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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a influência do comércio e dos serviços na reconfiguração do espaço 

urbano de Natal-RN, tendo as Avenidas Bernardo Vieira e Engenheiro Roberto Freire como 

espaços privilegiados de análise. Inicialmente, são abordados os conceitos de produção e 

reprodução do espaço urbano, de centralidades e descentralidades urbanas, de serviços e de 

políticas públicas, principalmente, de transportes e de turismo. Em seguida, mostramos a 

construção do espaço urbano de Natal, destacando a formação histórica dos bairros da 

Ribeira, Cidade Alta e Alecrim, pioneiros no setor de serviços, observando que na atualidade 

existe um processo de descentralização em curso na cidade, das referidas atividades, para 

outras áreas do tecido urbano natalense. Posteriormente, estudamos as Avenidas Bernardo 

Vieira a Engenheiro Roberto Freire, ressaltando, em ambas, a distribuição das atividades 

comerciais e de serviços, além de questões relativas ao transporte, ao tráfego, ao turismo e aos 

problemas socioeconômicos, nelas identificados. Finalmente, atestamos que Natal, a partir da 

década de 1980, vem passando por um processo de descentralização dos serviços, tanto na 

direção Sul, quanto na esfera Norte da cidade. Neste processo de descentralização, 

averiguamos o papel das políticas públicas de transportes e turismo, complementando a ação 

da iniciativa privada, através do mercado imobiliário, sobretudo, na Avenida Engenheiro 

Roberto Freire. 

 

 

Palavras-chave: Produção e reprodução do espaço urbano. Centralidades/Descentralidades 

Urbanas. Políticas Públicas. Serviços.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This paper analyzes the influence of trade and services in the reconfiguration of urban space 

in Natal, with the Avenues Bernardo Vieira end Roberto Freire Engineer as privileged 

analysis. Initially, we discussed the concepts of production and reproduction of urban space, 

urban centralities, decentralized, services and public policies, especially transport and 

tourism. Then, we show the construction of urban space from Natal, highlighting the 

historical formation of the districts of Ribeira, Cidade Alta and Alecrim, pioneers in the 

service sector, noting that currently there is an ongoing process of decentralization in the city 

of such activities, to other areas of the urban fabric of Natal. Later, we studied the Avenues 

Bernardo Vieira to Roberto Freire Engineer, noting, in both the distribution of commercial 

activities and services, and issues related to transportation, traffic, tourism and socio-

economic problems, identified them. Finally, testify that Natal, from the 1980s, underwent a 

process of decentralization of services, both to the south, and north of the city on the ball. In 

this process of decentralization we ascertain the role of public policies on transport and 

tourism, complementing the action of private enterprise, through the real estate market, on 

Avenue Roberto Freire Engineer. 

 

 

 

Keywords: Production and reproductions of urban space. Centralities/urban centerlessness. 

Public policy Services. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objeto principal de análise a influência dos serviços na 

reprodução e/ou reconfiguração
1
 do espaço urbano de Natal-RN, tendo como área de estudo 

as avenidas Bernardo Vieira e Engenheiro Roberto Freire (Figuras 1 e 2), pois, tais áreas têm 

logrado transformações, através das políticas públicas urbanas de transportes e de turismo, 

quanto aos investimentos em infraestrutura por parte do Estado e da iniciativa privada.  

Neste sentido, para a efetivação desta pesquisa, levaremos em consideração as relações 

entre espaço urbano, serviços e políticas públicas urbanas, na reconfiguração do espaço da 

cidade. Entretanto, a ênfase dada ao turismo, na Avenida Engenheiro Roberto Freire, se 

justifica pelo fato de que nesta área o espaço urbano se reproduz em função, sobretudo, da 

atividade, já consignada. Constatamos que nesta área, o espaço urbano se reproduz, sendo, de 

certa forma, preparado para ser visto e fotografado pelos turistas, se estendendo para além do 

olhar do visitante, ou seja, aos bairros de status que ali se localizam, sem, contudo, deixar de 

considerar a noção do todo que compõe a cidade. 

Desse modo, propomos analisar o surgimento e a evolução dos serviços em Natal, 

considerando sua descentralização comercial e de serviços que vem ocorrendo desde o final 

dos anos de 1980, na cidade e que, de certa forma, vem permitindo essa atividade fluir e 

crescer em diferentes escalas e dimensões, configurando-se, assim, como um fenômeno 

complexo e distinto, de caráter humano e social. Portanto, a esse momento singular dessa 

atividade, principalmente, no que diz respeito a sua capacidade de produzir, reproduzir e 

mercantilizar espaços incorpora-se o espaço de Natal como produto a ser vendido. 

Evidenciado como elemento capaz de promover significativas transformações, os 

serviços exercem importante papel socioespacial, destacando-se como uma das atividades de 

grande e expressiva capacidade de reproduzir os mecanismos do sistema capitalista de 

produção. Nesse contexto, este trabalho exigirá uma interlocução com teóricos de diversas 

áreas do conhecimento, cujas teorias, por estes construídas e discutidas, testemunham o 

movimento dessa atividade ao longo do tempo, nos espaços urbanos, dos quais fazem parte a 

dinâmica das transformações, mediadas pelas políticas públicas urbanas.  

 

 

                                                           
1
 Concordamos com Corrêa (1986, p. 54), quando nos mostra que a expressão organização espacial é sinônimo 

de estrutura territorial, configuração espacial, formação espacial, arranjo espacial, espaço geográfico, espaço 

social, espaço socialmente produzido ou, simplesmente espaço. 
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Figura 1 - Imagem aérea das Avenidas Bernardo Vieira e Engenheiro Roberto Freire. 

Fonte: FERREIRA, L. (2008). 
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Figura 2 - Principais serviços encontrados nas Avenidas Bernardo Vieira e Engenheiro Roberto Freire.  

Fonte: FERREIRA, L. (2008). 
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Vinculados a tais propósitos, encontram-se os processos de mudanças relativos a 

espaços específicos na cidade, nos quais é notório que o poder público aparece como 

“protagonista” na promoção e crescimento do poder econômico, ao considerar os serviços 

como fonte de interesses econômicos nos mais diversos segmentos sociais, concorrendo como 

produto suscitador para a formação, bem como incorporação de novos valores, costumes e 

hábitos, do ponto de vista econômico, social e cultural. Desse modo, como uma prática social 

configuradora de um conjunto de atividades econômicas, afirmamos que o terciário reproduz, 

como qualquer outra atividade, as contradições do sistema, fato que não se mostra de forma 

diferente em Natal. 

Nesse sentido, a questão que colocamos é: que conseqüências trazem as relações entre 

centralidades e descentralidades urbanas, políticas públicas urbanas de transportes e turismo e 

o crescimento do comércio e dos serviços na reprodução e/ou reconfiguração do espaço 

urbano na cidade de Natal-RN, no atual contexto da globalização? 

Dessa forma, este trabalho objetivou desvendar os caminhos pelos quais os serviços 

procuram se consolidar e reproduzir espaços urbanos, como parte do sistema capitalista, 

enfatizando como tais serviços se consolidam em artérias e/ou corredores principais da 

cidade, na atualidade. Assim, levantamos a hipótese de que as políticas públicas urbanas, 

principalmente, as dos transportes e de turismo, estão induzindo as transformações 

socioespaciais em Natal, privilegiando o capital privado e contribuindo, desta forma, para 

reeditar atividades ou dar suporte a outras modernas, através da terciarização da economia. 

Portanto, a forma espacial desses corredores e/ou artérias comerciais e de serviços são 

definidos como representações de um espaço que se movimenta atrelado a esta atividade, ao 

mesmo tempo em que remodela os momentos anteriores de construção da vida na cidade. 

Todavia, essa redefinição explicita as formas dos serviços se articularem com o Estado para 

estabelecer “espaços únicos”, incluindo os espaços de poder, consumo, de bem viver, os 

bairros de status e comércio que, simultaneamente, servem de amálgama para fazermos uma 

análise da relação da cidade com os serviços. 

Esse processo de reconfiguração socioespacial da cidade foi reconstituído à luz de um 

conjunto de procedimentos metodológicos descritos e analisados no primeiro capítulo. Nesta 

etapa, apresentamos os pressupostos teóricos que nortearam este estudo: produção/reprodução 

do espaço; centralidades e descentralidades urbanas; os serviços e as políticas públicas 

enquanto ferramentas importantes para as transformações socioespaciais, destacando aquelas 

voltadas aos transportes e ao turismo.  
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No segundo capítulo, apresentamos a cidade, o seu contexto histórico desde a 

formação dos seus primeiros bairros, ou seja, aqueles mais tradicionais, destacando a 

importância dos serviços no processo de reprodução urbana local. Desta forma, verificamos 

que o espaço da cidade, à medida que esta crescia, foi se reconfigurando e que, ao longo dos 

últimos vinte anos, tais mudanças, promovidas pelo poder público e iniciativa privada, 

ocorreram no sentido de modernizar a cidade, sobretudo, após a chegada da atividade turística 

em Natal.  

No terceiro capítulo, analisamos a Avenida Bernardo Vieira, desde a sua formação 

histórica, até os dias atuais, evidenciando os serviços, ali, estabelecidos e, como a mesma, ao 

longo do tempo, se tornou uma das avenidas mais importantes da cidade e as recentes 

transformações porque passou nos anos de 2007 a 2009, através da política pública de 

transportes. Nesse sentido, na tentativa de elucidar as consequências trazidas por esse tipo de 

política pública de transporte, implementada nesta área da cidade, aplicamos formulários com 

os diferentes atores, diretamente, envolvidos nesta problemática, ou seja, os comerciantes, os 

motoristas de ônibus, de carros particulares e os usuários dos transportes coletivos que 

trafegam na avenida, a fim de obtermos um diagnóstico mais verdadeiro, no que tange ao 

discurso do Estado, via Prefeitura Municipal de Natal (PMN) e a realidade de quem circula, 

diariamente, na Bernardo Vieira, sentindo de perto todas as consequências, sejam elas 

negativas ou positivas a partir das transformações por que esta passou. 

Nesta perspectiva, aplicamos um formulário contendo 2 questões (uma fechada e outra 

aberta) para estes atores. Todavia, tanto para os comerciantes, como para os motoristas de 

ônibus, adotamos como forma de amostragem, um percentual de 20% de formulários por 

serviços, totalizando 104 formulários. Para os motoristas de ônibus, esse percentual de 20% 

foi aplicado, levando-se em consideração a frota de veículos, abrangendo 168 ônibus/dia, em 

20 linhas, das 7 empresas que trafegam na avenida, totalizando 36 formulários. Para os 

motoristas de carros particulares, o formulário foi aplicado junto a 50 pessoas, nos 15 postos 

de gasolina existentes na avenida, em ambos os lados. Para os usuários de transportes 

coletivos, também, aplicamos 50 formulários no conjunto das plataformas de embarque e 

desembarque existentes ao longo da avenida. 

Discutimos, ainda, a Avenida Engenheiro Roberto Freire como uma das áreas mais 

promissoras da cidade, levando-se em consideração que na referida, diferentemente, da 

Avenida Bernardo Vieira, em função de seu processo histórico, a concentração do comércio e 

dos serviços se deu de forma a privilegiar o lado moderno desta atividade, a exemplo do 

turismo. Nesse contexto, executamos a mesma metodologia utilizada na Bernardo Vieira, ou 
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seja, aplicamos um formulário contendo 15 questões junto a todos os comerciantes da 

avenida, contendo questões abertas e fechadas. Independendo da natureza dos serviços 

(distributivos, produtivos, pessoais e sociais), os serviços que detinham até 7 

estabelecimentos, a amostragem considerada foi de 20%, uma vez que este percentual nos 

respaldou de forma a atender as expectativas do objeto de pesquisa proposto. Todavia, nos 

serviços que contavam com um número inferior a 7 estabelecimentos, resolvemos aplicar os 

formulários em todas as dependências que se dedicassem aqueles serviços, porquanto, 20% 

não nos trariam uma amostragem satisfatória em função da pouca quantidade desses serviços, 

podendo comprometer a pesquisa em questão.   

 Ainda no que se refere à estratégia metodológica do trabalho, esta se constituiu no 

estabelecimento de um diálogo entre a bibliografia pertinente à temática e os resultados da 

pesquisa de campo, com base no levantamento de dados e em informações que nos levaram à 

compreensão da dinâmica dos espaços objetos da investigação: Avenida Bernardo Vieira e 

Engenheiro Roberto Freire. Quanto aos dados secundários, recorremos aos órgãos públicos, 

tais como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo do Rio Grande do Norte (SEMURB-RN), Secretaria de 

Transporte e Trânsito Urbanos do Rio Grande do Norte (STTU-RN) e a Secretaria Estadual 

de Cultura e Turismo do Rio Grande do Norte (SECTU-RN). 

Outros órgãos, também, foram contactados, não apenas, para dados secundários, mas 

também para a obtenção de dados primários: o Sindicato dos Comerciantes do Rio Grande do 

Norte, os representantes da sociedade civil, os empresários da construção civil, bem como os 

setores de direção de marketing dos shoppings, a fim de levantarmos informações vinculadas 

à infraestrutura e às atividades comerciais e de serviços que estão implicadas nas 

transformações socioespaciais das áreas em estudo. 

 A sistemática da coleta de dados se constituiu de observações diretas, bem como de 

entrevistas formais e informais e aplicação de formulários junto aos diferentes representantes 

e protagonistas das atividades do comércio e dos serviços, além do público em geral, este 

último, quando se tratou da aferição do grau de satisfação ou não da população, no que diz 

respeito às transformações efetivadas nas avenidas em estudo. Além das técnicas de pesquisa 

supracitadas, fizemos levantamentos cartográficos e construímos mapas referentes às avenidas 

pesquisadas, bem como a construção de um universo fotográfico, concernente à temática em 

apreço. Por último, ressaltamos, também, a construção de quadros e tabelas, abrangendo os 

resultados das pesquisas de campo, quanto à caracterização dos serviços nas duas avenidas.  
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 Todavia, embora necessária, muitas vezes uma estratégia de pesquisa retira da 

realidade, a flexibilidade da vida cotidiana, para lhe atribuir à dureza da observação. Diante 

dessa complexa dualidade, fica evidente a relação entre demonstrar e interpretar como pares 

complementares, embora tensionados. O demonstrar mecânico exige a auto-evidência, 

exigência impossível de ser satisfeita porque sua contrapartida seria a segurança dos 

resultados e uma demonstração automática. Contrariamente, a tensão entre demonstrar e 

interpretar realça a verdade dos fatos: só é possível falar em verdade quando ela não está nos 

fatos, mas sim, na capacidade de relacionar o que sustenta a prática da ciência e constrói, em 

cada caso científico, uma capacidade de convencer, que é passageira, porque é processual.  

Assim, acreditamos que a relação tensionada entre demonstrar e interpretar coloca a 

questão das análises quantitativas e qualitativas como impossíveis de serem operacionalizadas 

de forma separada e/ou isolada, visto que, dessa forma, acabam por sugerir uma dimensão 

mecânica da realidade, seja quando a substituímos por quadros estatísticos e números, seja 

quando a “travestimos” com a armadilha retórica do discurso. A apreensão dessa realidade 

implica em questionar, perguntar, problematizar a partir de um contexto real, ou seja, supõe 

transformar a ciência em experiência com a qual se possa ver essa realidade, aprender com ela 

e questionar um objeto por meio de um método situado.  

Nesse sentido, situar um método significa historicizá-lo, torná-lo adequado ao objeto, 

a fim de que suas características sejam contempladas. Assim, situar um método significa 

“repelir” todos os métodos gerais e abstratos, ou seja, significa descobrir um modo adequado 

de estudo do objeto proposto.  Esperamos que o trabalho, aqui realizado, tenha contemplado 

os propósitos estabelecidos. Em suma, a apreensão da realidade sugeriu o questionamento e a 

problematização, relativas a um contexto real, logrando-se, a partir da ciência, maior 

experiência, através da qual pudemos ver a realidade e aprender com ela.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

À COMPREENSÃO DO OBJETO DE ESTUDO 
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CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS À 

COMPREENSÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

Considerando o objeto de pesquisa proposto, a análise da influência do comércio e 

serviços na reconfiguração socioespacial de Natal-RN, exigiu o destaque dos elementos, aqui, 

colocados enquanto categorias fundamentais à sua compreensão.  

 Assim, esse capítulo foi dividido em quatro partes: na primeira, tecemos considerações 

acerca do processo de reprodução do espaço urbano, uma vez que acreditamos que toda 

transformação ocorrida no espaço, sob a égide do capitalismo, se dá no território, 

transformando-o sobremaneira; na segunda, damos ênfase à questão da centralidade e 

descentralidade urbanas, enquanto processo efetivo que ocorre no espaço urbano atual em 

muitas cidades, embora tal processo ocorra num espaço-tempo diferenciado nos diversos 

lugares; na terceira, evidenciamos elementos construtivos para uma abordagem conceitual 

acerca da pluralidade de visões e interpretações quanto à natureza dos serviços, visto que estes 

se mostram de suma importância no decorrer deste trabalho. Na quarta e última parte, 

discutimos a importância do papel das políticas públicas, destacando as políticas públicas 

urbanas de transportes e turismo.  

 

1.1 PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO  

 

          O desenvolvimento urbano é o processo de emergência de um mundo ‘dominado’ 

pelas cidades e pelos valores urbanos sob a égide do modo de produção capitalista. Nesse 

sentido, um dos traços mais característicos do urbano, na atualidade, se refere ao seu alto 

nível de diferenciação interna que, por sua vez, é reflexo da forma como esse sistema ali se 

reproduz, evidenciando, dessa forma, a própria sociedade que ali vive. Nesse contexto, 

constatamos que o processo de reprodução urbana obedece à lógica capitalista e que esta se 

reflete no espaço, notadamente no espaço urbano. Sobre este aspecto, Carlos (2004, p. 93), 

nos faz a seguinte afirmação: 

 

Convém sublinhar que as estratégias que percorrem o processo de reprodução 

espacial são estratégias de classe, referem-se a grupos sociais diferenciados, com 

objetivos, desejos e necessidades diferenciadas, o que tornam as estratégias 

conflitantes; O Estado, por sua vez, desenvolve estratégias que orientam e 

asseguram a reprodução das relações no espaço inteiro (elemento que se encontra na 

base da construção de sua racionalidade). Assim, o espaço se revela enquanto 

instrumento político intencionalmente organizado e manipulado pelo Estado; é, 
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portanto, um meio e um poder nas mãos de uma classe dominante que se diz 

representar a sociedade, sem abdicar de objetivos próprios de dominação. 

 

Esta situação projeta-se sobre o processo de reprodução do espaço urbano, 

manifestando toda a dimensão das contradições sociais formuladas nas relações de produção. 

O espaço é ocupado, definido e redefinido de forma desigual “a partir da necessidade de 

realização de determinada ação, seja de produzir, reproduzir, consumir, habitar ou viver” 

(CARLOS, 1994, p. 45). Assim, a vida na cidade é orientada por um processo de reprodução 

que se completa com as relações de mercado, sustentado na prática do consumo. Na cidade 

consome-se de tudo: mão-de-obra, alimentos, ícones, ideias, espaço. Por isso, ela afirma-se 

como um lugar de consumo e um consumo de lugar, logo, o espaço no urbano é uma 

mercadoria. 

Nesse sentido, a disposição socioespacial das pessoas na cidade obedece à 

determinação de classes, de forma que os lugares ordenam-se representando em forma e 

conteúdo a situação socioeconômica dos grupos que os ocupam. Este fator completa a gama 

de situações que normalmente resultam em conflitos sociais na produção material 

(desigualdades no trabalho, conflito entre capital e trabalho, mais-valia); na formulação 

intelectual-ideológica (diferenças político-partidárias, fundamentalismo religioso, etc.) e na 

ocupação socioespacial desigual (expressão de marginalidade, confinamento, destituição de 

infraestrutura e serviços públicos). Com base nesta constatação, percebemos que os conflitos 

sociais que resultam desse último ponto não representam apenas uma luta por consumo 

coletivo; mais do que isso, são o próprio reflexo de todo o processo de produção humana 

(mental, intelectual, material). Através dos conflitos sociais, a cidade revela a sua dimensão 

paradigmática, ao explicitar todas as oposições e diferenças (CARLOS, 2004). 

Ao ocupar parcelas desiguais do espaço urbano as pessoas reproduzem o lugar 

coletivo, a partir da finalidade do uso, das relações sociais que estabelecem, dos recursos 

econômicos de que dispõem dos projetos políticos que mobilizam e das condições naturais do 

espaço. Nesse contexto, é por essa razão que a reprodução socioespacial realiza-se no 

cotidiano da sociedade e aparece como forma de ocupação e/ou utilização de um determinado 

lugar e num momento específico. Do ponto de vista do produtor de mercadorias, a cidade 

materializa-se enquanto condição geral da produção e, nesse sentido, é o locus da produção. 

