesmo com o elevado investimento do capital imobiliário no bairro, 

existe a necessidade de dotá-lo de infraestrutura condizente com esse processo. Em 

relação aos serviços e equipamentos urbanos presentes no bairro temos: somente 

em 13% do seu território há drenagem e 14% é pavimentado; só existem duas 

escolas municipais, duas escolas particulares, além de duas creches municipais; na 

saúde, apenas uma unidade de saúde que se encontra desativada, fazendo com 

que a população busque atendimento na Unidade de Saúde do Conjunto Cidade 

Satélite, localizado no Bairro Pitimbú; no desportivo: há uma quadra; na Segurança 

Pública: existe duas bases comunitárias. (NATAL, 2013). Portanto, a velocidade da 

provisão de infraestrutura não estar no mesmo ritmo do seu processo de expansão. 

Existe um grande número de ruas sem calçamento, que no período de chuva 

alagam, trazendo transtorno para a população.  
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Assim, basta uma simples visita ao bairro para percebemos o elevado número 

de empreendimentos construídos ou em processo de construção. Em relação a sua 

configuração atual, tem-se a dinâmica dos loteamentos, através da compra e venda 

de lotes, das casas dentro dos condomínios fechados, da venda e compra dos 

apartamentos, das ocupações irregulares, do comércio informal de compra e venda 

de casas, dos loteamentos para a população removida das favelas. Desse modo, a 

chegada dos novos empreendimentos tem transformado a sua realidade, mudando 

inclusive seu status de um bairro de inserção periférica na dinâmica da cidade, para 

uma das regiões mais promissoras para o mercado imobiliário. Os produtos 

imobiliários tem tido preços acessíveis, sendo vendidos por valores considerados 

competitivo no mercado local.  

Nessa perspectiva, as metamorfoses urbanas são perceptíveis a partir das 

mudanças do padrão arquitetônico das habitações, como também a presença de 

prédios comerciais, como panificadoras, supermercados, galerias de lojas, 

drogarias, posto de gasolina, lojas de materiais de construção o que reforça a 

acentuada dinâmica urbana presente no bairro. Assim, essas metamorfoses estão 

vinculadas com os processos socioespaciais, vinculados à atuação do mercado 

imobiliário e do poder público. Entre essas metamorfoses, destaca-se mudanças na 

sua paisagem, a partir do processo de uso e ocupação. Ou seja, o momento da 

ocupação pelos empreendimentos vinculados aos programas habitacionais, com a 

introdução dos condomínios e edifícios fechados, a partir de um padrão urbanístico e 

de renda que passa a caracterizar e compor parte da sua paisagem. Em articulação 

com o momento de ocupação do bairro pelos moradores que foram removidos das 

favelas localizadas em outras partes da cidade e instalados nos loteamentos Santa 

Clara e Leningrado. Aliado as ocupações irregulares. A instalação desses “novos” 

empreendimentos, nas principais vias do bairro, tem favorecido para o 

enobrecimento do bairro, enquanto os referidos loteamentos estão localizados em 

áreas adentra ao seu território, com precariedade de acesso aos serviços oferecidos 

no bairro.  

Assim, parte-se do pressuposto de que há, no bairro, uma realidade urbana 

plural em constituição, a partir da existência de diferentes classes sociais habitando 

o mesmo espaço. Permitindo, com isso, pensar a construção de uma cidade em que 

diferentes classes sociais produzem um espaço de acordo com seus interesses. 

Com isso, o uso do solo na cidade tem sido disputado por seus agentes produtores 
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de forma diferenciada, provocando conflitos entre indivíduos e usos, já que o 

processo de representação espacial envolve uma sociedade hierarquizada, dividida 

em classes (CARLOS, 2007). Assim, a cidade é produzida a partir da apropriação do 

espaço pelas distintas classes sociais, baseada na condição econômica de cada 

uma delas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na análise do processo de produção do espaço de Natal foi possível 

identificar novas formas e processos espaciais. Esse processo está vinculado a 

articulação entre espaço-tempo proposta por Lefebvre (2006) no qual cada 

sociedade, em diferentes momentos históricos produz o seu espaço. Essas 

mudanças se referem à apropriação/produção/reprodução do espaço, no movimento 

contínuo entre forma-conteúdo, no qual indivíduos e grupos sociais se organizam e 

materializam suas ações em realidades socioespaciais, permitindo analisar os 

agentes sociais, seus usos e conflitos que estão diretamente relacionados com esse 

processo.  