Do ponto de vista do morador, enquanto consumidor, o espaço urbano é um meio de consumo 

coletivo (bens e serviços) para a reprodução da vida dos homens. É o locus da habitação e 

tudo o que o habitar implica na sociedade atual: escolas, assistência médica, transporte, água, 
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luz, esgoto, telefone, atividades culturais e lazer, ócio, compras, entre outros fatores 

(CARLOS, 2004). 

Sobre este fato, a autora faz a seguinte reflexão: 

 

[...] a cidade aparece como o lugar da reprodução da vida, (tendo por base a forma 

desigual de apropriação do espaço urbano assentado na propriedade privada), como 

expressão do movimento cadenciado da reprodução do capital, trabalho social 

completo, materialização de relações sociais, econômicas, políticas e jurídicas que 

produzem o espaço como forma de apropriação, modo de pensar e de sentir, 

constituindo-se como prática socioespacial. Logo é expressão também de um modo 

de vida; modo como as necessidades da reprodução invade, conflituosamente, a 

esfera da reprodução da vida, redefinindo-a (CARLOS, 2001, p. 17). 

 

Neste sentido, ainda segundo a autora, a reprodução do ciclo do capital exige, em cada 

momento histórico, determinadas condições socioespaciais. A dinâmica da economia urbana, 

antes baseada no setor produtivo industrial, vem se apoiando, agora, no amplo crescimento do 

comércio e dos serviços modernos (setor financeiro, entre outros), como condição de 

crescimento em uma economia cada vez mais globalizada. Nesse sentido, tal transformação 

requer a produção de outro espaço, condição da acumulação capitalista atual que se realiza a 

partir da expansão da área central nos centros urbanos que, até então, era o lugar precípuo à 

realização dessa atividade em direção a outras áreas do espaço urbano (CARLOS, 2001). 

 As áreas tradicionais se encontram, densamente, ocupadas e o sistema viário 

congestionado. Além disso, os novos padrões de competitividade, apoiados, agora, em um 

profundo desenvolvimento técnico-científico-informacional, impõem outros parâmetros para 

o desenvolvimento dessa atividade. Assim, a superação dessa situação requer a construção de 

um novo espaço, como área de expansão, uma vez que a centralidade se torna fundamental 

nesse tipo de atividade, não podendo instalar-se em qualquer lugar do espaço, notadamente, 

no espaço urbano (CARLOS, 2001). Todavia, nesse espaço, densamente edificado e cheio de 

conexões, observamos que a expansão do mesmo não se realizará sem conflitos.  

  Em primeiro lugar, porque a ocupação do espaço se realiza sob a égide da propriedade 

privada do solo urbano, que fragmenta o espaço, tornando-o intercambiável a partir de 

operações que se realizam no mercado. Tendencialmente, produzido como mercadoria, o 

espaço entra no circuito da troca, generalizando-se em sua dimensão de mercadoria, logo, o 

espaço, notadamente o espaço urbano, é uma mercadoria. Por outro lado, o espaço se 

reproduz como condição da produção, atraindo capitais que migram de um setor da economia 

para outro, de modo a viabilizar a sua reprodução. Nesse contexto, o espaço é banalizado, 

explorado e as possibilidades de ocupá-lo se redefinem, constantemente, em função da 
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contradição crescente entre a abundância e a escassez, o que explica a emergência de uma 

nova lógica, associada a uma nova forma de dominação do espaço, que se reproduz ordenado 

e direcionando a ocupação com base na interferência do Estado. “Desse modo, o espaço é 

produzido e reproduzido de um lado, como espaço de dominação e de outro, como mercadoria 

reprodutível” (CARLOS, 2001, p. 22). 

  No momento atual do processo histórico, a reprodução socioespacial, com a 

generalização da urbanização, produz uma nova contradição, ou seja, aquela que se refere à 

diferença entre a antiga possibilidade de ocupar áreas como lugares de expansão da mancha 

urbana, com o parcelamento de antigas chácaras ou fazendas, caso de muitos bairros no 

espaço urbano e sua presente impossibilidade diante da escassez. Nesse processo, o espaço, na 

condição de valor, entra no circuito da troca geral da sociedade 

(produção/repartição/distribuição), fazendo parte da reprodução da riqueza e se constituindo 

em raridade (CARLOS, 1994). Sobre esta questão, Carlos (2001, p. 22) nos mostra que, 

 

[...] vivemos, hoje, um momento do processo de reprodução em que a propriedade 

privada do solo urbano – condição da reprodução da cidade sob a égide do 

capitalismo – passa a ser um limite à expansão econômica capitalista, isto é, diante 

das necessidades impostas pela reprodução do capital, o espaço produzido 

socialmente - e tornado mercadoria no processo histórico - é apropriado 

privativamente, criando limites a sua própria reprodução (e em função da produção 

de sua própria escassez). Nesse momento, o espaço, produto de reprodução da 

sociedade, entra em contradição com as necessidades do desenvolvimento do 

próprio capital. Isso significa que a “raridade” é produto do próprio processo de 

reprodução do espaço, ao mesmo tempo em que é sua limitação. 

 

Moraes e Costa (1994, p. 154-155) a esse respeito nos evidenciam que, 

 

a essas transformações correspondem mudanças no interior da estrutura de classes 

capitalistas. A complexização da estrutura produtiva e a generalização de todo 

circuito capitalista são as responsáveis pelo desenvolvimento de novas relações 

sociais e pelo aparecimento de novos segmentos no espectro das classes. Ela 

também multiplicou as especialidades no interior da força de trabalho, 

diversificando a divisão social do trabalho. O chamado setor de serviços se expande, 

externamente e internamente à produção concreta [...]. 

 

  No estudo em questão, o processo de reprodução do espaço e a existência da 

propriedade privada do solo urbano, são elementos geradores da ‘raridade’ do espaço em 

lugares específicos da cidade que entram em choque com as necessidades da reprodução do 

espaço para a realização do capital. Todavia, não é uma condição suficiente, uma vez que essa 

‘raridade’ não ocorre em qualquer lugar da cidade, mas em determinadas áreas, associadas à 

centralidade, no contexto determinado do processo de urbanização. Em Natal, a Avenida 
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Engenheiro Roberto Freire se constitui num bom exemplo desse processo, ao qual nos 

reportamos. Tal situação nos mostra a necessidade de superar as contradições emergentes no 

processo de reprodução do espaço. 

  Assim, em primeiro lugar, a escassez do espaço, nas proximidades do centro, requer a 

liberação de amplas parcelas do espaço, ocupadas com vistas à criação de uma área livre para 

novos usos, área essa necessária à expansão da atividade econômica, bem como a supressão 

dos direitos conferidos aos proprietários urbanos, através da existência do estatuto da 

propriedade privada. Nesse contexto, o desenvolvimento do ciclo do capital necessita de uma 

aliança com o poder político, na medida em que só este pode atuar em grandes parcelas do 

espaço, produzir infraestrutura e ‘colocar em suspensão’ o estatuto da propriedade privada do 

solo urbano, liberando as áreas ocupadas para novas atividades, o que significa a criação de 

novas estratégias na aliança entre as várias formas de capital e Estado (CARLOS, 1994).  

  Assim, essa necessidade que surge como condição de realização de reprodução, é 

resultado do fato de que determinada atividade econômica só pode realizar-se em 

determinados lugares do espaço urbano, enquanto que o uso, para moradia, é mais flexível. É 

exatamente nesses lugares que o espaço se torna raro, entrando em contradição com as 

necessidades de reprodução. É assim que as particularidades dos lugares se reafirmam, 

constantemente, potencializadas pela produção/reprodução, porque o uso só se pode realizar 

em determinado lugar, como já mencionamos, referindo-se, portanto, à escala local, apesar de 

articulados cada vez mais com o global (HARVEY, 1997). 

  A consolidação da mancha urbana, através da generalização da mercantilização do 

solo urbano, associada à necessidade de reestruturação da malha viária da região, impõe como 

única solução, a interferência do Estado para redefinir os limites da propriedade do solo 

urbano, não o anulando, mas fazendo a propriedade trocar de mãos, possibilitando as 

mudanças de usos e funções, necessárias à continuidade da produção/reprodução do capital. O 

processo, normalmente, aparece via intervenções urbanas que surgem como estratégias de 

intervenção espacial, sinalizando as novas relações do processo de produção/reprodução 

socioespacial, em que uma parcela significativa do solo urbano é ocupado e liberado para 

outro uso, com a destruição de imóveis e o deslocamento e/ou expulsão dos habitantes 

(HARVEY, 1997). 

  Todavia, o processo de reprodução socioespacial nos mostra que os interesses 

divergentes podem entrecruzar-se com a unicidade do Estado, que tem inquestionável poder 

de comando, utilizando-se de seu poder planejador para “em nome do interesse público”, 

desapropriar áreas ocupadas da cidade, fazendo a terra mudar de mãos, instalando, na 
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sequência, a infraestrutura necessária ao desenvolvimento de novas atividades, mudando o 

uso, a função e o sentido dos lugares. Portanto, esse processo não só permite o 

estabelecimento de uma nova atividade no lugar, o que gera a transformação do uso 

residencial (substituída pela dos serviços), mas, sobretudo, desencadeia um processo de 

valorização do solo urbano, por meio dos investimentos em infraestrutura e do aumento do 

potencial construtivo da área (HARVEY, 1997). 

  A essa situação, ainda, devemos acrescentar o fato de que as mudanças na área, muitas 

vezes, obrigam antigos proprietários a vender suas pequenas propriedades, gerando um 

aquecimento no mercado imobiliário. Com isso, as novas áreas readquirem o valor de troca, 

agora, redefinidos por sua trocabilidade. Nesse contexto, as parcelas do espaço, sob a forma 

de mercadoria, encadeiam-se ao longo dos circuitos de troca a partir de uma estratégia e de 

uma lógica que transcendem o livre jogo de mercado. Assim, a possibilidade de 

remembramento de lotes, antes ocupados por residências, sinaliza os processos atuais que 

transformam a cidade através da realização da acumulação, mediante transformações na 

propriedade privada do solo urbano. Com estratégias bem definidas, o solo urbano muda de 

proprietários, o que garante a reprodução espacial, segundo as necessidades da reprodução do 

capital (HARVEY, 1997). 

  Assim, observamos que Natal não se constitui numa exceção, ou seja, antigas e novas 

áreas de serviços que conformam a contradição provocada pelo fenômeno da ‘raridade’ do 

espaço, via interferência do Estado, no livre jogo do mercado imobiliário, por meio de 

mecanismos de gestão, capazes de ‘criar novos espaços’, também, são aqui verificadas. 

Portanto, a extensão do processo de mercantilização do espaço, produz uma mobilização 

frenética do capital neste, desencadeadas pelos promotores imobiliários, o que leva à 

deteriorização ou mesmo à destruição de antigos lugares que passaram a fazer parte do fluxo 

de realização do valor de troca (novos usos), como decorrência de interesses imediatos, em 

nome de um presente programado e lucrativo, produzindo-se, com isso, a especialização dos 

lugares, determinando e redirecionando fluxos e produzindo novas centralidades. 

  Desse modo, constatamos que o espaço dominado e controlado, impõe novos modos 

de apropriação, através do estabelecimento de novos usos que excluem/incluem os habitantes. 

Este, com a intervenção estatal, ganha novos matizes, uma vez que as novas possibilidades de 

uso do espaço, que repousam na propriedade privada do solo, se alimentam no espaço urbano 

de transformações sugeridas pelo Plano Diretor, sob a tutela do Estado. Por sua vez, esse 

processo aprofunda outra contradição do espaço, qual seja a passagem do espaço produzido 
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como valor de uso, para um espaço que se reproduz, visando à realização do valor de troca 

(HARVEY, 1997). 

 Nesta perspectiva, as intervenções urbanas que aparecem como instrumentos de 

gestão, revelam uma estratégia pela qual o Estado se estende à sociedade pelo nível da 

reprodução do espaço, revelando o fato de que a compra e a venda do solo urbano não é 

deixada somente ao livre jogo do mercado imobiliário, o que significa afirmar que a 

reprodução socioespacial nos centros urbanos, reflete um pensamento institucionalizado, já 

que o espaço aparece como instrumento político, intencionalmente manipulado, como 

estratégico, nas mãos do poder. Nesse sentido, a intervenção do Estado é imperativa à 

reprodução ampliada do capital, ou seja, é onde as intervenções urbanas revelam uma aliança 

de compromissos entre os promotores imobiliários (aliados à indústria da construção civil), o 

setor financeiro (que tem no imóvel um elemento de investimento) e o poder de dominação do 

Estado, que ao reorientar o processo de reprodução do espaço, permite a reprodução das 

relações sociais, em outro patamar (HARVEY, 1997). Sobre estas contradições, Lefebvre 

(1992, p. 49) nos lembra que, 

 

[...] as contradições do espaço não vêm de sua forma racional tal qual se depreende 

nos matemáticos; elas vêm do conteúdo prático e social, especificamente, do 

conteúdo capitalista. Com efeito, esse espaço da sociedade capitalista [...] é 

comercializado, fragmentado e vendido em parcelas. É assim que ele é, ao mesmo 

tempo, global e pulverizado. Ele parece lógico e ele é absurdamente recortado. Essas 

contradições explodem no plano institucional.  

 

 

 Assim, essas contradições explodem na vida cotidiana, no plano da apropriação do 

espaço, em que os usos se deparam com a questão da ‘raridade’ dos lugares do espaço para a 

reprodução do capital. Portanto, os choques são eminentes. Na realidade, convém 

explicitarmos que não está em cheque a natureza do espaço (ele próprio produto histórico e 

social), mas a dinâmica que explica, hoje, sua reprodução. 

 É no espaço que o poder ganha visibilidade, através das intervenções concretas e, por 

isso, as contradições no processo eclodem no plano institucional. No contexto do espaço 

planejado, manipulado, que aparece como objetivo e neutro escondem seu sentido político 

como meio de dominação. Nesse sentido, através do Estado, o espaço torna-se um elemento 

de dominação em contradição com o espaço da apropriação revelado, claramente, nas lutas 

sociais que aí se realizam (LEFEBVRE, 1992). 

 Lembramos que as estratégias que percorrem o processo de reprodução socioespacial 

são estratégias de classe, remetem-se, portanto, a grupos sociais heterogêneos, com objetivos, 
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desejos e necessidades diferenciados, o que torna as estratégias conflitantes. O Estado, por sua 

vez, desenvolve estratégias que orientam e asseguram a reprodução das relações no espaço 

inteiro, ou seja, elemento que se encontra na base da construção de sua racionalidade. Assim, 

o espaço se revela como instrumento político, intencionalmente, organizado e manipulado 

pelo Estado, sendo, portanto, meio e poder nas mãos de uma classe dominante que diz 

representar a sociedade, sem, contudo, abdicar de objetivos próprios de dominação 

(LEFEBVRE, 1992). 

Desta forma, o processo de reprodução do espaço, principalmente, o espaço urbano, só 

se realiza sob determinadas condições, as quais permitirão seu pleno desenvolvimento. O 

espaço reproduz-se, hoje, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento da formação 

econômica e social capitalista. Portanto, a compreensão do urbano e sua relação com o 

comércio e os serviços, a que nos propomos investigar, emergiu de uma reflexão dos dados 

postos pelos mesmos, a partir da elaboração de um modo de análise urbana. Dentro dessas 

condições, a sociedade, também, produz e reproduz o espaço, passando a ter dele uma 

determinada consciência do viver urbano. A realidade de Natal está dentro dessa lógica 

capitalista que produz e reproduz o espaço urbano, conforme o interesse dos atores que o 

produzem. 

 

1.2 CENTRALIDADES E DESCENTRALIDADES URBANAS: UM FATO CONCRETO 

NAS GRANDES CIDADES 

 

 Um tema bastante estudado pelos teóricos urbanos tem sido a questão das 

centralidades e descentralidades urbanas, verificadas de forma bastante clara nas grandes 

cidades de todo o mundo. Nesse contexto, Corrêa, R. (2005) nos mostra que a partir do século 

XIX verificamos grandes transformações nos antigos centros urbanos, destacando-se aqueles 

que foram submetidos a uma grande expansão econômica, demográfica e socioespacial, bem 

como àqueles que sofreram mudanças de ordem social, política e cultural, refletindo e 

condicionando o desenvolvimento capitalista. 

 Outro fato alertado pelo autor, nesse processo, se refere às mudanças na produção, 

circulação e consumo, pois, o rápido crescimento da população, em razão da migração, além 

da hegemonia da burguesia (comerciantes), a formação do emergente proletariado, bem como 

da classe média nesse período, gerou novas contradições e embates nesse processo. Nesse 

sentido, novos significados são atribuídos à vida e ao espaço, notadamente, ao espaço urbano. 

Este, por sua vez, profundamente transformado, se constituiu em forças que desestruturaram o 
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centro tradicional (pré-industrial), alterando a sua morfologia, o seu conteúdo, bem como suas 

funções e significados. 

 Portanto, estas e outras tantas características irão fazer surgir, levando em 

consideração o contexto histórico da época, uma nova paisagem urbana que se distinguirá 

pela sua forma e conteúdo qual seja, o setor varejista e de serviços e o núcleo central de 

negócios CBD (Central Business District). Enfim, são estes os aspectos que, em linhas gerais, 

irão caracterizar as transformações nos centros antigos. Todavia, consideramos as diferenças 

nesse processo entre as cidades européias, norte-americanas e latino-americanas, no que 

concerne à questão espaço-tempo (CORRÊA, R., 2005). 

  Contudo, Corrêa, R. (2005), nos lembra que já no primeiro quartel do século XX, o 

processo de centralização que produziu a área central, logo, uma cidade monocêntrica, 

começa a apresentar fortes indícios de um processo de descentralização nos grandes centros 

urbanos, indicando a formação e consequente existência de sub-centros comerciais, bem como 

artérias de tráfego, dotadas de comércio e serviços. Entretanto, a área central, ainda, se 

mantinha, de longe, como principal foco de negócios da cidade. Todavia, após a Segunda 

Guerra Mundial, observamos que a área central, agora, de forma mais efetiva, vai aos poucos, 

perdendo sua importância no contexto da cidade. 

 Esse processo de perda e, simultaneamente, de emergência de focos e/ou áreas 

secundárias dos serviços nos centros urbanos se constitui num processo complexo e é 

influenciado por vários fatores, tais como: o tamanho da cidade, a localização excêntrica ou 

não da área central, o sítio e o plano da cidade, as funções urbanas, bem como o nível de 

renda da população. Nesse sentido, essa complexidade se traduz em momentos iniciais 

distintos, nos quais a cidade monocêntrica começa a passar por um processo de 

descentralização. Desse modo, acreditamos que a temporalidade do processo de 

descentralização é muito ampla e, ainda, não se esgotou, porquanto, permanências e 

mudanças compõem o quadro econômico, político e cultural da área central, até os dias atuais 

(CORRÊA, R., 2005). 

 A localização da atividade comercial e de serviços na cidade sofre modificações 

conceituais quando analisamos pelo viés da distribuição de renda e acessibilidade. Nesse 

contexto, pretendemos identificar, nesse trabalho, o que é centro principal, destacando seu 

papel, sua importância, bem como sua unicidade em qualquer aglomeração territorial humana, 

pois, os centros tradicionais de nossas metrópoles, apesar de suas notórias “decadências”, 

continuam sendo os focos irradiadores da organização espacial urbana, abrangendo, ainda, 

uma grande concentração de lojas, escritórios e serviços e, também, de empregos.
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 Portanto, na concepção de Villaça (2001, p. 254) “os centros de nossas metrópoles são 

áreas complexas constituídas por várias subáreas, caracterizadas por certa concentração de 

atividades do setor terciário”. Sobre a constituição dos centros no Brasil, o autor nos 

esclarece, ainda, que 

 

até a primeira metade do século XIX, os centros de nossas cidades eram apenas 

cívicos e religiosos. A partir dessa época, especialmente, a partir do final do século, 

no Rio e mais tarde nas outras metrópoles, o centro começou a ser gradualmente 

constituído por lojas, confeitarias, restaurantes, hotéis, escritórios de profissionais 

liberais, crescente número de órgãos públicos, etc. Aos poucos esses 

estabelecimentos expulsaram do centro todo tipo de residência. Ao mesmo tempo, o 

centro passou a ser não só um lugar cada vez mais utilizado pelas camadas de mais 

alta renda, para compras e serviços, mas também o principal local de emprego 

dessas classes (VILLAÇA, 2001, p. 227). 
 