Nessa perspectiva, a partir da análise da cidade como mediação, entre as 

ordens próximas (relações entre indivíduos em grupos) e distantes (a ordem da 

sociedade regida por poderosas instituições) (Lefebvre, 2011) foi possível identificar 

que existe um processo em evolução, com continuidades e descontinuidades, fruto 

da articulação de interesses, que ora são comuns, ora são contraditórios. Entretanto, 

existe relação entre o plano da cidade como mediação e o plano do lugar, que no 

caso desta pesquisa, foi o plano do bairro, onde se desenvolvem as práticas 

cotidianas. Assim, a partir do uso de fragmentos de espaços na cidade, foi possível 

identificar os diferentes agentes sociais envolvidos, como também visualizar o 

processo dialético e contraditório de constituição da sociedade. 

A lógica do mercado de terra, desenvolvida pelo mercado imobiliário com 

seus elevados valores de troca, passou a transformar a dinâmica urbana de Natal, 

através do caráter seletivo de acesso à moradia, de acordo com a renda, 

expulsando a população de baixo poder aquisitivo para áreas distantes do centro, 

principalmente para os bairros localizados nas zonas Norte e Oeste. Nesse sentido, 

como impacto direto no processo de expansão do tecido urbano, têm-se a 

construção intensiva de conjuntos habitacionais, o que contribuiu para que as áreas 

rurais que existiam fossem incorporada à sua malha urbana, ampliando os limites 

geográficos da cidade, nos diferentes eixos de expansão urbana.  

Nestes termos, a ocupação do espaço urbano de Natal, caracterizado 

principalmente pela valorização de áreas melhor estruturadas, através da atuação 

imobiliária, em detrimentos de outras partes, em que as ocupações irregulares 

predominaram, produziu uma cidade fragmentada. Essa inserção trouxe para o seu 
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espaço urbano, novos conteúdos, vinculados principalmente às mudanças no seu 

padrão de ocupação, tanto em relação a tipologia das habitações e 

empreendimentos, como também da população atendida.  

Esse processo foi acentuado pelo desenvolvimento da atividade turística, em 

articulação com o mercado imobiliário, constituindo-se junto com o Estado, nos 

principais agentes produtores do espaço da cidade. Portanto, a raridade de grandes 

áreas vazias nas áreas centrais e bem estruturadas, de alguma forma, tem obrigado 

os investimentos do mercado imobiliário migrarem para outras áreas da cidade, de 

acordo com o porte do empreendimento, da construtora, como também do seu 

público alvo. A existência da propriedade privada da terra e o alto valor dos poucos 

terrenos ainda existentes nos melhores bairros tem onerado o preço da moradia. 

Restando para a população, de menor poder de renda e consequentemente de 

escolha, a ocupação de áreas periféricas, como as localizadas nas zonas Oeste e 

Norte. Dessa forma, a mancha urbana da cidade tem crescido em direção a essas 

zonas.  

Dentro desse contexto, o bairro Planalto ganha destaque na dinâmica 

imobiliária da cidade a partir da expansão do tecido urbano, em função, 

principalmente do alto valor dos terrenos e dos empreendimentos imobiliários 

localizadas nos bairros das zonas Sul e Leste, conforme discutido anteriormente, 

como também a partir do acesso ao crédito imobiliário através de programas 

habitacionais, como o Minha Casa, Minha vida. O acelerado processo de 

crescimento do número de condomínios e edifícios fechados tem favorecido para a 

introdução de “novos” moradores, com padrão de renda diferenciada (diga-se mais 

alta) em relação àqueles que inicialmente ocupavam áreas do bairro. O que começa 

a sinalizar mudanças no padrão de renda da população presente no bairro.  

Considerando o conjunto de informações, pode-se admitir que o processo 

inicial de ocupação do bairro, se deu a partir das ocupações irregulares, o que 

caracterizava como um lugar periférico. Entretanto, nos últimos dez anos o mercado 

imobiliário tem intensificado sua atuação no bairro, contribuindo para a sua 

valorização, provocando mudanças na apropriação do seu espaço. A sua paisagem, 

formada em um primeiro momento por casebres, barracos, grandes áreas 

desabitadas, tem dado lugar para um novo padrão das habitações, através das 

casas e apartamentos, dentro dos condomínios fechados, com seus muros, cercas 

elétricas, segurança, áreas de lazer.  
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De acordo com as nossas pesquisas, entre os motivos que tem favorecido 

para que os empreendimentos imobiliários se instalem no bairro temos: a 

proximidade com áreas centrais e dinâmicas da cidade; a abundância de grandes 

terrenos ociosos e o seu valor o que viabiliza o financiamento das construções 

dentro do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida; Melhorias na 

infraestrutura e serviços públicos; a escassez e os altos valores de áreas bem 

localizadas, principalmente na região Sul e parte da leste. Portanto, como o espaço 

para a construção na cidade tem se tornado cada vez mais limitado, o mercado 

imobiliário tem estabelecido estratégias para continuar se reproduzindo. O Planalto 

se insere nesse contexto, a partir do estabelecimento de empreendimentos de porte 

médio para uma população de renda variando de 2 a 7 salários mínimos.  