 

 Dessa forma, acreditamos que o centro urbano, bem como a cidade, existe por si só, 

enquanto resultados de um processo social de organização do espaço urbano. Isso equivale 

dizer que, o centro urbano, como a cidade, é produto, exprimindo as forças sociais em ação e 

a estrutura de sua dinâmica interna. Nesta perspectiva, o centro ou os centros de uma cidade 

seriam os pontos fortes do campo semântico do aglomerado urbano, representando a 

especialização dos signos que formam o eixo do sistema simbólico. Entretanto, Castells 

(2006, p. 314), também, nos ressalta que: 

 

o centro urbano então não é uma entidade espacial definida de uma vez por todas, 

mas a ligação de certas funções ou atividades que preenchem um papel de 

comunicação entre os elementos de uma estrutura urbana. Quer dizer que não 

podemos assentar o centro urbano e sim que é necessário defini-lo com relação ao 

conjunto da estrutura urbana. É conveniente separar nitidamente a noção de centro 

urbano das imagens de ocupação do espaço que ele evoca e dar-lhe uma definição 

deduzida de sua análise estrutural. 

 

 Assim, de acordo com Castells (2006), podemos constatar que o núcleo central 

constitui-se em local de concentração maciça de atividades terciárias, especialmente, o 

comércio varejista e serviços diversos, ambos dotados de grande centralidade, relacionada, 

tanto ao espaço urbano, como as áreas externas à mesma. Ali, segundo Corrêa, R. (2001), 

concentra-se, também, as atividades administrativas das esferas municipal, estadual e federal. 

Foco exclusivo de convergência de transportes intra-urbanos, o núcleo central caracteriza-se 

por um tráfego denso. O movimento de pedestres, intenso durante o dia, era e ainda é, salvo 

na área de diversões, extremamente reduzido, à noite.  
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 Todavia, constatamos que na sua configuração típica, o centro metropolitano é 

formado por um conjunto de serviços de controle, ao redor dos quais se organizam outros 

serviços que atendem às necessidades da população. Assim, a função primordial da 

centralidade é polarizar, através da oferta de bens e serviços para suas regiões 

complementares, bens e serviços centrais, como comércio atacadista e varejista, serviços 

bancários, organizações de negócios, serviços profissionais, serviços administrativos, além de 

serviços, tais como educação e diversão.  

 Apesar da área central de muitas cidades, ainda, ter uma importância vital no que 

tange ao comércio e aos serviços, observamos, na atualidade, uma tendência muito forte nas 

grandes cidades de uma descentralização dessas atividades que, de forma gradativa, vão 

migrando para outras áreas mais atrativas em função de várias razões. Dessa forma, o 

monocentrismo que marcou e marca muitas cidades, aos poucos, vem sendo desfeito, ainda, 

que com ritmo desigual, segundo as cidades brasileiras. A centralidade única no interior das 

cidades não é mais uma forma predominante de articulação de sua estrutura interna. Em 

Natal, principalmente, a partir do final da década de 1980, observamos esse processo de 

descentralização comercial e de serviços rumo às suas principais avenidas, a exemplo das 

áreas objeto de estudo. Entretanto, ainda se constitui num processo em formação. 

 Portanto, Palen (1975), nos alerta que, dentre as razões que apontam para ratificar essa 

questão, há outros aspectos, tais como os efeitos dos congestionamentos, o auto-custo do 

sistema de transportes e comunicações, que dificultam e oneram as interações entre as firmas, 

o aumento constante do valor da terra, a ausência e/ou perda de amenidades, afetando 

atividades de alto status, bem como as pressões contra determinados tipos de uso da terra, 

como indústrias poluentes e a própria deseconomia de aglomeração. No primeiro caso, 

vantagens locacionais foram eliminadas, criando, por sua vez, deseconomias de aglomeração, 

suscitando com isso, um processo de descentralização. Nesse sentido, ambos os fatores 

implicaram, não apenas, no abandono de atividades do núcleo central, como também no 

surgimento descentralizado de novas atividades. Nesse complexo processo, interesses 

fundiários, imobiliários, de empreiteiras e de outras frações do capital estão, também, 

presentes.   

 Assim, a descentralização, segundo Castells (2006), originou novas formas 

socioespaciais. Muitas são espontâneas como sub-centros comerciais hierarquizados, os eixos 

e áreas especializadas e as áreas industriais. Outras, ao contrário, são planejadas como os 

shoppings-centers e os distritos industriais. Entretanto, ressaltamos que novos focos de 

descentralização de gestão de atividades econômicas, também, emergiram como novos 
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centros administrativos dos governos estaduais e novas áreas de diversões. Paralelamente, 

novos focos descentralizados de transportes surgem, identificando novos mercados 

metropolitanos de trabalho. Sobre a questão da descentralização, Castells (2006, p. 321) 

evidencia que 

[...] a desconcentração da função comercial conduz à criação de centros de trocas 

periféricas, servindo às áreas urbanas determinadas ou aproveitando-se de uma 

situação na rede dos fluxos cotidianos da metrópole. Dependendo destes centros 

comerciais periféricos serem puramente funcionais ou se introduzirem no tecido das 

relações humanas, eles podem impulsionar o desenvolvimento urbano em duas vias 

diferentes. Os shoppings-centers, ao longo de uma auto-estrada, com facilidades de 

estacionamento, representam um dos fatores essenciais da difusão urbana. Ao 

contrário, a implantação comercial sobre um ponto de “ruptura de carga” dos fluxos 

urbanos cotidianos (por exemplo, pontos de correspondência entre trens de subúrbio 

e rede metropolitana) suscita um núcleo de troca e estrutura as comunicações. 

 

 

Corrêa, R. (2001, p. 125), em sua análise sobre a questão da descentralização salienta 

que 

 

a descentralização está também associada ao crescimento da cidade, tanto 

demográfica como espacialmente, aumentando as distâncias entre a Área Central e 

as novas áreas ocupadas. Neste caso pode se verificar ou o aparecimento de firmas 

novas, que já nascem descentralizadas ou a criação de filiais de firmas localizadas 

centralmente, as quais, em função da competição entre elas, procuram uma 

localização junto ao já distante mercado consumidor. 

 

 

 É dessa forma, que no bojo da descentralização, verificamos uma progressiva 

redefinição do núcleo central. Este, por sua vez, deixa de monopolizar a localização das 

atividades terciárias, dividindo, agora, com os sub-centros comerciais, as áreas e os eixos 

especializados e os shoppings-centers, à função dos serviços. Todavia, para que tal aconteça 

se faz necessário que, entre outros aspectos, haja atração por parte das áreas não centrais, 

atração esta que aparece através das características que, em grande parte, são contrárias 

àquelas da área central, ou seja, terras não ocupadas a baixo preço, infraestrutura implantada, 

facilidades de transportes, qualidades atrativas do sítio (topografia e drenagem), amenidades 

físicas e sociais e, claro, um mercado consumidor mínimo capaz de suportar a localização de 

uma atividade descentralizada (ALONSO, 2009). 

  Outro fato que podemos destacar, nesse processo, se refere à tendência desse núcleo 

tornar-se o foco varejista e de serviços para segmentos sociais de níveis de renda mais baixos 

e/ou mais altos, tendência que verificamos em muitos centros urbanos, hoje, no país e que se 

mostra de forma concreta, também, em Natal, principalmente, na Avenida Engenheiro 

Roberto Freire. A saturação dos núcleos centrais (congestionamentos e a deseconomia de 
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aglomeração), com já mencionamos, bem como o desenvolvimento de áreas periféricas, 

fomentaram a descentralização funcional (atividades terciárias, administrativas das três 

esferas do poder público, convergência de transportes intra-urbanos, etc.) e o direcionamento 

da infraestrutura criada para o atendimento, num primeiro momento, das elites. Os sub-

centros comerciais, criados pela descentralização, efetivam o 

 

[...] padrão setorial da população de alto status, [cuja] organização espacial vê-se 

caracterizada por novas formas que pressupõem intenso investimento de capital e 

uma nova concepção sócio-espacial: os condomínios exclusivos, os shoppings-

centers e as auto-estradas expressam a ratificação moderna do padrão setorial 

seletivo (CORRÊA, R., 2001, p. 176).  

  

 Assim, a efetivação dessas tendências no espaço urbano distribui os fluxos e fomenta 

as diferenciações urbanas, criando novas centralidades em distintas escalas e diferenciadas 

quanto ao nível de rendimento, fato que não se mostra de forma diferente na capital potiguar. 

Nesse contexto, a produção da cidade capitalista tem como objetivo o atendimento das 

demandas de dinamicidade comercial, através da estruturação otimizada de um espaço que 

concentra equipamentos, produção, atividades, circulação, serviços e consumo. Segundo 

Silva, W. (2001, p. 108),  

  

[...] as áreas centrais constituem uma atração, expressando centralidades urbanas, 

que podem ser múltiplas numa mesma cidade e devem ser entendidas a partir dos 

fluxos que geram, de pessoas, de automóveis, de capitais, de decisões, de 

informações e, sobretudo, de mercadorias.  

 

 

 Segundo Mendes e Grzegorczyk (2003, p. 93), a relação entre centro e centralidade é 

distinta, pois, 

 

[...] a centralidade não se localiza em toda a área central, porém, é mais visível em 

alguns pontos, aqueles para onde convergem os fluxos materiais e imateriais. O 

centro caracteriza-se pela expressão territorial da área. Em seu interior podemos 

encontrar um ou mais pontos que expressam a centralidade. Podemos, ainda, 

identificar a centralidade passada e presente e dizemos que ela está em constante 

movimento. 

  

 

 A efetivação dessas tendências no espaço urbano distribui os fluxos e fomenta as 

diferenciações urbanas, criando novas centralidades em distintas escalas e diferenciadas 

quanto ao nível de rendimento. Assim, como já lembramos, podemos atribuir inúmeras 

justificativas: congestionamento do núcleo central, que termina por eliminar vantagens 

locacionais; crescimento demográfico; surgimento de “setores residenciais seletivos” e 
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disseminação das periferias populares. Daí a emergência de sub-centros, originários da 

saturação e/ou distanciamento dos centros tradicionais.  

 Dessa forma, acreditamos que as novas centralidades, produzidas pela abertura de 

shopping centers, hipermercados, supermercados, entre outros, estão normalmente associados 

à “periferização” da função residencial, bem como ao uso do automóvel. Todavia, todos 

aqueles que habitam as áreas mais distantes da cidade nem sempre dispõem de um veículo 

que rentabilize, quotidianamente, o acesso a esses novos centros. Assim, acreditamos que a 

proximidade entre comércio, serviços e habitações em países como o Brasil, em que o sistema 

de vias de circulação nem sempre suporta o volume do tráfego e onde os transportes coletivos 

não respondem com a qualidade necessária e desejável, ao conjunto das necessidades sociais, 

merece uma maior atenção do Estado, no que se refere a uma melhor acessibilidade a essas 

novas centralidades, ou seja, a políticas públicas urbanas de transportes mais eficazes. 

 Assim sendo, compreender o processo de formação de um sub-centro comercial e/ou 

de novas áreas que vão se formando na cidade sob a influência dos serviços, a exemplo do 

que vem ocorrendo em Natal, nos remete à compreensão das contradições do centro urbano 

tradicional de uma cidade. Contradições estas que, num determinado momento, suscitaram a 

saída do aparelho comercial e da prestação de serviços deste centro tradicional para outras 

áreas da cidade e/ ou de sua hinterlândia, cujo espaço oferecia possibilidades de lucratividade 

que o citado centro já não mais ofertava. Portanto, a análise dos objetos sociais denuncia um 

universo amplo de pesquisas e reflexões sobre a crise dos centros urbanos tradicionais ou 

CBD. 

 Em Natal, observamos que vem ocorrendo, de forma gradativa, um processo de 

descentralização de antigas e tradicionais áreas comerciais e de serviços na cidade, para outras 

mais atrativas, aqui, denominadas de corredores comerciais, nas quais se inserem as avenidas 

objeto de estudo. A partir desta análise, no terceiro capítulo, discutiremos no recorte espacial 

da nossa pesquisa, como está sendo estruturada uma nova e distinta centralidade urbana, ou 

seja, uma policentralidade, não-concêntrica, que vem se configurando e se destacando em 

forma de corredores comerciais e de serviços, como é o caso das Avenidas Bernardo Vieira e 

Engenheiro Roberto Freire.  

 

1.3 OS SERVIÇOS: UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 

       

Durante muito tempo as atividades primárias e secundárias tiveram significativa 

importância, quando comparadas aos serviços, pelo menos até a segunda metade do século 
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XX, quando estes passaram a ter certa relevância do ponto de vista científico, em função de 

seu crescimento, tanto quantitativo, como qualitativo, combinado com a dinâmica da 

urbanização.  

Do ponto de vista socioespacial, essas transformações geraram impactos, tanto nos 

países desenvolvidos, quanto nos subdesenvolvidos. Nos primeiros, tais impactos se fizeram 

de forma mais notória nas grandes aglomerações urbanas, ou seja, nas grandes áreas 

metropolitanas. Portanto,  

 

em todos os países desenvolvidos, o setor de serviços ocupa posição de destaque na 

economia. O principal indicador utilizado para evidenciar esse fato tem sido a 

participação do setor de serviços na ocupação de mão-de-obra e na geração de 

riqueza, refletida pelo Produto Interno Bruto. O setor de serviços, além de ser 

responsável pela maior parcela do PIB mundial, apresenta-se, talvez, como a parcela 

mais dinâmica da economia, pois a sua participação no PIB e o número de empregos 

no setor crescem a taxas mais elevadas do que nos demais setores econômicos 
(CORRÊA, H.; CAON, 2002, p. 23). 

 

 

Ainda sobre esta questão, Kon (1992, p. 64) esclarece que: 

 

recentemente, a partir da década de 1980, foi possível observar-se um crescente 

interesse na análise da produção dos serviços, particularmente nos países 

desenvolvidos porque estas atividades têm sido a principal fonte de criação de 

empregos desde a crise do petróleo de 1973, e pelo fato de que a competição nos 

mercados mundiais leva à necessidade do consumo crescente de serviços, de uma 

forma mais barata, veloz e eficiente. 

 

Desta forma, acreditamos que todo e qualquer estudo que leve em consideração os 

serviços, exige um exame acerca da evolução do pensamento econômico que norteou esta 

atividade. Nesse contexto, as reflexões efetuadas sobre o seu caráter produtivo ou 

improdutivo, não devem, em momento algum, constituir barreiras ao seu entendimento. 

Assim sendo,  

 

às incertezas de definição se acrescem, problemas conceituais que dizem respeito 

notadamente a dificuldade de definir e de medir o “produto” destas atividades, 

sobretudo, quando elas não são objeto de uma troca mercantil. Uma solução 

correntemente adotada pelas contabilidades nacionais consiste em medir o produto 

pelos fatores: por convenção contábil, o primeiro não se pode aumentar a não ser na 

proporção onde os segundos aumentam; o crescimento da produtividade é assim 

definida como o crescimento da quantidade de fatores por trabalhador, o que conduz 

freqüentemente a absurdos (VICENT-THOMAS, 1986, p. 34). 

 

A esse respeito, Meirelles (2006, p. 1), nos afirma que: 
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agregando uma diversidade de atividades, o setor prima pela heterogeneidade e 

variedade, seja em termos das características de produto e de processo, seja do ponto 

de vista das estruturas de mercado, heterogeneidade em que se reflete no tratamento 

teórico dado ao setor. Conforme apresentado por Kon (2004), a base de 

conceituação e classificação das atividades de serviços é bastante variada, e a 

identificação quanto às diferenças entre bens e serviços ainda permanece no debate 

atual. 

 

 

Assim, o sentido e o significado do conceito dos serviços e de sua importância, 

enquanto atividade econômica na dinâmica atual, levando-se em consideração os autores, 

aqui, contemplados, só será compreendida, quando analisados à luz do contexto histórico 

desta atividade, ao longo do tempo, até os dias atuais. Por outro lado, sobre esta questão, 

Castilho (1998, p. 1) discute que 

 

com efeito, o espaço e a importância que o terciário e, mais precisamente os serviços 

vêm ocupando nas economias urbanas, sob o contexto da globalização, têm 

contribuído para o alargamento deste campo de estudo, preenchendo lacunas 

deixadas pela desindustrialização – elevando taxas de desemprego em função de sua 

reconfiguração socioespacial, incluindo aí a recomposição orgânica do setor 

produtivo – e, por conseguinte, desempenhando um papel ideológico como 

mecanismos menos rígidos e mais flexíveis de engajamento de indivíduos nos 

momentos de crises cíclicas do mercado de trabalho.  
 

Observadores dos movimentos econômicos, muitos foram os autores que, apoiados na 

supremacia da natureza, como sendo a origem de toda a riqueza, voltaram suas curiosidades 

para as forças que motivaram o desenvolvimento econômico. Alonso (2009) afirma que 

segundo a concepção de Quesnay (1983) todo e qualquer trabalho considerado produtivo era 

aquele desenvolvido nas atividades de agricultura e mineração. Dessa forma, os outros 

trabalhos que não contemplassem formas adicionais de riqueza eram, por ele, considerados 

estéreis. O trabalhador estéril, apenas, gerava o que ele denominava de remuneração, ou seja, 

seu próprio valor no processo produtivo sem, contudo, gerar um excedente real a uma nova 

produção, valor considerado necessário, unicamente, à sua reprodução. 

Sobre a visão de Smith lembrado por Meirelles (2006, p. 2), a autora faz a seguinte 

afirmação: 

 

a diferença entre trabalho produtivo e improdutivo em Smith está referenciada numa 

visão material do processo de valorização do capital. Segundo o autor, um bem só 

tem valor quando é palpável, concreto, visível e estocável, de forma que o trabalho 

nele aplicado seja reprodutível, capaz de se perpetuar ao longo das transações 

econômicas, permitindo a aquisição de novos bens e serviços, ou seja, a perpetuação 

do valor pressupõe a base material de suporte. Portanto, trabalho produtivo é todo 

trabalho reprodutível, que forma uma reserva de valor, concreta e material, de modo 

a possibilitar a acumulação de riqueza. 
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Assim, todas as categorias sociais que executam serviços que, por sua vez, são 

consumidos no próprio ato da execução, a exemplo dos serviços jurídicos, da área da cultura, 

da segurança da comunidade, da medicina, entre outros, não produzem valor, a partir do qual 

possam adquirir outros serviços, posteriormente. Nesta perspectiva, dentro do funcionamento 

do sistema econômico, toda a força de trabalho que se ocupa destas atividades, consideradas 

improdutivas, tem a sua remuneração calcada com recursos originados, ora na renda da terra, 

ora nos lucros que os respectivos proprietários destinam à compra de serviços (CERQUEIRA, 

2011). 

Assim, Meirelles (2006, p. 2) interpretando Smith sobre as atividades de serviços, 

afirma que as mesmas 

 

[...] além de improdutivas [...] são também de baixa rentabilidade. Alijadas do curso 

da divisão e especialização crescente do trabalho, são atividades incapazes de gerar 

lucros suficientes para a sua manutenção e expansão. Por isso mesmo, grande parte 

destas atividades é realizada pelo governo, financiada a partir de taxas e impostos 

cobrados pelas autoridades públicas. 

 

Malthus procurou em suas análises, ampliar o conceito de Smith, no que se refere à 

interpretação dada à importância dos serviços enquanto atividade econômica, evidenciando 

um entendimento diferenciado à sua época e, com isso, acrescentou um novo significado à 

expressão do que vinha a ser ‘trabalho produtivo’ e sua relação enquanto produtor de riqueza 

(DIEL; KROETZ, 2008). Para Kon (1992, p. 23) citado por Diel e Kroetz (2008, p. 293) a 

riqueza não era apenas representada em sua forma material, uma vez que não se podia 

restringir a riqueza, apenas, a objetos tangíveis e materiais. Nesse contexto, o autor afirma que 

há trabalho produtivo e improdutivo, entretanto, alerta para a diferença em graus, substituindo 

em Smith os termos produtivos e improdutivos, por mais e menos produtivo (DIEL; 

KROETZ, 2008). 

David Ricardo, embora discípulo de Smith e Malthus, em suas análises, acabou por 

revisar algumas das ideias destes autores. David Ricardo destacou a importância do comércio 

e dos transportes enquanto atividades que facilitavam a circulação e o consumo de bens, 

contribuindo, dessa forma, para a elevação, de forma direta ou indireta, do produto total, 

através da troca de um produto por outros ou por trabalho em valores iguais, caracterizando, 

também, o comércio como sendo uma atividade produtiva. Com isso, o autor deixa claro 

como os serviços contribuíam para aumentar o valor das mercadorias (DIEL; KROETZ, 

2008). 
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A partir da RI – Revolução Industrial, no final do século XIX, com a multiplicação 

das atividades intermediárias no processo produtivo, ocorreram novas mudanças no 

pensamento econômico. Assim, surge à teoria keynesiana, redefinindo os conceitos 

do que se considerava como componentes da geração de produto e renda (bens e 

serviços). Com sua obra Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda, John Maynard 

Keynes (1883-1946), conclui que todo setor de atividade econômica gerador de 

emprego e renda é, por si só, produtivo. Para Keynes, então, as atividades terciárias 

eram consideradas não apenas como geradoras diretas de um produto, mas também 

passíveis de mensuração como as atividades econômicas (DIEL; KROETZ, 2008, p. 

294, grifos do autor).   

 

Sobre o foco central do trabalho de Keynes, Alonso (2009, p. 31) nos mostra que este 

 

[...] está voltado para os determinantes da demanda e da oferta agregadas, além de 

formular um método contábil com a finalidade de proceder à mensuração dos 

grandes agregados a partir dos conceitos contidos em suas idéias teóricas. Esses 

conceitos e métodos desenvolvidos por Keynes tiveram grande aceitação por parte 

dos economistas da época, pois estava dada a partida para resolver o problema da 

comparabilidade internacional dos agregados entre os países. 

 

Desta maneira, no decorrer da evolução das teorias econômicas, surge um sistema de 

valores acerca das atividades dos serviços, resultando em duas linhas de pensamento 

conceituais. A primeira, a marxista, tinha seu foco centrado em algumas atividades 

consideradas de serviços, as quais seriam improdutivas, não pertencendo, portanto, ao “fundo 

potencialmente disponível para propósitos de desenvolvimento econômico” (KON, 1992, p. 

37 apud DIEL; KROETZ, 2008). De acordo com Kon (1992, p. 37) citado por Diel e Kroetz 

(2008) a segunda, a keynesiana, evidenciava que qualquer atividade que fizesse “jus a uma 

recompensa monetária era considerada útil” e, portanto, “produtiva por definição”. 

Marx, por sua vez, retém a definição de trabalho que é remunerado por uma troca 

contra o capital variável, produzindo mais-valia. Para Marx seria improdutivo o trabalho, 

mesmo o assalariado, que se troca contra um rendimento, como por exemplo, o trabalho da 

empregada doméstica de um capitalista, o qual é revertido em forma de consumo e não de 

acumulação, de uma parte da mais-valia. Entretanto, quando Marx conceitua produtivo, o 

trabalho que se troca contra o capital, o mesmo pensa no capital como ele próprio produtivo. 

Uma empresa bancária ou comercial incorpora, formalmente, capital (os locais) e capital 

variável (o salário dos empregados) para obter lucro. Todavia, o trabalho que é realizado não 

agrega valor às mercadorias produzidas pela empresa a que o banqueiro empresta ou da qual o 

atacadista vende os seus produtos. Assim sendo, é uma parte da mais-valia que é consumida 

nos custos da circulação. Estes empregados são, pois, formalmente produtivos de lucros 

privados, mas, globalmente consumidores da mais-valia social (LIPIETZ, 1986, p. 8) 
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Na mesma vertente de Marx, Lipietz ao se referir ao terciário e sua importância na 

dinâmica capitalista atual, nos mostra que: 

 

os “terciários”, classificados dogmaticamente como “improdutivos”, aparecem, em 

suma, como inoportunos que vêm perturbar a clareza dos enfrentamentos de classes. 

Mas a incontestável explosão do terciário que acompanhou o desenvolvimento do 

“fordismo” após a Segunda Guerra Mundial nas metrópoles imperialistas, e, 

sobretudo, a combatividade crescente das camadas sociais envolvidas (greve dos 

trabalhadores dos correios, dos hospitais, dos bancos etc.), obrigam a responder a 

questão em termos um pouco mais analíticos (LIPIETZ, 1986, p. 1). 

 

Nesse sentido, o autor define o terciário nos salientando que: 

 

se excetuarmos as atividades agrícolas, o terciário apenas se define pela diferença: o 

que não é produção de mercadorias em um processo de valorização do capital. 

Definição inicialmente muito mais ampla se se aceita opor, como faz o vocabulário 

dominante, “produção de bens” à “produção de serviços”. Pois existem ramos nos 

quais o que é vendido é a própria atividade, e não uma mercadoria, fruto desta 

atividade. [...] Pode-se assim chamar “setor terciário” esses ramos cuja função não é 

a valorização do capital na produção material. Todavia, nestes setores podem 

desenvolver-se processos de trabalho material (empregados, engenheiros, direção). É 

o que chamaremos “atividades terciárias” do secundário (ou do primário) 

(LIPIETZ, 1986, p. 2). 

 

Por outro lado, Meirelles (2006, p. 3), afirma que para Say (1983, p. 91)  

 

os processos produtivos não são geradores de objetos, de matéria concreta, mas sim 

de utilidade. A criação de utilidade é o grande motor da economia, o fato gerador de 

riqueza. Independentemente das características formais do processo produtivo ou do 

produto, se mais ou menos tangível, todas as atividades que produzem utilidades são 

consideradas produtivas. Nesta perspectiva analítica, todos os serviços, de natureza 

essencialmente intangível, são considerados produtivos, porque são geradores de 

“utilidade” e, portanto, de riqueza.  

 

 

 Meirelles (2006, p. 3) pondera que diferentemente de Say, Mill baseava-se numa 

concepção de trabalho e numa percepção do papel desempenhado pelo trabalho humano no 

processo de agregação de valor. Na concepção de Mill é o trabalho humano que proporciona 

variabilidade e novas combinações de objetos físicos de forma a gerar novos bens e serviços. 

O trabalho, para o referido autor, é um deslocador de objetos físicos (recursos naturais, 

máquinas e equipamentos, etc.), pois, estes objetos em si mesmos não são capazes de se 

movimentar e gerar valor (MEIRELLES, 2006). 

 

Com o surgimento dos neoclássicos, Léon Walras, traz para as atividades terciárias 

um conceito diferente dos autores anteriores. Destaca a ação de trabalho humano 

como forma de extrair serviços dos fatores de produção: as terras, que produzem 
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alimentos, suportam as casas; o capital, que produzia rendimentos ou serviços 

imobiliários, como casas, edifícios, máquinas e as pessoas: que se constituíam de 

capitais pessoais, produzindo serviços pessoais. Enfatiza, também, a ampliação das 

atividades industriais após a RI – Revolução Industrial – na Grã-Bretanha, 

necessitando a ampliação da produção e a diversificação dos serviços, gerando, 

assim, novos postos para profissionais liberais e outros serviços complementares à 

indústria (KON, 1992, p. 33 apud DIEL; KROETZ, 2008, p. 294).  

 

 Alfred Marshall afirmou que a riqueza material ou imaterial é algo desejável, uma vez 

que satisfazia às necessidades humanas quer de forma direta e/ou indireta. Nesse sentido, 

introduziu, em suas análises, uma noção de utilidade enquanto sinônimo de necessidade, 

significando, dessa forma, que novos serviços poderiam surgir, a fim de atender às novas 

necessidades estabelecidas por todas as transformações que estavam ocorrendo no seio da 

produção, com destaque para a indústria.  Sobre aspectos da indústria no contexto geral da 

época, Alonso (2009, p. 29) citando Marshall (1982, p. 212) ressalta que: 

 

essa crescente subdivisão de funções, ou “diferenciação”, como é chamada, 

manifesta-se com respeito à indústria sob diversas formas, tais como a divisão do 

trabalho e o desenvolvimento da especialização da mão-de-obra, do conhecimento e 

da maquinaria, ao passo que a integração, ou seja, o aumento das relações e a 

firmeza das conexões entre as diferentes partes de um organismo industrial, se 

manifesta no aumento da estabilidade do crédito comercial, nos meios e hábitos de 

comunicação por terra e mar, por estrada de ferro e por telégrafo, correio e imprensa.  
 

 Observamos, então, que Marshall, percebendo a crescente expansão e diversificação 

industrial que se verificava, principalmente, na Inglaterra neste período, destacou o 

proeminente papel dos serviços, bem como da intermediação financeira e da comercialização, 

das seguradoras que, por sua vez, proporcionavam grande cobertura contra os eventuais riscos 

comerciais que pudessem vir a ocorrer nesta época. Reconheceu, ainda, que os serviços de 

transportes ferroviários e marítimos passaram a viabilizar a remessa das mercadorias, a fim de 

alcançar lugares cada vez mais distantes daqueles pontos de produção, sendo os serviços 

atividades fundamentais no processo de valorização do capital (ALONSO, 2009).  

 Sobre a importância dos serviços, Meirelles (2006, p. 6) interpretando Marshall e 

Wood (1995) afirma que: 

 

de um lado, serviço é essencialmente intangível, podendo ser avaliado somente 

quando combinado a outras funções, ou seja, com outros produtos e processos 

produtivos tangíveis. De outro, o trabalho realizado nas atividades de serviço 

depende de habilidades de interpretação e processamento de informações; portanto, 

são atividades de alto conteúdo informacional. É a habilidade de interpretar as 

informações, atendendo às especificações dos clientes, que faz dos serviços uma 

atividade espacial e de peso cada vez mais crescente na economia, principalmente, 

num contexto onde o conteúdo informacional presente nos processos produtivos e 
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nos produtos é cada vez maior. Quanto mais complexo o processo produtivo e mais 

apoiado em habilidades e expertises humanos, e quanto mais orientado para o 

mercado, mais intenso em serviço.  

  

O debate contemporâneo acerca dos serviços teve início com dois autores: Fisher, em 

1939 e Clark, em 1940. Seus respectivos trabalhos sobre o terciário contribuíram de forma 

substancial e motivadora nos anos subsequentes, porque demonstraram a grande e crescente 

participação dos serviços na composição do PIB. Portanto, a partir destes autores o debate 

acerca dos serviços ganhou um contorno cada vez mais difícil, na medida em que se avançou 

no conhecimento gerado por esta atividade.  

 

[...] Somente no início do século XX, com as contribuições de Fisher (1939) e logo 

após Clark (1940), que apareceram os primeiros trabalhos tratando isoladamente o 

setor de serviços, iniciando assim uma realocação setorial dos fatores de produção 

representados em três grandes grupos: primário: onde a estrutura de produção 

concentraria todas as atividades primárias; secundário: onde predominaria a 

indústria manufatureira; e, por fim, o terciário: absorvendo todos os demais serviços 

ditos improdutivos por Smith, mas detentor da capacidade de ampliação das 

atividades informais absorvedoras de mão-de-obra [...] (MELO et al, 1998 apud 

DIEL; KROETZ, 2008, p. 294). 

 

  

 Foi, então que, a partir destes estudos iniciados por estes autores que outros vários 

teóricos surgiram com propostas e formulações que tentavam, de certa forma, a busca pela 

compreensão das particularidades e especificidades que conceituaram os serviços enquanto 

setor econômico (DIEL; KROETZ, 2008). Um dos trabalhos importantes que influenciou 

muitos estudiosos à época, foi o de Baumol que tinha como finalidade maior, entender o papel 

de uma grande variedade de serviços em prol do crescimento da produtividade da economia. 

Argumentava o autor que “existem forças inerentes à estrutura tecnológica dessas atividades, 

que operam de forma quase inevitável para o aumento progressivo e cumulativo dos custos 

reais desses serviços, quando são oferecidos” (BAUMOL, 1967 apud ALONSO, 2009, p. 33).  

 Kon (1992, p. 66, grifos do autor) diante das atribuições dos serviços no atual quadro 

de mudança de paradigma produtivo, ressalta que:  

 

um aspecto relevante a ser observado na atualização dos conceitos vigentes é o fato 

de que as formas tradicionais de conceituação e classificação dos serviços não são 

mais suficientes para explicar novas formas de serviços resultantes das 

transformações na própria natureza de prestação de serviços ocasionada pela 

introdução crescente das tecnologias da informação e outras. As tecnologias da 

informação e das comunicações têm conduzido à industrialização dos serviços, à 

inovação organizacional e à novas formas de comercialização dos serviços, no que 

se refere aos relacionamentos entre produtor e consumidor, acarretando novas 

modalidades ou formas modificadas de serviços, como, entre outros exemplos, as 
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verificadas nas atividades bancárias, de venda e turísticas, via telefone. Como 

características destas mudanças, resultantes da dinâmica de reestruturação dos 

serviços, é possível observar-se alguns aspectos relacionados às transformações na 

produção dos serviços, no produto, no consumo e nos mercados, que acabam por 

requerer uma reformulação dos conceitos anteriores. 

  

 

 Por fim, no âmbito das abordagens contemporâneas destacamos a visão de Hill (2006) 

interpretado por Diel e Kroetz (2008, p. 296), que define os serviços como sendo  

 

uma mudança nas condições de uma unidade econômica produzidas pelas atividades 

de outra unidade. Inspirado numa perspectiva marshalliana de que a diferença entre 

bens e serviços reside na possibilidade do estabelecimento de direitos de 

propriedade e, por conseguinte, de comercialização. O autor propõe uma ruptura 

com a visão convencional de que serviço é um produto intangível e um bem 

imaterial.  
 

Assim, é notória a heterogeneidade relativa aos serviços, conforme as variadas 

interpretações, aqui, apresentadas e que foram adotadas pelos autores no decorrer da evolução 

das teorias econômicas. Portanto, foram estas as motivações que despertaram a nossa atenção 

e nos motivaram diante do objeto de pesquisa proposto, bem como pela importância dos 

serviços enquanto atividade econômica.  

No Brasil, esse setor tem apresentado um grande desenvolvimento, tanto no âmbito do 

circuito superior, quanto inferior de suas economias urbanas. A exemplo de muitas cidades 

capitalistas, os serviços, na capital potiguar, têm logrado grande destaque, influenciando, de 

forma substancial, nas transformações identificadas nas Avenidas Bernardo Vieira e 

Engenheiro Roberto Freire, enquanto áreas que vêm sendo transformadas, redefinindo-se 

enquanto novos sub-centros de serviços em Natal. 

 

1.4 AS POLÍTICAS PÚBLICAS: FERRAMENTAS PARA AS TRANSFORMAÇÕES 

SOCIOESPACIAIS   

 

 Um dos aspectos mais importantes na discussão do espaço urbano, na atualidade, se 

refere à questão das políticas públicas. Para que tal entendimento se efetive, torna-se 

necessária a discussão em torno do conceito de Políticas Públicas como eixo dos elementos 

que nortearão a relação dos serviços e do espaço urbano, levando-se em consideração o objeto 

de estudo de nossa pesquisa que são postos aqui como categorias fundamentais à 

compreensão do mesmo: reprodução do espaço urbano, centralidades e descentralidades, 

serviços e Políticas Públicas, destacando as Políticas Públicas Urbanas de turismo e de 
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transportes. Estas manterão, no corpo do trabalho, como um todo, um diálogo constante, sem 

esquecer, contudo, o papel e a ação do Estado nesse processo. 

Nesse contexto, Castells (2006) observa que na atualidade existe uma crise do Estado 

no que se refere à aplicação de políticas públicas, nos esclarecendo que a democracia política, 

representativa e formal da forma como vêm sendo implementadas, na maior parte dos países, 

coloca obstáculos ou retarda a velocidade do processo de democratização na direção da 

democratização da sociedade e da adoção de modos de regulação mais participativos e mais 

substantivos. Sobretudo, no plano explicitamente político, impõe limites à chamada 

radicalização da própria democracia. Isso no âmbito interno. No âmbito externo, por sua vez, 

o Estado não consegue promover o casamento entre a manutenção da soberania nacional e a 

simples adoção da democracia formal na sua relação com os outros Estados, curvando-se ao 

realismo político, o qual, constitui, como sabemos, uma orientação substancialmente 

autocrática e os que negam isso só o fazem em nome do mesmo realismo político 

(CASTELLS, 2006). 

Além disso, para o autor, a forma como o Estado atua, no que se refere à formulação 

de suas políticas públicas, bem como estas vêm sendo desempenhadas, não tem convivido 

muito bem na era da globalização, uma vez que esta lhe retira poder. Assinala o autor que, 

quando confrontado com fluxos globais de capital, de produção, de comércio, de gestão, de 

informação e de crimes, o Estado foi perdendo, nos últimos tempos, boa parte do seu poder, 

gerando uma crise que o afeta de forma interna e externa. A crescente falta de 

operacionalidade do Estado, no que se refere às políticas públicas em todos os setores, a fim 

de solucionar e/ou amenizar os problemas econômicos, sociais, ambientais, da insegurança 

cidadã, produz uma crise de desconfiança e legitimidade em boa parte da população, em 

quase todos os países, de sorte que o Estado, ainda que haja divergências, é cada vez mais 

inoperante no global e cada vez menos representativo no nacional (CASTELLS, 2006). 

O autor, ainda, enfatiza que o Estado, hoje, também, está sendo indiretamente 

questionado pela redescoberta ou pelo renascimento de tradições religiosas e estéticas locais 

que são adotadas como formas simbólicas de resistência à uniformidade da cultura global e 

que dão origem a uma política cultural pós-moderna da identidade e diferença ou diretamente 

confrontado por numerosos atores sociais que, golpeados pela transição histórica para uma 

nova economia e um novo paradigma tecnológico, abandonados por um Estado que concentra 

suas energias, se refugiam nas trincheiras de identidades construídas com base em sua 

experiência e seus valores tradicionais: sua religião, sua localidade, sua região, sua memória, 
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sua nação e sua cultura étnica. E identidades de gênero ou, em algumas ocasiões, sua 

identidade eletiva, constitutiva de um sistema alternativo de valores (CASTELLS, 2006).  

Assim, prossegue Castells (2006) ao questionamento do Estado pelos fluxos globais de 

capital, comércio e informação se acrescenta o solapamento de sua legitimidade por 

identidades singulares que não se reconhecem na cidadania abstrata de uma democracia cada 

vez mais retórica e a serviço de uma minoria globalizada. Castells (2006) vai mais além ao 

supor que, se essas tendências se confirmarem, na era da informação, na qual já nos 

encontramos, poderemos desembocar em uma justaposição generalizada de mercados globais 

e tribos identitárias, enfrentando-se sobre as ruínas do Estado democrático e da sociedade 

civil, que foram construídos com tanto esforço no trajeto histórico da era industrial. Todavia, 

acreditamos que não se trata de travar uma luta contra o Estado e a favor da promessa utópica 

de um mundo sem fronteiras nacionais contidas na (ou prenunciada pela) globalização. Trata-

se apenas de reconhecer que o Estado na atual conjuntura, está sendo atingido não 

propriamente pelas suas virtudes e sim pela sua incapacidade de se adaptar a um mundo que 

mudou através das políticas públicas que vem implementando, na atualidade.  

  Assim, acreditamos que as políticas públicas, em sentido estrito, comportam aspectos 

operacionais da ação governamental-estatal, vinculados a objetivos sociais, incluindo o 

atendimento a demandas sociais específicas, que podem ser setoriais como, por exemplo, nas 

áreas de saúde, educação, segurança, habitação, transportes, entre outros ou de caráter mais 

geral, englobando diversos setores como as políticas de desenvolvimento. Desta forma, 

acreditamos que as políticas públicas representam codificações e recodificações das demandas 

e das práticas sociais pelo conjunto de instituições que forma o Estado. Logo, entendemos que 

o Estado democrático é parte constitutiva de suas atribuições e funções, bem como a base para 

a sua legitimidade e para o exercício de sua hegemonia (ALVIM, 2006).  

O reconhecimento, o tratamento e a proposição de resoluções para as demandas, 

questões e problemas sociais, mesmo quando o faça de modo distorcido e incompleto, o 

conjunto dos enunciados e das práticas vinculadas às políticas públicas é formulado como 

resposta a demandas concretas de grupos, categorias e classes sociais. Sendo assim, tanto os 

conflitos e disputas, quanto as convergências e coalizões de interesses diferenciados e mesmo 

conflitantes desses agrupamentos, tendem a se reproduzir no âmbito das políticas públicas e 

da ação estatal-governamental (ALVIM, 2006).  

Nesse contexto, acreditamos que o processo de formulação de políticas públicas está 

vinculado ao arbítrio do Estado, como forma de administrar os conflitos inerentes às relações 

sociais. As sociedades modernas se caracterizam, fundamentalmente, pelas diferenciações 
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sociais, destas fazendo parte ideias, valores, crenças, objetivos e interesses, nos quais estão 

implícitos os diversos papéis exercidos pelos sujeitos que compõe tais sociedades. No 

conjunto, são atitudes e condutas, cujo enredamento compõe a vida em sociedade, na qual são 

engendradas as políticas públicas como “resultados da luta de classes e do complexo 

movimento das forças produtivas” (ROCHA NETO, 1997, p. 47). 