Nesse sentido, existe na produção do seu espaço um movimento de 

transformação na característica do seu perfil, em consonância com processos que 

vem acontecendo na cidade, ou seja, a constante valorização do solo urbano, em 

função da atuação do mercado imobiliário em articulação com o Estado. Assim, o 

Planalto constitui-se em uma área da cidade onde melhorias em infraestrutura vem 

chegando junto com os investimentos do capital privado. Com isso, tem-se uma 

prática socioespacial resultado da necessidade de habitar a cidade, não no seu 

sentido restrito, mas de uso do espaço para a reprodução da vida.  

O termo Metamorfoses Urbanas foi usado para fazer referência as 

transformações urbanas que o bairro vem passando, a partir da relação entre a 

forma (paisagem) e os conteúdos (processos), resultado da prática socioespacial. 

Portanto, dentro de uma perspectiva histórica foi possível entender como tem sido 

produzido/reproduzido o seu espaço. O espaço, tido como mercadoria, apresenta 

conflito, em função dos diferentes tipos de usos. Em relação ao valor de troca e valor 

de uso, podemos perceber que existe no bairro o uso vinculado à atuação do 

mercado imobiliário, com destaque para o valor de troca, e o uso vinculado a lógica 

dos moradores que usam o espaço do bairro como lugar para prática da vida. O 

valor de troca posto pelo mercado imobiliário tem selecionado e diferenciado a 

apropriação do seu espaço. Esse processo tem produzido uma diferenciação na 

forma de consumir os espaços do bairro, expresso nas diferentes morfologias que o 

compõe.  

Os produtos imobiliários que vêm compondo a sua morfologia tem lhe 

conferindo um novo padrão ocupacional em relação ao processo inicial. Essa 
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atuação tem sido respalda pela forte atuação do Estado, através de programas 

habitacionais e políticas públicas, conferindo ao bairro um novo status. Se antes 

desse processo, o bairro era visto sem expressividade na dinâmica da cidade, nos 

últimos 10 anos a procura por lotes e empreendimentos vem aumentando 

consideravelmente. Esse fato tem contribuído para o acelerado crescimento 

populacional, sendo o bairro que mais cresceu na cidade.  

Desse modo, esse fato tem influenciado a expansão do tecido urbano em 

direção ao bairro, através da abertura de uma nova fronteira urbana, a partir do 

direcionamento do eixo de crescimento da cidade. Nesses termos, podemos 

considerar que esse processo está contribuindo para que conteúdos radicalmente 

diferentes, do que se tinha e do que se coloca sejam observados na sua dinâmica. 

Assim, o processo de acumulação pelo urbano se impõe radicalmente na produção 

do seu espaço, gerando tensões no que diz respeito aos diferentes modos de vidas, 

que se revelam através do uso e apropriação do espaço.  

O bairro comporta na sua dinâmica moradias para os diferentes estratos da 

sociedade, ou seja, os novos empreendimentos dentro do PMCMV, os loteamentos 

para a população removida das favelas, as moradias para os catadores de lixo. 

Portanto, temos no plano do lugar, possibilidades múltiplas na forma de habitar o 

espaço urbano, o que representa o conjunto de tensões possíveis em uma cidade 

capitalista. Por isso, a produção da periferia passa por novos processos 

socioespaciais que não o seu inicial, o que nos remete a pensar os seus novos usos. 

Parte-se do pressuposto que uma realidade urbana plural vem sendo 

construída no bairro, no qual novas e antigas formas urbanas vem compondo sua 

paisagem, expressando o conteúdo do processo de produção do seu espaço. Uma 

dialética de uso e ocupação vinculada com a renda e o poder de escolha. 

O caminho aqui desenvolvido constituiu-se em um esforço teórico-

metodológico de entendimento de uma realidade, o bairro Planalto, que se encontra 

em movimento e apresenta diferentes elementos constitutivos e por isso passível de 

diferentes leituras e interpretações. Contudo, essa é uma área da cidade que ainda 

vai comportar muitos “novos” investimentos públicos e privados, o que demandará 

novos estudos, para entender os processos urbanos subsequentes. Um movimento 

que não se esgota com essa pesquisa, mas que abre possibilidades para a 

continuidade de estudos, já que o processo se apresenta em constituição.  
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