 Na visão desse autor que, por sua vez, se apóia em Corrêa, R. (1986), ao arbitrar tais 

conflitos, o Estado estabelece “certa coesão social” ao articular o pensamento ou o 

planejamento e a ação, assim configurando o encontro entre valores sociais e institucionais. 

Nesse contexto, as Políticas Públicas se traduzem como mecanismos de conexão entre os 

processos econômicos e políticos. Trata-se de um conjunto de decisões e ações relativas à 

alocação imperativa de valores, cuja característica central “é o fato de que as decisões e ações 

são revestidas da autoridade soberana do Poder Público” (RUA, 1997, p. 2). 

 Nesse sentido, se as Políticas Públicas passam pela atividade política, as ações, sejam 

elas normativas ou operacionais emanadas do Estado, via Políticas Públicas, seriam respostas 

às demandas/reivindicações dos diferentes grupos sociais e corporações (entendida aqui no 

seu sentido amplo e restrito), por intermédio de ações de governo que podem se situar na 

esfera da saúde, educação, estradas, transporte, segurança pública, comércio e serviços, lazer, 

entre outros (ROCHA NETO, 1997). 

 Com efeito, sobretudo, no mundo moderno, o processo de globalização da economia e 

de redução de barreiras nacionais vem se acelerando, sendo os países cada vez mais afetados 

pelo que ocorre nos demais, a exemplo dos abalos provocados na economia brasileira pelas 

crises deflagradas no México e na Argentina. Dessa forma, as Políticas Públicas têm sido cada 

vez mais questionadas em sua efetividade, eficiência e eficácia. A crise fiscal que abala o 

Estado-Nação se reflete na sua retração, seja em sua estrutura, seja em sua atuação (ROCHA 

NETO, 1997). 

 Assim, de acordo com o referido autor, esse debilitamento aponta para ações de 

governo, muitas vezes equivocadas. Por outro lado, quando exigidas por atores internacionais, 

as Políticas Públicas têm se mostrado mais eficientes, sobretudo, aquelas de cunho econômico 

e fiscalista. Já no que se refere àquelas ações de governo com rebatimento na área social e de 

infraestrutura, as Políticas Públicas têm-se mostrado, em geral, ineficientes. Evans (1993, p. 

108), corrobora com tal entendimento ao afirmar que 

 

a nova imagem do Estado como problema, surgiu, em parte, devido ao seu fracasso 

em realizar tarefas estabelecidas pela agenda anterior, mas não apenas por esse 

motivo. Pelo menos em alguns casos, o Estado, havia, de fato, promovido 
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substantiva mudança estrutural. O decréscimo no crescimento do comércio mundial 

nos anos 70, associado à impressionante elevação das taxas de juros reais de fins 

desse período e o enxugamento dos empréstimos comerciais no início dos anos 80, 

obrigou os países em desenvolvimento a se concentrarem de novo nos reajustes às 

restrições impostas pela conjuntura internacional. 

 

  Nesse sentido, as ações do governo apresentam uma estreita relação com a capacidade 

que esse aparelho de Estado possui na implementação de suas políticas e na sua capacidade de 

gerenciamento, sem esquecer a distribuição eficiente dos gastos públicos, direcionando-os 

para aquelas áreas em que os problemas se apresentam com mais intensidade. Mais que uma 

decisão política, a implementação de uma Política Pública exige uma multiplicidade de ações, 

estrategicamente, selecionadas. Seu “alcance público” é definido pelo caráter imperativo de 

que ela é dotada ou revestida. Pelo visto, essas decisões são emanadas do poder 

governamental, cujas determinações levam em conta as contradições que permeiam a 

dinâmica do planejamento e a execução das Políticas Públicas (PEDONE, 1986). Sobre esta 

questão Corrêa, R. (2005, p. 40) nos diz que 

 

o processo é tanto mais amplo, quanto mais atores dele fizerem parte, sejam 

institucionalizados ou representados em grupos formais de interesse os mais 

diversos e, portanto, com diferentes graus de poder, o processo político engloba 

tantos atores sociais quantos dele quiserem fazer parte, ao menos onde existirem 

canais democráticos de manifestações de demandas. Das relações estabelecidas entre 

esses atores resultará a política em si, sendo esta apenas uma das etapas de todo o 

processo. 

 

Em meio às relações exercidas entre os atores sociais, reside um processo político cuja 

amplitude oscila em função da existência de demandas. É a política fazendo parte do processo 

de civilização das sociedades, não apenas, como elemento conciliatório de interesses públicos 

mais gerais, mas como possibilidade, pelas quais as demandas dirigidas ao governo pelos 

atores sociais ou as que são formuladas pelos agentes dos sistemas políticos, articulem o 

apoio, visando ao funcionamento e estabilidade da sociedade, o que nem sempre é possível 

(PEDONE, 1986). 

Conforme nos mostra este autor, a formulação das Políticas Públicas pode ser 

apresentada em cinco etapas, hierarquizadas e vinculadas entre si. A primeira, diz respeito à 

formação de assuntos públicos, expressando o momento de surgimento e configuração das 

diversas opiniões, vindo a contribuir na elaboração das agendas políticas como questões que 

supõem ações governamentais. Esse momento nasce de debates organizados ou de demandas 

que, a um primeiro olhar, não teria nenhum nível de organização, mas que em verdade, se 
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constituem em demandas semi-estruturadas, pois, não giram em torno de um segmento, mas 

uma problemática comum a segmentos diversos. 

A segunda, denominada formulação, compreende os processos de elaboração das 

políticas no Executivo, Legislativo e em outras instituições públicas, segundo a ótica da 

racionalidade econômica, da racionalidade político-sistêmica ou da formulação responsável. 

Trata-se de uma sistematização da demanda que tem uma frente normativa e outra de 

execução/implementação, rebatendo na sociedade, de forma geral ou em segmentos 

específicos. 

A terceira, na qual atuam os grupos de pressão sobre os decisores, reside no processo 

decisório, interligando-o com o aspecto anterior, apresentando delimitações próprias. Na 

quarta, consideramos a implementação das Políticas Públicas, uma etapa na qual se executa o 

que foi decidido anteriormente. Aqui, os programas, as administrações públicas e os grupos 

sociais passam da fase de enfrentamento para um consenso, mesmo que seja frágil, a ação a 

ser implantada. 

Por último, vem a avaliação de Políticas Públicas, etapa na qual se analisam os efeitos 

pretendidos e as consequências indesejáveis, bem como quais os impactos mais gerais na 

sociedade, na economia e na política. Assim, podemos afirmar que a política compreende um 

conjunto de procedimentos destinados à resolução pacífica de conflitos em torno da alocação 

de bens e recursos públicos, com a participação de atores políticos, com distintos interesses e 

características. 

Nesse conflito, é necessário fazer a distinção entre os atores públicos e privados. 

Portanto, as ações governamentais, fomentadas com o objetivo de desenvolver e crescer os 

serviços tem ocorrido, principalmente, através da pressão dos segmentos diretamente 

envolvidos nesse setor. Entretanto, devemos esclarecer que os aspectos, anteriormente 

abordados, não dão conta da complexidade das Políticas Públicas, das quais, aqui, não 

pretendemos fazer uma reconstrução histórica e, sim, evidenciarmos sua importância no 

contexto do urbano. Tampouco, temos a pretensão de restaurar a “verdade dos fatos”, uma vez 

que esta não existe fora dos significados que fornecem as condições de inteligibilidade dos 

acontecimentos históricos. No entanto, se fará necessário, para o entendimento do nosso 

objeto de estudo, resgatar as intervenções setoriais mais relevantes (transporte e turismo), no 

que se refere aos serviços, bem como sua inserção no urbano.  

Assim, além de serem motrizes do desenvolvimento das sociedades, as Políticas 

Públicas, também, são legitimadoras do Estado. As ações de governo e/ou do Estado, quando 

eficientes, eficazes e efetivas mostram-se propulsoras socioeconômicas, capazes de combater 
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e/ou atenuar problemas, bem como dinamizar áreas, seja em escala nacional ou mesmo local. 

Nesse contexto, as Políticas Públicas constituem uma forma de responder às demandas da 

sociedade e sendo recortes de um processo maior de planejamento, torna-se uma discussão 

imprescindível no trabalho que nos propomos realizar. 

Atualmente, a sociedade civil brasileira, tem presenciado a execução de Políticas 

Públicas que levam em conta mais a questão econômica, em detrimento da social. 

Neste contexto, alguns questionamentos referentes à nossa temática, se fazem 

necessários para que possamos melhor compreender nossa proposta de trabalho: a primeira se 

refere ao por que discutir Políticas Públicas, principalmente, as Políticas Públicas Urbanas, na 

atualidade? A segunda, diz respeito à contribuição que o conhecimento geográfico pode e 

deve oferecer a esse debate. Implementar Políticas Públicas, aí incluídas, as urbanas, requer, 

antes de mais nada, um projeto político. 

Dentro do universo das políticas públicas, as políticas urbanas são aquelas 

particularmente voltadas para os processos de produção, reprodução, transformação e 

apropriação do ambiente construído, incluindo as infraestruturas e estruturas físicas, os 

serviços e equipamentos urbanos, sua localização relativa no território e as práticas sociais, 

aos quais se articulam e dos quais não podem ser separadas. A modalidade de vínculos que 

nas ações governamentais são estabelecidos com os processos sociais, políticos, econômicos, 

culturais, nos quais o território urbanizado, a urbanizar ou a reurbanizar, desempenha um 

papel central, constituem, portanto, o aspecto distintivo das políticas urbanas. Embora a 

dimensão socioespacial representada, principalmente, pela abrangência da escala de atuação, 

seja um aspecto importante de toda política pública, as políticas públicas urbanas distinguem-

se pelo fato de seus efeitos provocarem transformações na estruturação do ambiente 

construído (ROCHA NETO, 1997). 

Diante desse contexto, segundo Pedone (1986), as novas Políticas Urbanas estão 

acompanhadas da política posta em funcionamento pelos mecanismos de marketing e por 

elaborados discursos que “permitem” manter a harmonia social, bem como a “ideologia do 

crescimento”, a fim de atenuar os possíveis conflitos sociais, derivados das crises 

socioeconômicas. Esses mecanismos e discursos foram sendo construídos a partir da ideia de 

que as transformações urbanas produzem crescimento econômico e, portanto, postos de 

trabalho com base em um processo de produção intensivo (produção industrializada) de 

identidade urbana, facilmente consumível e assimilável por objetos e slogans identitários. No 

processo de expansão das cidades têm existido procedimentos distintos de configurar e ocupar 
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o espaço, ou seja, um regulador pelo planejamento urbanístico via Políticas Públicas Urbanas, 

bem como pela intervenção dos poderes públicos.  

Todavia, observamos que o panorama da política urbana no Brasil, nas últimas 

décadas, vem indicando um quadro de insuficiência e inoperância da ação do Estado e das 

agências públicas nas cidades. Porém, não se trata apenas da interpretação do contexto de 

crise mais recente, quando foram impostos limites ao crescimento econômico, crise fiscal e de 

investimentos do Estado, como reflexos da nova ordem mundial de internacionalização da 

economia e da predominância de diretrizes neoliberais na política econômica brasileira. O 

modelo de desenvolvimento urbano brasileiro de há muito reflete uma frágil atuação do 

Estado na regulamentação pública do mercado, das atividades produtivas e, até mesmo, na 

provisão de infraestrutura e serviços públicos e como corolário na promoção de políticas 

públicas urbanas (ALWIM et al, 2006, p. 11). 

No Brasil, constatamos que as políticas públicas urbanas em escala local, delimitadas 

pelos marcos institucionais vigentes, têm assumido contornos conceituais pouco precisos, 

onde podem ser encontrados problemas de naturezas diversas em relação aos atributos destas 

políticas e à incorporação efetiva de perspectivas e processos de acompanhamento e avaliação 

com respeito à formulação, aos resultados e aos meios e instrumentos utilizados.  

Nesse sentido, Alvim (2006) nos diz que  

 

[...] a afirmação de que a eficácia e efetividade das políticas públicas urbanas, bem 

como das ações urbanísticas dependem, sobretudo, do envolvimento e participação 

coordenadas de atores sociais diversos, indica a construção de arranjos institucionais 

que desempenhem as funções de mediação entre os diversos interesses e 

necessidades, que agenciem os recursos materiais e humanos disponíveis e/ou criem 

novos recursos e que estabeleçam programas e linhas de ação efetivas, legitimadas 

pelos atores sociais envolvidos. Tais pressupostos conduzem à afirmação de que a 

legitimidade dessas políticas seria construída e alcançada através do controle social 

efetivo de sua aplicação através de seu monitoramento contínuo. Isso implica que a 

própria capacidade de monitoramento deveria construir-se de modo compartilhado 
(ALVIM et al., 2006). 

 

No caso particular de Natal, observamos que muitas transformações vêm ocorrendo no 

seu espaço intra-urbano, em função da atividade dos serviços, alterando profundamente a 

estrutura da cidade. Assim, suas vias de acesso e circulação, notadamente, as Avenidas 

Bernardo Vieira e a Engenheiro Roberto Freire, são redesenhadas, via políticas públicas 

urbanas, num misto de relações de interesses públicos e privados, que nem sempre atentam 

para as reais necessidades da população residente, atendendo, ao contrário, às necessidades da 

iniciativa privada, consorciada com o Estado. Observamos uma cidade que vem, ao longo do 
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tempo, sendo preparada cada vez mais para o uso de veículos automotivos sem, contudo, 

privilegiar a sociedade civil. 

De um modo geral, os benefícios dessas transformações, são obtidos na forma de 

‘rebate’, atendendo aos interesses das grandes empresas privadas quando de suas instalações, 

nessas áreas da cidade, com o prejuízo dos atores sociais mais diretamente envolvidos nesta 

questão.  

No próximo capítulo, como forma de compreensão da influência dos serviços no 

processo de reprodução urbana de Natal, apresentamos a cidade, destacando como esta 

atividade cresceu ao longo do tempo, influenciando a reprodução de seu espaço urbano, bem 

como comprovando que, na atualidade, existe um processo de descentralização dos serviços 

em curso para outras áreas, destacando seus corredores comerciais, ou seja, suas vias 

expressas de circulação.  
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CAPÍTULO 2 - NATAL: A PRODUÇÃO/REPRODUÇÃO DE SEU ESPAÇO 

URBANO EM FACE DOS SERVIÇOS 
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Torna-se essencial, nesta parte do trabalho, para uma melhor compreensão da atual 

reorganização do espaço urbano, uma reflexão sobre sua história enquanto cidade. Assim, os 

recortes temporais e/ou as fases do crescimento que representam os diversos momentos da 

história da cidade, estão fundamentados numa literatura específica sobre a capital potiguar, 

bem como em dados levantados junto a órgãos oficiais de Natal, que se fizeram necessários. 

Desta forma, vários são os autores que discutiram esse processo evolutivo, destacando-se 

entre eles: Cascudo (1999), Galvão (1979), Lopes Júnior (2000), Silva, W. (2003), Silva, A. 

(2003), Bezerra (2005), entre outros. 

 A utilização desses autores é de grande importância, uma vez que nos ajudou na 

compreensão de uma periodização necessária à pesquisa, sem que deixemos de observar as 

contradições existentes no espaço urbano de Natal. A cidade de Natal localiza-se no litoral 

oriental do estado do Rio Grande do Norte, mediante coordenadas geográficas de 5º12’42”, de 

Latitude Sul e 35º12’34”, de Longitude Oeste (Mapa 1), possuindo uma área de 169,9 km² de 

extensão. Limita-se ao Norte com o município de Extremoz; ao Sul, com o município de 

Parnamirim; a Leste, com o Oceano Atlântico e a Oeste, com os municípios de Macaíba e São 

Gonçalo do Amarante, todos eles fazendo parte da Região Metropolitana de Natal (RMN) 

que, na atualidade, já conta com nove municípios (IBGE, 2010). 
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 Mapa 1 - O Estado do Rio Grande do Norte com destaque para o município de Natal. 

 
   Fonte: FERREIRA, L. (2008). 

 

 

Conforme os dados oficiais do IBGE (2010), Natal apresenta uma população 100% 

urbana de cerca de pouco mais de 803.739 habitantes, sendo o município potiguar a 

apresentar o maior contingente populacional do estado. Todavia, a cidade de Natal e sua 

importância no processo de produção/reprodução de seu espaço urbano, só serão 

compreendidas por suas funções semelhantes, em muitos casos, a outras cidades, 

principalmente, da região Nordeste, que desempenhavam, no período colonial, funções 

político-militares. 
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Dessa forma, às margens do estuário do Rio Grande (atual Rio Potengi), foi edificada 

a Fortaleza dos Santos Reis, hoje, conhecida como Fortaleza dos Reis Magos
2
 que, naquele  

momento era uma das edificações no litoral brasileiro que possuía a função de defesa do 

território nacional. Na atualidade, se tornou o principal marco histórico da cidade (Figura 3). 

Construído acerca de meia légua acima da fortaleza, numa área mais elevada, na margem 

direita do rio, estabeleceu-se o povoado do futuro núcleo urbano, onde, hoje, está situada a 

cidade de Natal
3
. Sobre o forte, Galvão (1979, p. 18) nos diz que, “as obras do forte 

começaram no dia 06 de janeiro, data consagrada aos Reis Magos no calendário católico 

cristão”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, ainda segundo o autor, o formato original da construção que foi terminada 

não é a que conhecemos hoje. Segundo ele 

 

[...] a Fortaleza que se concluía: era uma fortificação provisória, com o mínimo de 

segurança para abrigar a gente da expedição, protegendo-a contra o inesperado 

ataque do gentio. Também não foi erguido no arrecife, porque construção daquele 

tipo não resistia ao primeiro impacto das águas, pois a área adjacente fica totalmente 

coberta na maré cheia, seis horas a cobre o mar, disse o Sargento-Mor Diogo de 

Campos. Simples paliçada, na praia, fora do alcance das marés (GALVÃO, 

1979, p. 18). 

                                                    

                                                           
2
 O projeto arquitetônico do forte é atribuído ao padre Gaspar de Samperes, sendo, posteriormente, aperfeiçoado 

pelo engenheiro Francisco Frias de Mesquita. Hoje, essa construção representa o principal monumento histórico 

do estado do Rio Grande do Norte (PMN/SEMURB, 2006).  
3
 Ao que tudo indica, Natal teria seu ponto original onde hoje se localiza a Praça André de Albuquerque, Largo 

da Matriz (Cidade Alta), local onde teria sido celebrada uma missa na capelinha erguida (marco zero da cidade), 

e que, após diversas reformas, ainda permanece na velha catedral (CASCUDO, 1999, p. 28). A demarcação do 

sítio da cidade, que por sua vez eram feitas através dos cruzeiros de posse, iniciava-se a partir da atual Avenida 

Junqueira Aires e ia até o declive do Riacho do Baldo, tendo como limite sul a cruz que ficou conhecida como 

Santa Cruz da Bica. Conforme informações obtidas, o seu fundador, aquele que delimitou o seu sítio, teria sido 

Jerônimo de Albuquerque. 

Figura 3 - Fortaleza dos Reis Magos/Natal-RN 

Fonte: PMN (2006). 
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Galvão (1979, p. 43-44) evidencia ainda que a construção de pedra, tal qual 

conhecemos na atualidade, começou a ser realizada no início do século XVII, mais 

precisamente, em 1614, obedecendo à planta primitiva. Segundo o referido 

 

[...] não houve [...] modificações no traçado primitivo, indubitavelmente de autoria 

do Padre Gaspar de Samperes [...]. Em 1614, quando recebeu o encargo de 

prosseguir as obras, Frias aproveitou a estrutura desenhada pelo Padre Gaspar de 

Samperes. Ninguém fala em demolição, menos ainda em recomeço (GALVÃO, 

1979, p. 43-44). 
 

 

Assim, nasceu a cidade de Natal, em 25 de dezembro de 1599, “encravada [...] entre a 

barra do Rio Grande (Potengi), o mar e as dunas; portanto, isolada fisicamente” (CASCUDO, 

1999, p. 46). Sua posição geográfica foi determinada, originalmente, em razão direta de sua 

localização estratégica para a conquista e o monitoramento do território colonial e norte-

riograndense. Como afirma Cascudo (1999), a Fortaleza dos Reis Magos foi erguida a 

setecentos e cinquenta metros da barra desse rio, sobre os arrecifes existentes, ilhada nas 

épocas de grandes marés, lugar perfeito para o surgimento da cidade.  

Nesse sentido, a cidade reforçava o objetivo da coroa portuguesa de consolidação 

territorial do poder, como local de gestão e de domínio ligado à primazia social do aparelho 

político-administrativo. Seu incipiente crescimento econômico, nesse período, é assim 

descrito nas palavras de Cascudo (1999, p. 58): “Os trinta e quatro anos de cidade, 1599-1633, 

foram lentos, difíceis, paupérrimos. Interessava ao rei o forte, a situação estratégica, o ponto 

de defensão territorial [...]. Cidade apenas no nome”. E continua: “Quinze dias depois de sua 

fundação, ainda estava deserta [...]. E com quinze anos de vida, a cidade de Natal, do Rio 

Grande, tinha maior nome que número de moradas” (CASCUDO, 1999, p. 52) (Figura 4). 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

            Figura 4 - Natal, no ano de 1630, com destaque  

            para o Rio Potengi  

                 Fonte: PMN (2006). 
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As famílias de colonos que iam afluindo para a organização de núcleos, preferiam se 

instalar nas imediações da cidade, onde montaram engenhos e fazendas de criação. A grande 

maioria era constituída de famílias indígenas, sendo reduzido o número de europeus que, 

nesse período, não ultrapassava de 80. Segundo Costa, A. A. (2000), Natal cumpria, 

basicamente, a função de defesa desse território. No entanto, tinha pouca expressividade para 

a economia colonial, porquanto, a capitania não prosperava. No caso particular do Nordeste 

brasileiro, apenas, a Capitania de Pernambuco apresentava um desenvolvimento expressivo, 

quando comparada às outras existentes na região.  

 Como ponto estratégico e centro administrativo, a importância do lugar se mostrava na 

forma de conveniência, quando dos acontecimentos externos à sua lenta dinâmica, 

principalmente, quando da sua ocupação pelos holandeses, de 1633 a 1654. Nesse período, 

tanto a cidade, denominada pelos “invasores” de ‘Nova Amsterdã’, como a região de seu 

entorno, passam a integrar as áreas que formariam o suporte de fornecimento, principalmente, 

de açúcar e carne para o consumo das tropas em Recife, sede do domínio holandês no Brasil. 

Todavia, em termos de desenvolvimento socioeconômico e comercial, durante a permanência 

dos holandeses na capitania, não houve grandes avanços, ao contrário, houve muita destruição 

e mortes (CASCUDO, 1999). 

  Costa, A. A. (2000, p. 109) ainda nos mostra que, “[...] é esse o cenário de Natal nos 

seus primeiros anos de existência, enfrentando dificuldades para garantir o seu povoamento, 

uma vez que a pobreza e a falta de infra-estrutura, atrelada a outros fatores, impediam o seu 

crescimento”. Somente por volta do século XVIII é que a cidade passa a adquirir suas 

primeiras fisionomias, no que se refere aos seus aspectos urbanos. O núcleo urbano, hoje, 

centro histórico, era formado por apenas dois bairros, a Cidade Alta e a Ribeira, que 

consolidaram a sua geografia, fazendo, assim, surgir suas primeiras ruas, com pouquíssimo 

movimento. 

 Assim, no início do século XIX, Natal, mesmo já nascendo cidade, não passava de 

uma pequena ‘aldeia’, pois, a maior parte de sua população, se concentrava no alto da colina 

que, na atualidade, constitui a Cidade Alta, ou seja, o centro da cidade. Esse quarteirão urbano 

consistia em uma grande praça, tendo ao centro a Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Apresentação (antiga catedral), somado a mais duas igrejas: a do Convento de Santo Antônio, 

atual Igreja do Galo e a Igreja do Rosário, além da casa do governador, da casa da Câmara e 

da Cadeia Pública da cidade. Devemos considerar, ainda, que era usual, nesse período, o 

funcionamento da cadeia no mesmo edifício onde funcionava a Câmara Municipal. 
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 No que tange ao desenvolvimento econômico da cidade, o surgimento da 

cotonicultura, por volta de 1870, no interior do estado, contribuiu substancialmente, para o 

crescimento e transformação de Natal, tornando-a repassadora de todos os produtos dali 

advindos, principalmente, da pecuária e das produções de algodão, da cana-de-açúcar e da 

cera de carnaúba. Segundo Costa, A. A. (2000, p. 111), além de sua função de entreposto de 

produtos agrícolas para o comércio externo, a capital potiguar surgia como um centro 

comercial de serviços e administrativo, passando a ganhar mais importância e notoriedade 

nesse período.  

Até o final do século XIX, Natal, ainda, se restringia aos bairros da Ribeira e Cidade 

Alta, tendo, este último, adquirido um caráter residencial e, em seguida e de forma gradativa, 

comercial e de serviços. Assim, na borda desse núcleo principal, localizavam-se outros 

núcleos populacionais, tais como: o bairro das Rocas, entre a Ribeira e o Forte dos Reis 

Magos; o Passo da Pátria, entre a Cidade Alta e a Ribeira; ao Sul, o Baldo e Barro Vermelho e 

a Sudoeste, Refoles (atual bairro do Alecrim) e Quintas. Segundo Costa, A. A. (2000, p. 113) 

“todas essas áreas se situavam fora do perímetro urbano e eram habitadas por pessoas que 

desenvolviam atividades agrícolas e pecuárias” (Figura 5). 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, podemos afirmar que grande parte das mudanças ocorridas na cidade, durante 

o século XIX e que prosseguiram até os dias atuais, estavam relacionadas com o crescimento 

de sua população, do comércio e dos serviços, bem como do surgimento de uma série de 

serviços demandados pelas novas funções que a cidade passou a desempenhar neste período. 

À medida que a cidade crescia outras atividades, ligadas não somente ao comércio atacadista, 

mas também varejista, destinavam-se ao atendimento das necessidades de uma população em 

         Figura 5 - Vista panorâmica de Natal/1920. 

         Fonte: PMN (2006). 
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contínuo crescimento, fixando-se nos bairros mais comerciais da cidade, ou seja, Ribeira, 

Cidade Alta e Alecrim (Mapa 2). 

 

      Mapa 2 - A cidade de Natal com destaque para os bairros da Ribeira, Cidade Alta e  

     Alecrim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Adicionalmente ao aparato dos serviços públicos, já desenvolvidos na cidade e, 

principalmente, com o advento da Segunda Guerra Mundial, já no século XX, são criados 

outros órgãos oficiais, tais como: a Delegacia do Tesouro Nacional (DTN), a Associação do 

Comércio e Serviços do Correio (ACSC), a Estrada de Ferro Imperial Brazilian Railway 

Company Limited, o Corpo Militar de Segurança (CMS), a Companhia de Aprendizes de 

Marinheiro (CAM), a Sociedade Promotora da Agricultura (SPA), a Sociedade Libertadora 

      Fonte: FERREIRA, L. (2008). 
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Norte-Riograndense (SLN) e o Centro Operário de Jornais e Revistas (COJR). Muitos desses 

estabelecimentos impulsionaram os serviços nos primeiros bairros comerciais de Natal, 

Ribeira, Cidade Alta e Alecrim, acarretando mudanças socioespaciais substanciais na cidade. 

Assim, ao retratarmos a espacialidade de Natal, nos deparamos com um quadro territorial 

construído com as marcas de políticas governamentais que deram suporte ao crescimento, 

bem como à expansão de sua economia. 

Nesse contexto, até o início dos anos de 1960, a configuração socioespacial da capital 

potiguar, expressava as facetas administrativas dos representantes da oligarquia agrária 

oriunda, principalmente, da região do Seridó Potiguar. Devemos elucidar, também, que ainda 

naquela década, seguindo a política de desenvolvimento proposta para a região Nordeste, 

Natal passa a vivenciar um novo momento socioespacial, com a implementação de uma 

renovada política de caráter urbano-industrial.  

No entanto, nas décadas de 1970/1980 acontece, de forma mais evidente, uma 

considerável expansão no que se refere ao território urbano da cidade, este, por sua vez, 

vinculado ao projeto de expansão industrial nordestino, financiado pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a qual contribuiu de forma substancial para a 

implementação dos distritos industriais de Extremoz e Parnamirim. Portanto, nesse período a 

Zona Norte da cidade ganha outro status, no que tange à localização de empreendimentos 

urbanos, tendo em vista a construção de vários conjuntos habitacionais, tais como: Pajuçara, 

Panatis, Soledade, entre outros. Assim, advindo desse crescimento, os serviços que, até então 

existiam sem grande expressividade, começam a passar por uma redefinição, não apenas, do 

ponto de vista da sua diversidade e qualidade, como também da sua espacialidade (GOMES, 

et al., 2002). 

Entretanto, não podemos deixar de mencionar que, ao longo do processo de sua 

formação histórico territorial, a cidade de Natal vem buscando opções para a elaboração e 

execução de estratégias econômico-sociais, a fim de inserir-se na economia mundial, fato que 

acontece até os dias atuais, principalmente, quando se mostra como um dos destinos turísticos 

mais visitados do Brasil, via economia do turismo. É nesse contexto que buscaremos, nos 

próximos tópicos, elucidar o crescimento dos serviços e sua relação com a reconfiguração 

urbana da cidade.  
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2.1 RIBEIRA: DO APOGEU À “DECADÊNCIA”, O BAIRRO PIONEIRO NOS 

SERVIÇOS NA CIDADE DE NATAL-RN 

 

 Conforme tentamos elucidar, algumas importantes contribuições, à morfologia urbana 

atual da cidade, datam do início do período republicano, no final do século XIX. Estas, ao 

ampliarem as atividades comerciais e públicas, organizaram uma nova estrutura 

administrativa, com serviços de educação, saúde, finanças e poder judiciário, marcando 

substancialmente, o surgimento de um aparato burocrático em Natal. A essa diversificação de 

atividades, aliou-se um processo de modernização, pautado por um ideário, fonte de 

inspiração para outras cidades brasileiras que viviam uma mesma situação. 

 No caso particular de Natal, houve, inclusive, implementações de ações higienísticas e 

de embelezamento, bem como a criação de uma infraestrutura urbana e de serviços, nos 

bairros da Ribeira e Cidade Alta (Figura 6). 
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Esses bairros, como pioneiros na cidade, principalmente, no tocante à questão dos 

serviços, à medida que se desenvolviam, faziam surgir transformações socioespaciais no seu 

entorno, mudando a geografia do lugar. Nas palavras de Oliveira (2000, p. 98-99), 

 

Figura 6 – Bairro da Ribeira/Natal-RN.  

Fonte: SEMURB (2011) adaptado por ROCHA (2011). 
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[...] a cidade do Natal, centro político-administrativo do estado do Rio Grande do 

Norte, não podia manter as características de cidade colonial. Era imprescindível 

acompanhar a tendência de modernização que vinha se manifestando em cidades da 

Europa e em capitais de outros estados brasileiros. Para modificar essa condição, 

foram empreendidas intervenções públicas que, no entanto, aconteceram de forma 

lenta e descontínua, com períodos de grande intensidade e outros de estagnação.  

 

A cidade, com seu caráter de centro administrativo apresentava uma necessidade cada 

vez maior, de organizar-se para assistir à sociedade potiguar. Para tanto, incorporou a seu 

espaço, diversas instituições de ensino e hospitais, dentre outras construções que fossem 

necessárias ao atendimento da população, nos mais diversos aspectos e que, também, 

fortalecessem a presença do Poder Público, como por exemplo, a Casa de Detenção, 

atualmente, transformada em Centro de Turismo. 

Sua limitação como centro comercial, em face de sua proximidade com a cidade de 

Recife, cidade, tradicionalmente hegemônica, no contexto comercial regional, não lhe tirou a 

possibilidade de criar uma infraestrutura que pudesse e viesse viabilizar as transações 

comerciais próprias e sua função administrativa. Todavia, o comércio e os serviços na cidade, 

ainda, se encontravam limitados, quanto à sua estrutura e diversificação, concentrando-se, 

principalmente, no bairro da Ribeira.  

Nas palavras de Costa, A. A. (2000, p. 112), apesar de ter surgido no século XVII, este 

bairro: 

 

[...] somente a partir do século seguinte é que assume características de bairro com o 

surgimento de alguns estabelecimentos comerciais, uma população residente e o 

início da construção do cais do porto, considerado como fundamental para a função 

comercial que o bairro passa a ostentar. [...] a Ribeira torna-se um bairro mais ativo 

e dinâmico do que a Cidade Alta, pelo fato de estar situado nas proximidades do 

cais, sendo esta a principal via de comunicação com o interior e com outras 

localidades fora do território norte-rio-grandense  
 

 

Dessa forma, o seu aspecto de pântano enlameado, lhe rendeu o nome de Ribeira
4
, 

certamente por ter sido confundido com uma ribeirinha. Em 1603, registrava-se no bairro, 

apenas, uma olaria (fábrica de fazer tijolos), não tendo, portanto, nenhum povoado. Somente 

por volta de 1800 é que este começa a dar os primeiros sinais de ocupação, todavia, de forma 

muito lenta. As suas características topográficas eram a de um terreno “quase todo ensopado, 

pantanoso, enlodado. Apenas alguns trechos ficavam a descoberto nas marés altas de janeiro” 

(CASCUDO, 1999, p. 47).  

                                                           
4
 Oficializado como bairro através da Lei N° 251 de 30 de setembro de 1947, na administração do então prefeito 

da capital Sílvio Piza Pedroza. Teve seus limites redefinidos através da Lei Nº 4.330, de 05 de abril de 1993, 

publicada no Diário Oficial no dia 7 de setembro de 1994 (SEMURB, 2003). 
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Assim, a Ribeira, também, conhecida como Cidade Baixa, nasceu banhada pelas águas 

do rio Potengi. Segundo o autor “Ribeira porque a Praça Augusto Severo era uma campina 

alagada pelas marés do Rio Potengi. As águas lavavam os pés dos morros. Onde está o teatro 

Carlos Gomes tomava-se banho salgado em fins do século XIX. O português julgava estar 

vendo uma ribeira [...]” (CASCUDO, 1999, p. 48). 

Assim, o alargamento de longas faixas de terra, neste bairro, favoreceu 

substancialmente, a construção de casas para a moradia, que compreendem, na atualidade, as 

ruas Dr. Barata, Chile e General Glicério. Entretanto, as proximidades da Igreja de Bom 

Jesus, permaneciam desertas, no que se refere à população. Em 1810, “havia 

aproximadamente 200 moradores, na sua maioria, comerciantes. [...] A Ribeira ligava-se à 

Cidade Alta através da Rua do Aterro, atual Rua Junqueira Aires” (CASCUDO, 1999, p. 

151). 

Por volta de 1838, ainda, poucas ruas compunham o cenário do bairro. Além da Rua 

do Aterro, havia, apenas, a Rua da Campina, atual Rua Duque de Caxias, a Rua da Praia, atual 

Rua Silva Jardim, a Rua da Alfândega, anteriormente denominada de Rua do Comércio e, 

atual Rua Chile, bem como o Canto, uma praça situada na esquina da Rua Chile com a Rua 

Silva Jardim. Todavia, devemos destacar que, apesar das poucas ruas existentes nesse período 

na Ribeira, todas elas já se destinavam ao comércio e serviços, evidenciando a “vocação” 

deste bairro para esta atividade na capital potiguar (Figuras 7 e 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Em 1850, prédios de pedra e cal e muitos armazéns começam a surgir no bairro, 

indicando, desta forma, a forte presença do comércio do açúcar, algodão, tecidos e pescados, 

Figura 7 - Av. Duque de Caxias/Natal-

RN/1950. 

Fonte: PMN (2006).                                                                                             

Figura 8 - Av. Duque de Caxias/Natal-RN/1950. 

Fonte: PMN (2006). 
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dinamizando cada vez mais essa atividade. Foi, no entanto, em 1870, que o bairro ganhou 

grande destaque, quando o então presidente da província, Pedro de Barros Cavalcante de 

Albuquerque, transfere a sede do governo local, até então localizada na Cidade Alta, para um 

sobrado na Rua do Comércio, fato que deu a esse bairro uma importância vital e um grande 

impulso ao seu crescimento. 

A partir desse período, a Ribeira passa a ter um desenvolvimento muito acelerado, 

quando comparado a outras épocas. Assim, residências, casas comerciais, clubes de danças e 

até um cinema, denominado Politeama que, na época, era considerado o melhor da cidade, 

hoje desativado, cederam lugar às firmas exportadoras de açúcar Omar Medeiros e Lira 

Oliveira. Além disso, estas características vão mudar de vez todo o aspecto socioespacial do 

bairro. Com efeito, aos poucos, a Ribeira vai crescendo e desenvolvendo-se, estendendo seus 

limites para a Zona Leste, atingindo áreas, onde hoje se encontra o bairro das Rocas, com a 

construção cada vez mais significativa de casas simples, nas quais passam a residir os 

pescadores e o pessoal envolvido com as atividades portuárias. 

Entretanto, a Ribeira era considerada o bairro dos homens ricos de Natal, bem como 

do comércio mais variado e mais importante da cidade, das grandes lojas e magazines, das 

casas comerciais e empresas, do comércio dos artigos de luxo, onde as famílias mais 

aquinhoadas, financeiramente, faziam suas compras; dos bancos, das alfaiatarias, onde os 

grandes homens de negócios da capital potiguar encomendavam seus ternos impecáveis; das 

perfumarias e lanchonetes; das empresas de navegação, entre outros aspectos, uma vez que 

desde tempos recuados, a Ribeira era o bairro mais movimentado da cidade (CASCUDO, 

1999). 

Além de muita vida comercial e de serviços, havia, na Ribeira, o porto que, naquela 

época, já apresentava grande movimentação, pois, dele saíam todas as mercadorias produzidas 

no estado, tais como: algodão, sisal, cera, açúcar e minérios. Essas mercadorias se constituíam 

tanto em produtos vindos de fora, quanto em produtos oriundos do interior do estado e que 

por ele eram exportados para outras regiões do país. O bairro contava, ainda, com uma 

estação ferroviária, a antiga Great Western
5
, hoje Rede Ferroviária Nacional (RFN), bem 

como o transporte fluvial para a cidade de Macaíba que era feito através de lanchas, além de 

outras menores que, ali, também, se situavam (Figura 9). 

 

                                                           
5
 Segundo Souza, I. (2008), antes da chegada do avião e do automóvel, Natal se comunicava com o exterior 

através do correio, do navio e do trem. Dentro de um plano nacional de expansão da rede ferroviária, o Rio 

Grande do Norte foi beneficiado, no último quartel do século XIX, com a construção da primeira etapa da 

estrada de ferro Natal-Nova Cruz. 
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Os vapores, a princípio, não atracavam no cais da Rua Tavares de Lira, ficando estes 

ao largo do rio e o transporte de passageiros era feito por barcos a remo que existiam em 

grande número no bairro. Também, muito movimentada era a ferrovia, porquanto, todos os 

passageiros que se dirigiam para outras regiões do interior do estado, como também para os 

estados da Paraíba e Pernambuco, serviam-se dessa ferrovia (Great Western) como meio de 

locomoção. A Ribeira era, ainda, privilegiada pela localização das principais repartições 

públicas e privadas, casas comerciais, estabelecimentos de compra e venda no atacado. 

Também, lá se localizavam os melhores hotéis da capital do estado: o Hotel Internacional, o 

Hotel dos Leões e o Hotel Avenida, este último, o mais antigo dos três. Hoje, todos têm outras 

funções.  

Existia também na Ribeira, um mercado público popular bastante movimentado, que 

ficava localizado na esquina do lado esquerdo, na confluência das ruas Ferreira Chaves e 

Almino Afonso (Figura 10). Entretanto, devido à decadência comercial do bairro, que se 

verificou a partir do pós-guerra, esse mercado veio a fechar suas portas em face do pouco 

movimento.  

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 9 - Antiga Estação Central da Great/1950   

           Western/Ribeira/Natal-RN.                                    

           Fonte: PMN (2006). 
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Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o comércio e os serviços do bairro 

passaram a se desenvolver com muito mais intensidade. Foi neste período que constatamos a 

instalação de várias casas comerciais com alguns serviços específicos, a fim de atender às 

várias necessidades da população, que não parava de crescer no período da guerra. 

Normalmente, eram pessoas procedentes do interior do estado e de estados vizinhos que 

chegavam à capital em busca de trabalho e comerciantes que procuravam estabelecer algum 

tipo de comércio varejista e/ou serviços, em função da “efervescência” comercial e de 

serviços por que passava a cidade, como também o bairro da Ribeira, nesse período 

(CASCUDO, 1999). 

É dessa forma que algumas ruas do bairro lograram destaque, principalmente, no que 

concerne ao avanço do comércio e serviços, tais como: as ruas Chile e Dr. Barata e a Avenida 

Tavares de Lira, pois, todas elas eram detentoras de uma variedade de casas comerciais 

destinadas a diversos ramos do comércio varejista e de serviços, numa época em que a cidade 

tinha seu terciário, praticamente, todo concentrado na Ribeira. Esse fato exigia do Estado, 

principalmente, no âmbito municipal, Políticas Públicas Urbanas de infraestrutura, a fim de 

acompanhar o grande crescimento que se verificava no bairro, naquele período. Sobre o 

comércio e os serviços do mesmo, podemos evidenciar que era a Rua do Comércio, atual Rua 

Chile, a de maior movimento, quando comparada às outras igualmente comerciais (Figuras 11 

e 12).  

        

 

 

 

   Figura 10 - Antigo Mercado Público/Ribeira – 1947  

   (Natal- RN) 

   Fonte: PMN (2006). 
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Nesta rua, estava instalada a Junta Comercial do estado que, posteriormente, foi 

transferida para a Rua Dr. Barata, no prédio onde funcionou, por algum tempo, o Projeto 

Camarão, da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte (SAERN). Essa rua, 

detentora de grande variedade de comércio e serviços, destacava-se na fabricação de sabão e 

venda de algodão. Este último produto suscitava uma movimentação tão grande neste 

logradouro, principalmente, no preparo de embarque para o exterior, que os armazéns, ali 

situados, não comportavam as mercadorias que eram colocadas nas calçadas cobertas com 

lonas, à vista de vigias, até que o navio chegasse para embarcá-los.  

Ainda, no que tange à Rua Chile, podemos afirmar, também, a existência de algumas 

fábricas de bebidas e uma indústria de borracha, que se remetiam ao comércio de exportação. 

Também, se encontrava instalada, nesta rua, uma firma denominada ‘Huascar Purcel’, ligada 

à compra de pele e couros, encaminhados a um grande curtume, na Inglaterra. Funcionava, 

ainda, nas proximidades desta firma e na mesma rua, o jornal ‘Folha do Povo’, o qual tinha 

um caráter, eminentemente político, dirigido pelo Sr. Sandoval Wanderley, considerado um 

dos maiores jornalistas da época, na cidade (PINTO, 1971).    

A Rua Dr. Barata, a exemplo da antiga Rua do Comércio, também, teve grande 

destaque no bairro, devido a seu grande movimento, como também pela diversidade do seu 

comércio varejista e serviços, tornando-se, portanto, uma área de grande atração, frequentada 

por toda a população da cidade. Entretanto, nesta rua, uma característica peculiar chamava a 

atenção: o fato desta concentrar o comércio “chique” da capital, uma vez que ali se 

encontravam as principais casas da moda, sugerindo um movimento bastante intenso, 

principalmente, para os que detinham um alto poder aquisitivo. Nas palavras de Onofre Júnior 

 Figura 11 - Rua do Comércio /Ribeira/1930.                                                

 Fonte: PMN (2006).                                                         
Figura 12 - Rua do Comércio/Ribeira/1940.   

Fonte: PMN (2006).                            
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(1979, p. 69) “a rua Dr. Barata era a rua de maior movimento da cidade, especialmente, 

enquanto perdurou a Segunda Guerra Mundial”. Ali surgiu toda a sorte de empresas que, com 

raras exceções, apresentavam oportunidades para aventureiros que pretendiam enriquecer, 

valendo-se do conflito mundial (Figura 13).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Figura 13 - Rua Dr. Barata/Ribeira/1930/Natal-RN. 

          Fonte: PMN (2006). 

 

 

Todavia, com o término da guerra, muitos comerciantes dessa rua seguiram outros 

rumos, desaparecendo por completo do bairro como da cidade, permanecendo, apenas, 

aqueles comerciantes que, antes mesmo da guerra, já compunham o cenário comercial e de 

serviços na Ribeira. Para termos uma ideia do significado deste e de outros ramos de serviços 

que, ali, se encontravam, podemos destacar: livrarias, fábricas de cigarros, tabacarias, lojas de 

calçados, de confecções, de chapéus, lojas destinadas à venda no atacado de produtos 

farmacêuticos, farmácias, fábricas de fiação de lã e lojas de ferragens. Destacamos, também, 

nessa rua, a existência da firma Oscar Amorim S.A, uma filial de Recife, que se dedicava à 

distribuição das marcas Carterpilar e John Deere (tratores automotivos), lojas de compra e 

venda de produtos de sapateiros e artigos para esportes, como também a sede do Banco do 

Estado do Rio Grande do Norte (BANDERN). Existiam, ainda, algumas casas lotéricas, 

estúdios de fotografias, indústrias de fabricação de mosaicos, de confecção de móveis para 

vendas no varejo e atacado, oficinas de carros, relojoarias, lojas de eletrodomésticos, 

perfumarias e miudezas, o que conferia à Rua Dr. Barata um caráter peculiar de muita 

importância no contexto comercial e de serviços do bairro (Figura 14). 
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No que tange à Avenida Tavares de Lira (Figuras 15 e 16), devemos destacar que esta 

sempre foi umas das vias da cidade, na qual se efetivavam os maiores acontecimentos, as 

maiores reuniões de políticos e ‘compadres’, sobre todo e qualquer assunto importante que se 

destacava no cenário mundial, nacional e estadual, fato que se deve, não somente, pela sua 

localização, como também por ser uma avenida muito bem cuidada e concentrar bares, 

restaurantes e cafés, logo, atrativos para movimentação, principalmente, nos finais de tarde, 

até o anoitecer, fato que era mais comum nos finais de semana (PINTO, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Figura 16 - Avenida Tavares de Lira/1930. 

                                                                                     Fonte: PMN (2006). 

 

 

        Figura 14 - Rua Dr. Barata/Ribeira/1930/Natal-RN. 

        Fonte: PMN (2006). 

 Figura 15 - Avenida Tavares de Lira/1920.                             

 Fonte: PMN (2006). 
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Destacamos que era nesta rua onde aconteciam os desfiles dos blocos carnavalescos e 

dos foliões da cidade. Era, também, o local onde ocorria o embarque e o desembarque de 

passageiros, com navios ao largo, pois, nesse período, ainda não existia o cais do porto. 

Assim, nesta avenida, partindo de onde hoje se encontra o cais do porto, existia, no seu lado 

esquerdo, um grande frigorífico que atendia às necessidades do comércio de peixes e carnes 

de toda a cidade (PINTO, 1971). Na gestão municipal anterior (Prefeito Carlos Eduardo 

Alves), a Prefeitura Municipal do Natal (PMN), dentro das operações de renovação urbana 

(projetos de reurbanização deste bairro), transferiu os desfiles das escolas de samba, grupos de 

índios e outras agremiações para esta rua, em mais uma tentativa de reavivar o bairro.  

No lado oposto desta avenida, na esquina com a Rua do Comércio, situava-se a 

construtora Ecocil, fundada pelos engenheiros Aloísio Bezerra e Luciano Barros, a qual 

continua em atuação e muito bem sucedida, até os dias de hoje, no ramo da construção civil 

em várias capitais do país, principalmente, nas capitais nordestinas. Existiam, também, 

algumas alfaiatarias, butiques, perfumarias, farmácias, alguns armarinhos e a firma Mar e 

Pesca, destinada ao ramo de produtos de pesca, como também o único Banco do Brasil da 

cidade (PINTO, 1971).  

Registramos, ainda, que era grande o número de lojas dedicadas ao ramo de vendas de 

tecidos no atacado, de livrarias, gráficas, barbearias, sorveterias e confeitarias. Ressaltamos, 

também, um escritório de representações de produtos farmacêuticos e uma firma dedicada à 

distribuição de produtos da General Motors que, segundo Pinto (1971), tiveram curta duração 

na cidade. Nesta rua, também, se encontravam, a sede do Diário de Natal, a Agência do 

Correio e uma firma com representação e distribuição das máquinas de costura Mundlos.  

Entretanto, com o passar do tempo, a Ribeira perdeu muito de sua alegria, movimento 

e importância comercial e de serviços. Assim, até o fim da Segunda Guerra Mundial, este 

bairro ainda ostentava a predominância de sua vida comercial e de serviços, sendo o bairro de 

maior importância da cidade, palco dos grandes acontecimentos que se realizavam em Natal. 

Todavia, deste período em diante, este entrou em um processo de “decadência”, pois, quase 

tudo de importante, no que se refere ao seu comércio varejista e aos serviços, gradativamente, 

foram sendo transferidos para o centro da cidade (Cidade Alta), até então, um bairro 

residencial.  

Foi para lá que se encaminharam as filiais de bancos, casas de comércio de roupas e 

eletrodomésticos e muitos outros serviços que, até então, se concentravam na Ribeira. Desta 

forma, o passado impregna as paredes dos antigos casarões deste bairro, que com sua 

“decadência”, passa a ter outros usos, pois, ali se encontravam os prédios com suas histórias 
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adormecidas pela falta de memória, com suas ruas tortuosas e estreitas, como palco dos 

anônimos. Portanto, 

 

[...] a Ribeira, outrora, paisagem dominante da cidade, é a expressão e atestado dessa 

decadência. O bairro que se abre para o Potengi e que abriga o transformado porto 

de Natal parece ser destinado a ser a ‘paisagem da lembrança’. E os olhares 

nostálgicos de artistas, historiadores e políticos, com seus desejos de certo 

‘renascimento urbano’, só conseguem dar visibilidade a quão obscura essa paisagem 

se tornou. Seus prédios em total estado de abandono, não conseguem tornar-se 

‘vivos’, nem mesmo com as tentativas de incorporação, feitas pela prefeitura, ao 

patrimônio histórico (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 76).  

 

 

Entretanto, o poder público, via Políticas Públicas Urbanas, ainda, que de forma muito 

tímida, visando revitalizar o bairro e recuperar o prestígio, que durante muitas décadas 

exerceu na cidade, vem estimulando a realização de festas e a abertura de bares, restaurantes e 

boates, como parte de um programa de revitalização, denominado ‘Operação Urbana Ribeira’, 

que está se dando por etapas, começando pela Rua Chile, hoje, um dos pontos mais 

requisitados, no que se refere às atrações noturnas que a cidade oferece aos seus moradores, 

bem como aos milhares de visitantes que todos os anos passam por Natal (Figuras 17 e 18).  

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

  Na atualidade, além dessa rua, a segunda etapa dessa revitalização ocorreu na área 

onde se encontra o Teatro Alberto Maranhão, a Praça André de Albuquerque e a antiga 

rodoviária, esta última, transformada na Escola Municipal de Dança da cidade. Toda essa área 

ganhou, ainda, uma nova iluminação que vai deste bairro até o bairro das Rocas, retratando 

toda uma estruturação de iluminação antiga. O projeto tenta manter vivo, toda uma arquitetura 

 Figura 17 - Rua Chile revitalizada.                                  

 Fonte: O autor (2010).                                                 
   Figura 18 - Rua Chile revitalizada. 

   Fonte: O autor (2010). 
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que se perdeu ao longo do tempo, pela omissão do poder público, bem como da sociedade 

civil, num dos bairros mais antigos da capital potiguar, a Ribeira. Na atualidade, esse projeto 

encontra-se completamente esquecido pelo poder público municipal, fazendo com que o 

bairro se torne cada vez mais “deteriorado” no que se refere aos seus aspectos socioespaciais, 

econômicos e culturais, fato que evidencia bem a forma como os governantes da cidade 

tratam de um bairro que já foi o principal e mais importante da cidade. 

 

2.2 CIDADE ALTA - DE COMÉRCIO BURGUÊS À COMÉRCIO POPULAR: UMA 

DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EM CURSO DESDE A DÉCADA DE 1980 

 

O bairro da Cidade Alta
6
 foi o local escolhido para ser o futuro sítio da cidade de 

Natal, em 25 de dezembro de 1599, num chão elevado e firme à margem direita do rio 

Potengi. Nesse local que, atualmente, abriga a Praça André de Albuquerque (Figuras 19 e 20), 

foi inaugurado no mesmo ano, o pelourinho e a igreja matriz (antiga catedral de Natal), com o 

advento da celebração da primeira missa realizada na cidade. Nesse sentido, Cascudo (1999, 

p. 143) reforça que “o alto elevado e firme procurado por Jerônimo de Albuquerque, em 

dezembro de 1599, era o platô que se estende desde a Praça André de Albuquerque, 

envolvendo Petrópolis e Tirol, até a Praça Pedro Velho e a Avenida Hermes da Fonseca”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                                                                     Figura 20 - Praça André de Albuquerque/2010. 

                                                                                     Fonte: PMN (2010). 

 

 

                                                           
6
 Oficializado como bairro através da Lei Nº 251, de 30 de setembro de 1947, quando da então administração do 

prefeito da cidade Sylvio Piza Pedroza (SEMURB, 2003). 

     Figura 19 - Praça André de Albuquerque/1915.                           

     Fonte: PMN (2006).                                                     
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                 Todavia, antes de se tornar um bairro, eminentemente comercial e de serviços, a 

Cidade Alta, como é mais conhecida, mantinha, até meados da década de 1940, certa 

tranquilidade, dado ao pouco número de residências que ali existiam, pois, como vimos, os 

serviços em Natal, concentravam-se no bairro da Ribeira. Poucas eram as ruas que abrigavam 

algum tipo de comércio e serviços e quando isso acontecia, se limitava à venda de gêneros 

alimentícios de primeiras necessidades, tais como: arroz, feijão, macarrão, etc.  

Devemos considerar, também, que sua infraestrutura urbana era muito precária, pois, 

eram reduzidas as ruas que eram asfaltadas, o que dificultava muito o acesso e, também, mal 

iluminadas. Dessa forma, o bairro mais lembrava uma vila, dada a sua pacata movimentação, 

mantendo por um longo período o seu caráter de bairro residencial (CASCUDO, 1999).  

A expansão urbana, comercial e de serviços do bairro se deu, ainda, que de forma 

muito lenta, a partir do século XX, mais precisamente nos anos de 1920 a 1950, décadas em 

que verificamos mudanças socioespaciais no seu entorno (Figuras 21 e 22). Essas mudanças 

referem-se às construções de casas, à abertura de avenidas de grande circulação, como a 

Avenida Rio Branco, bem como à criação do bairro de Cidade Nova, o qual foi, 

posteriormente, desmembrado em dois bairros: Tirol e Petrópolis. Neste período, existiam 

pouquíssimas casas comerciais, predominando as residências simples dos poucos moradores 

que, ali, residiam. 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Assim, só a partir do término da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente, no final 

dos anos de 1950 e começo dos anos de 1960, é que observamos, mesmo que de forma 

incipiente, uma evolução no comércio e serviços no centro da cidade, principalmente, 

naquelas ruas mais antigas, como consequência direta do processo de descentralização 

   Figura 21 - Cidade Alta/1920.                                           

   Fonte: PMN (2006).                                                          

   Figura 22 - Cidade Alta/1930. 

   Fonte: PMN (2006). 
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comercial que começava a acontecer no bairro da Ribeira. Com efeito, é nas ruas Dr. José Ivo, 

Dr. Heitor Carrilho, Professor Zuza, Ulisses Caldas, Voluntários da Pátria e Vigário 

Bartolomeu, que atestamos a chegada das primeiras butiques de luxo do centro, algumas 

poucas lanchonetes e livrarias, mercearias, alguns armarinhos e óticas. Entretanto, ainda, 

predominavam as residências em detrimento do comércio e serviços. 

             Por outro lado, como já mencionamos, é com a abertura de avenidas importantes, 

como a Avenida Rio Branco, que verificamos uma maior comunicação entre os bairros que 

começavam a se formar na cidade, proporcionando uma maior oferta no número de serviços e 

comércio, exigindo do governo local, muitas mudanças quanto à infraestrutura urbana dos 

mesmos. Apesar disso, o seu comércio (Cidade Alta) era mais incipiente, ainda, 

permanecendo um bairro bem familiar, quando comparado ao comércio e serviços do bairro 

da Ribeira. À medida que o comércio do bairro crescia, sua infraestrutura urbana melhorava, 

pois, ruas eram calçadas e iluminadas, os transportes para o centro aumentavam, circulando 

entre os poucos bairros existentes na capital. Além disso, os fluxos de pessoas e veículos 

cresciam, permitindo mudanças na sua ocupação e maior coordenação das atividades urbanas.  

Com efeito, devemos destacar que a Cidade Alta se apresentou, desde o começo, como um 

bairro destinado à alta burguesia de Natal, ou seja, era o bairro onde os homens ricos da 

cidade moravam, pois, os poucos estabelecimentos comerciais que, ali, existiam se 

destinavam àqueles que podiam comprar os artigos advindos do Sul do país, principalmente, 

da região Sudeste, além dos procedentes do exterior. Nesse contexto, à medida que o bairro 

crescia, aumentava substancialmente seu comércio e serviços, logo, ampliavam-se as 

necessidades de mudanças na infraestrutura do mesmo. No caso específico da Cidade Alta, 

como bairro central, com o tempo, o referido foi perdendo suas características originais, ou 

seja, de bairro eminentemente residencial, para comercial
7
 (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Salientamos que apesar do apogeu comercial e de serviços verificados na Cidade Alta durante as décadas de 

1960, 1970 e 1980, até hoje, ainda existem residências neste bairro. 
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Entretanto, a ascensão comercial e de serviços do centro da cidade teve seu apogeu a 

partir da década de 1960, quando, praticamente, todas as ruas e grandes avenidas do bairro, se 

tornaram comerciais. Pouquíssimas eram as residências que ainda ‘sobreviviam’ ao assédio 

dos promotores imobiliários e comerciantes interessados em comprá-las, a fim de transformá-

Figura 23 – Bairro da Cidade Alta/Natal-RN. 

Fonte: SEMURB (2011) adaptado por ROCHA (2011). 
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las em algum tipo de serviço ou comércio, tendo como características principais a 

concentração das atividades destinadas a favorecer a comunicação, acessibilidade, com 

referência ao conjunto da zona urbana, da qual passa a assumir a centralidade.  

Muitas lojas que, outrora, se instalaram na Ribeira, como é o caso das Lojas 

Brasileiras, passaram a fazer parte do cenário comercial do centro da cidade. Com a referida, 

vieram outras lojas de eletrodomésticos, lojas de tecidos, gráficas, armarinhos, lojas de 

móveis, bancos, entre outros, contribuindo para consolidar o centro como a principal área 

comercial e de serviços de Natal, neste período. Não estranhamos que à medida que essas 

transformações aconteciam, o poder público se via obrigado a investir, cada vez mais, em 

infraestrutura básica, pois, ruas eram calçadas, avenidas eram alargadas, a rede elétrica era 

ampliada, a fim de atender aos reclamos que o comércio e os serviços demandavam.  

Ressaltamos, também, que neste período, mesmo com o comércio e os serviços do 

centro em expansão, ainda se observava na Avenida Rio Branco, nas ruas João Pessoa e 

Princesa Izabel, algumas residências, as quais desapareceram a partir das décadas de 1970 e 

1980, período este que foi marcado pelo apogeu de seu terciário. Nesta época, praticamente, 

todas as ruas do bairro se destinavam ao comércio e aos serviços. As poucas residências que 

ainda existiam, logo se transformaram em lojas comerciais e de serviços. Assim, às ruas 

pioneiras do comércio do centro, se somavam muitas outras que, gradativamente, se 

transformaram em ruas comerciais e de serviços. Sobre esta questão, Silva, J. (1993, p. 46) 

nos mostra que, 

 

[...] as profundas transformações ocorridas na organização espacial desta área, 

principalmente no que tange à valorização do seu solo urbano, o processo de 

substituição das áreas residenciais, por comerciais, as mudanças nas formas 

espaciais ali existentes [...] fazem parte da ação conjunta deliberada pelos 

proprietários dos meios de produção. 

 

 

Com efeito, a Avenida Rio Branco
8
 e as ruas Princesa Izabel, João Pessoa e Ulisses 

Caldas, esta última especializada em óticas, passaram a concentrar um número tão grande de 

casas comerciais e de serviços os mais variados, que se tornaram, até os dias atuais, os 

principais logradouros do centro, pois, ali foram, também, abertos cartórios e filiais dos 

principais bancos. Todavia, segundo Francerle (2010b), na atualidade, sua principal avenida, a 

Rio Branco, vem sucumbindo ao crescimento da cidade. Assim, o autor nos evidencia que: 

 

                                                           
8
 A Avenida Rio Branco era mais conhecida, no século XIX, como a Rua Nova, pois, até 1845 servia de limite 

leste da cidade para outros bairros, com suas casas ocupando o lado voltado para a nascente do rio Potengi. 
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[...] nem mesmo a principal via de negócios da Cidade Alta, a Avenida Rio Branco, 

que liga o principal centro comercial da zona Leste aos bairros do Alecrim, Ribeira e 

Petrópolis, escapa da falta de atenção do poder público municipal. Tradicional por 

concentrar os principais bancos da cidade, grandes magazines, escolas, restaurantes 

do Sesc, Central do Cidadão, além de centro clínico, a Avenida Rio Branco sofre 

com a falta de cuidados com a urbanização. Não bastasse a rua perder muito de seu 

poder financeiro com a expansão da cidade e com o aparecimento dos shoppings, 

descentralizando o comércio e levando os serviços para outras regiões, a Avenida 

Rio Branco convive com problemas que dificultam e causam desconforto à 

população (FRANCERLE, 2010b, p. 13). 

 

Segundo alguns comerciantes, o comércio do centro vem caindo, principalmente, a 

partir do começo dos anos de 1990. Segundo eles, esse fato vem ocorrendo em função de 

vários fatores, dentre os quais, os mais graves se referem às sucessivas crises econômicas que 

ocorreram no país, neste período; à perda do poder aquisitivo de parte da população brasileira, 

sobretudo, da classe média, impossibilitando um maior consumo por parte desta fração da 

população; à falta de incentivo por parte das autoridades locais na promoção do comércio do 

centro; pelos consumidores de alta renda que passaram a comprar nos shoppings-centers
9
 e 

em outros centros comerciais mais promissores; pelo próprio abandono por parte de alguns 

comerciantes que desativaram suas lojas, instalando-as em outros pontos mais rentáveis e 

atrativos da cidade, notadamente, em alguns corredores comerciais como as avenidas 

Engenheiro Roberto Freire e Bernardo Vieira e à própria falta de segurança e de 

estacionamento que o centro não oferece aos consumidores, na atualidade. As palavras de 

Francerle (2010a, p. 14) nos mostram bem o quadro atual desse bairro, quando afirma que: 

 

[...] a Cidade Alta sofre com problemas crônicos, entre eles a insegurança, drogas e 

falta de estacionamento. Se durante o dia o movimento é intenso, à noite a Cidade 

Alta vira um deserto só, provocada pela escassez de habitantes do bairro. Com o 

comércio fechado no horário noturno, esse efeito tem tornado o bairro um lugar 

exclusivo de prostitutas, travestis, dependentes químicos e desocupados que 

perambulam pelas ruas até a madrugada. 

 

Portanto, esses problemas vêm se tornando, ao longo das últimas décadas, uma 

constante na vida dos muitos comerciantes que sobrevivem de algum tipo de comércio nessa 

área, pois, depositaram toda uma história de vida profissional destinada ao comércio e aos 

serviços na Cidade Alta e que, hoje, se deparam com várias lojas em processo de falência, 

                                                           
9
 Apesar do primeiro Shopping-Center de Natal ter sido inaugurado em 1983 pelo empresário João Veríssimo, 

denominado de Shopping-Center Cidade Jardim, apenas no ano de 1992 é que foi inaugurado o primeiro 

shopping-center nos moldes clássicos deste tipo de empreendimento, no que se refere a sua forma arquitetônica, 

o Natal Shopping-Center. Este, fechado, climatizado, com uma feição interna atemporal, entre outras 

características, é considerado, até hoje, como sendo o primeiro da cidade nesses moldes, uma vez que o shopping 

Cidade Jardim nunca apresentou, desde a sua inauguração até os dias atuais, essas características, se 

assemelhando muito mais a um conjunto de galerias com suas lojas contíguas e variadas. 
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muitas outras já fechadas, queda no fluxo de movimento de pessoas, baixo consumo, 

contribuindo para o enfraquecimento de uma área comercial que, até a bem pouco tempo, era 

a principal da cidade. Sobre este fato, Francerle (2010a, p. 13) nos esclarece que: 

 

[...] até o final da década de 1980, no bairro estavam localizados os maiores bancos, 

as grandes lojas, as melhores escolas, as mais importantes igrejas [...] Hoje a Cidade 

Alta não é mais a mesma. O bairro perdeu muito de seu poder financeiro com a 

expansão da cidade e com o aparecimento dos shoppings [...] a Cidade Alta também 

passa por um processo de decadência, devido, justamente, ao deslocamento e 

descentralização do comércio e dos serviços, sobretudo, para os shoppings. 

  

Segundo alguns lojistas, os poucos comerciantes que conseguem resistir e permanecer 

com suas lojas no centro são, exatamente, aqueles mais antigos e que têm uma freguesia mais 

fiel. No que tange aos consumidores, os que ainda frequentam este comércio, são aqueles que 

já sabem o que querem comprar, bem como aqueles que já têm um destino certo, já o 

conhecem bem, ou seja, sabem como e onde funcionam todos os serviços que eles precisam e 

que existem no centro da cidade
10

. 

Assim, é a fidelidade de muitos consumidores desse comércio que ainda mantém certa 

regularidade e funcionalidade deste, mas nunca como em anos precedentes. Somados a isso, 

permanecem no centro, alguns grandes estabelecimentos comerciais que, de certa forma, 

mantém um fluxo de pessoas nesta área, tais como: Lojas Americanas (apesar de muitas 

outras lojas dessa rede já se fazerem presentes em outras áreas da cidade, como também nos 

shoppings-centers), C&A Magazine, Lojas Riachuelo, Rio Center, entre outros e alguns 

bancos renomados como: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, etc. 

Outro fato apontado como sendo, também, um dos responsáveis por tanta dificuldade 

enfrentada por esses comerciantes, é o rápido surgimento de outros sub-centros comerciais em 

diferentes áreas da cidade, tais como: os sub-centros comerciais das zonas Norte e Sul. 

Segundo eles, o comércio da Zona Norte vem crescendo substancialmente, fazendo com que 

muitos consumidores prefiram comprar nessas áreas mais próximas, mais tranquilas e com as 

mesmas facilidades e oportunidades de pagamento encontradas no centro da cidade, o mesmo 

acontecendo na Zona Sul.  

Esta última área, além de ser, extremamente, valorizada e de alto poder aquisitivo, 

conta, também, com shoppings-centers que ali foram estabelecidos no início dos anos de 

                                                           
10

 A partir destas transformações verificadas na década de 1980 na Cidade Alta, e as conseqüentes mudanças na 

dinâmica econômica urbana, ao se pensar no processo de reconfiguração urbana atual em Natal, observamos, 

entre outros aspectos, a popularização dessa área, com a modificação da paisagem, ao mesmo tempo em que 

constatamos a consolidação de áreas na cidade mais atrativas aos serviços. Assim, o centro de Natal se antes 

considerado um privilégio para os cidadãos moradores, desde o final da década de 1980 vem perdendo seu 

“status” enquanto principal área de comércio e serviços na capital potiguar.  
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1990. Os referidos foram os responsáveis pela absorção de clientes do centro da cidade, 

principalmente, os melhor aquinhoados financeiramente. Segundo os lojistas, estes 

consumidores migraram de vez para consumir num lugar que, ao mesmo tempo, oferece aos 

seus clientes, tudo aquilo que falta no comércio da Cidade Alta, ou seja, tranquilidade, 

comodidade, segurança, conforto, diversão e uma concentração de serviços num único local.  

Além dos aspectos já mencionados, referentes aos problemas identificados no centro, 

tais como deseconomia de aglomeração, entre outros, os comerciantes acreditam que a 

reestruturação dos antigos prédios comerciais, um projeto de revitalização do centro, 

segurança, campanhas de promoção em todas as lojas, propagandas que evidenciem o 

potencial e a diversidade desse comércio, bem como uma maior união entre seus 

comerciantes, seriam alternativas viáveis à reversão da realidade, ali, constatada na 

atualidade.  

 

2.3 ALECRIM: O CONTEXTO DOS SERVIÇOS MAIS IMPORTANTES E POPULARES 

DE NATAL   

 

Por ordem cronológica, o bairro do Alecrim
11

 é o quarto bairro da capital potiguar. 

Criado em 1911
12

, abrangendo as populações de Refoles
13

, Barro Vermelho e Quintas. 

Todavia, em ritmo muito lento, só veio a ser povoado no final do século XIX, em meio a uma 

paisagem bucólica de roseiras e muitas fruteiras. Neste período, o bairro era apenas um 

simples arrabalde de pouquíssimas casas bastante populares. Segundo Cascudo (1999, p. 

126), “surgiu com meia dúzia de casas desengonçadas, pouco antes de Petrópolis e Tirol” 

(Figura 24). 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Oficializado como bairro pela Lei Nº 251, de 30 de dezembro de 1947, na administração do então prefeito 

Sylvio Piza Pedroza. Na década de 1990, teve seus limites redefinidos na Lei Nº 4.330, de 05 de abril de 1993, 

publicada no Diário Oficial, em 07 de setembro de 1994 (SEMURB, 2003). 
12

 No mês de agosto do corrente ano (2011), o bairro do Alecrim completou 100 anos de existência. 
13

 No século XIX, o Refoles era um dos pequenos povoados que dava assistência aos viajantes que se dirigiam 

para o núcleo urbano natalense. Na localidade, existia um caminho que o ligava à Cidade Alta. Posteriormente, 

foi construído o prolongamento de duas estradas de ferro que, além de intensificar a vinda dos comerciantes do 

interior, levavam passageiros e produtos para os estados da Paraíba e Pernambuco. Tratava-se de uma obra de 

suma importância para o desenvolvimento do povoado (SEMURB, 2003). 
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   Figura 24 – Bairro do Alecrim/Natal-RN. 

   Fonte: SEMURB (2011) adaptado por ROCHA (2011). 

 

 

Composta em sua maior parte por pessoas humildes, era uma área constituída por 

pequenos comerciantes, trabalhadores rurais, sitiantes e por uma população muito pobre, 

distribuída de forma heterogênea e espaçada no território. “Seu aspecto era mais rural do que 

urbano, com habitações precárias, chácaras, sítios, além de pensões, mercearias e outras 



89 

 

atividades” (LIMA, 2003, p. 24). Com o aumento do número de viajantes, devido ao 

crescimento dos negócios já desenvolvidos em Natal, pequenos hotéis e estabelecimentos que 

serviam refeições, foram se instalando na localidade, a fim de dar assistência àqueles que, 

cotidianamente, transportavam os produtos para os estados da Paraíba e Pernambuco. 

Entretanto, apenas, os patrões tinham direito aos alojamentos, enquanto, os empregados 

instalavam-se em qualquer lugar, acampando normalmente no chão (CASCUDO, 1999). 

Porém, no início do século XX, antes da criação do bairro, era possível verificarmos 

alguns elementos importantes que, de certa forma, impulsionaram a expansão urbana do 

Alecrim como, por exemplo, a instalação da Escola de Aprendizes de Marinheiro, em outubro 

de 1908. Logo após a construção dessa escola, foi providenciada uma estrada que dava acesso 

a essa edificação, sendo, também, bastante utilizada por todos aqueles que circulavam pelo 

povoado, muitos deles, retirantes do interior do estado, bem como dos estados vizinhos. Sobre 

este último aspecto, Bezerra (2005, p. 90) nos mostra que, 

 

o Alecrim surge neste cenário, como o bairro que recebia a maior parte destes 

retirantes, tendo em vista a facilidade no seu acesso e, por dispor de uma gama de 

elementos característicos ao ambiente interiorano dos alojados como, por exemplo, a 

presença de sítios, vacarias, currais, feiras e a simplicidade da vida rural do Sertão, 

tornando-se o espaço preferido por esses fluxos. 

 

A partir de sua criação, o bairro do Alecrim passaria a acolher grande parte dos 

refugiados e aqueles que aspiravam as melhores condições de vida na cidade, tornando-se 

berço de diversas iniciativas socioeconômicas e culturais importantes para a produção de seu 

espaço intra-urbano. Assim, a cidade de Natal era privilegiada por alguns fatos, até de 

projeção mundial (Segunda Grande Guerra), que viriam a impulsionar o seu crescimento 

urbano, refletido diretamente pelo papel do Alecrim no seu contexto.  

Dessa forma, a vinda desses “flagelados”, procedentes do interior do estado e dos 

estados vizinhos, forçou o desenvolvimento de algumas Políticas Públicas Urbanas que se 

faziam necessárias à cidade, voltadas aos problemas gerados pela expansão do espaço urbano 

natalense, principalmente, do Alecrim, devido ao seu crescimento e desenvolvimento. As 

Avenidas Amaro Barreto e Presidente Bandeira, são exemplos desse crescimento e 

dinamicidade dos serviços neste bairro e são até os dias atuais, as suas principais avenidas 

(Figuras 25, 26, 27 e 28). 
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  Observando que o Alecrim, aos poucos ia se tornando o bairro mais populoso da 

cidade, a prefeitura logo tratou de estender alguns serviços como: as linhas de bonde que 

eram, até então, disponíveis nos bairros da Cidade Alta e Ribeira; calçamento e iluminação de 

várias ruas comerciais e residenciais e a construção de escolas, praças, etc. Entretanto, 

ressaltamos que mesmo com os investimentos verificados pela prefeitura da cidade no bairro, 

nesse período estes não acompanhavam o ritmo de seu crescimento populacional. Contudo, 

por ter se tornado, na atualidade, o maior e mais movimentado centro comercial da cidade, 

Figura 25 - Av. Presidente Bandeira/1930.                      

Fonte: PMN (2006). 

Figura 26 - Av. Presidente Bandeira/1960. 

Fonte: PMN (2006). 

 Figura 27 - Avenida Amaro Barreto/1950.                       

 Fonte: PMN (2006).                                                     

 Figura 28 - Avenida Amaro Barreto/1970. 

 Fonte: PMN (2006). 
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este bairro merece uma análise especial no que se refere à relação de reprodução urbana com 

os serviços. 

Localizado na Zona Administrativa Leste de Natal, o bairro dispõe de uma área de 

309,37 ha e uma população estimada em 94.347 habitantes. Apresenta uma densidade 

demográfica de 106,61 hab./ha, sendo considerado o sétimo bairro mais populoso da cidade, 

limitando-se ao Norte com o estuário Potengi/Jundiaí e o bairro da Cidade Alta, ao Sul com 

os bairros de Lagoa Nova e Dix-Sept Rosado, a Leste com os bairros de Barro Vermelho e 

Lagoa Seca e a Oeste, com o bairro das Quintas (IBGE, 2010). 

 Segundo a PMN/SEMURB (2010), atualmente, as atividades econômicas 

desenvolvidas no Alecrim são compostas, em quase sua totalidade, pela atividade comercial e 

de prestação de serviços, abrangendo, respectivamente 54,62% e 42,27% do total de 

estabelecimentos existentes no bairro. No que se refere à representação comercial do terciário, 

12,7% de todas as suas atividades comerciais e 10,4% das de serviços, ali, se encontram. 

Conta, no seu âmbito, com várias atividades, entre elas: vidraçarias, marcenarias, padarias, 

gráficas e, até mesmo, indústrias fornecedoras de equipamentos voltadas para o atendimento 

de outros setores da economia, como as fábricas de embalagem e de carrinhos de cachorro-

quente. 

Ao longo de sua expansão urbana, o bairro do Alecrim proporcionou a construção de 

importantes conjuntos habitacionais em sua área, sendo o maior deles o Conjunto dos 

Marinheiros, com 432 moradores, seguido pelo da Caixa Econômica Federal (CEF), com 303 

e, por fim, o Conjunto Santa Maria, compreendendo 217 habitantes. No bairro, são 

encontradas, ainda, duas áreas denominadas de subnormais: as favelas do Formigueiro, com 

26 famílias e a Ocidental de Baixo, com 178, somando um total de 1.156 habitantes, 

representando 1,4% da população deste bairro. Devemos ressaltar que, ambas as favelas são 

compostas por construções de alvenaria e/ou por alguns barracos, embora disponha de 

serviços básicos, como o fornecimento de água e energia elétrica (IBGE, 2010). 

Portanto, podemos afirmar que a importância deste bairro para a cidade, não se 

resume, apenas, à grande disponibilidade dos serviços e à existência de um grande espaço 

comercial, é muito mais que isso, pois, localizado em uma área muito central da cidade, com a 

existência de longas e largas avenidas, o deslocamento para qualquer parte da cidade, torna-se 

extremamente facilitado. Nesse sentido, o fluxo viário, as ruas especializadas pelo comércio e 

em toda a sua organização urbana, não implicaram em mudanças de algumas características 

do bairro como: a permanência de um grande número de residências e a manutenção de 

importantes feiras populares (BEZERRA, 2005). 
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Assim, afirmamos que o processo de reprodução do espaço do bairro do Alecrim, sua 

organização socioespacial interna, impõem-se na estrutura urbana da cidade de Natal, gerando 

meios de produção, concentração e circulação de pessoas e veículos, além do comércio e 

serviços. É bastante comum, encontrarmos pessoas oriundas de diversas cidades do estado 

comprando nas lojas e nos camelôs do bairro. No entanto, tudo teve início na sua feira 

popular, presente todos os sábados, instalada na Avenida Presidente Quaresma e adjacências, 

a qual vem se diversificando nos produtos que vende, reforçando o caráter popular dessa 

atividade no bairro do Alecrim e que vem resistindo aos grandes supermercados e 

hipermercados que vem se instalando na cidade nos últimos anos. 

Na atualidade, percebemos que o informal
14

 se tornou um grande atrativo no Alecrim, 

tendo este proporcionado grandes transformações socioespaciais no mesmo, algumas não 

muito desejadas. De fato, a presença da informalidade tem trazido alguns transtornos para 

todos aqueles que transitam em suas ruas, tais como: a desordem no sistema de trânsito local, 

observado na falta de estacionamentos para os veículos e nos frequentes acidentes registrados 

em suas ruas, estes, causados, basicamente, pelas irregularidades das barracas de camelôs que 

ocupam áreas impróprias para a prática do comércio, ou seja, as calçadas, ruas e avenidas, 

estorvando o espaço dos pedestres e veículos que circulam no bairro (BEZERRA, 2005) 

(Figuras 29 e 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 O termo setor informal foi criado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), sendo utilizado pela 

primeira vez, nos relatórios sobre Gana e Quênia, sendo elaborados no âmbito do PME (Programa Mundial do 

Emprego), em 1972. Posteriormente, outros termos passaram a ser utilizados, a fim de identificar as ocupações 

informais, como setor não estruturado, setor não organizado e/ou setor não protegidos, revelando a existência de 

divergências conceituais para a definição dessas ocupações. Outra definição do setor informal é aquela que se 

refere a este como sendo um conjunto de atividades geradoras de renda desregulamentadas pelo Estado, em 

ambientes sociais, cujas atividades similares não são regulamentadas (ROCHA, 2001).   

 

   Figura 29 - Camelódromo do Alecrim.                             

   Fonte: O autor (2010).                                                   
  Figura 30 - Camelôs na Av. Pres. Bandeira 

  Fonte: O autor (2010).                                                   
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Assim, a ligação do bairro com o comércio popular, só vem provar que, a presença 

maciça deste, faz emergir a grande popularidade adquirida ao longo do tempo por este 

comércio, motivada pelo grande fluxo de pessoas que transitam pelas suas ruas, vindas de 

toda parte do estado. Segundo Cunha (1982, p. 46) “esse é o bairro do povão, tendo em vista a 

disputa dos comerciantes pelo freguês, oferecendo suas mercadorias através do grito”, 

situação que ocasiona certo desconforto, tanto para os moradores, quanto para quem trafega 

pela área comercial do bairro. Esse aspecto popular é uma demonstração viva da atração que o 

mesmo exerce sobre um tipo de população que termina por caracterizá-lo. 

É dessa forma que o comércio do bairro do Alecrim vem, ao longo do tempo, 

resistindo aos atrativos dos grandes magazines e shoppings-centers construídos em toda a 

cidade. Hoje, os grandes corredores comerciais da cidade são um fato. A perda parcial da 

relação direta com o centro e o progressivo enfraquecimento comercial e de serviços da 

Ribeira e da Cidade Alta conduz, ao mesmo tempo, à organização de centros comerciais 

ligados às áreas de nova urbanização na cidade, ou seja, os grandes corredores comerciais e de 

serviços, dotados de grande movimento e infraestrutura que, sob a influência dessa atividade, 

vêm, ao longo dos anos, destacando-se na capital potiguar.  

Diante do quadro exposto, podemos afirmar que há fortes evidências empíricas que 

revelam a existência de um processo de descentralização dos serviços em Natal e a formação 

de novas áreas relacionadas a essa atividade. Com efeito, essa atividade só tem crescido no 

curso das últimas décadas e, com ela, vão se reconfigurando novas áreas mais atrativas, 

principalmente, nos seus corredores comerciais, ou seja, nas suas grandes avenidas, a exemplo 

das avenidas Bernardo Vieira e Engenheiro Roberto Freire.  

Contudo, salientamos que essa nova espacialidade dos serviços em Natal, tem se 

expressado de forma bastante diferenciada e, à proporção que a cidade vem se expandindo, ao 

longo dos últimos anos, tanto nas zonas Leste e Oeste, quanto nas suas zonas Norte e Sul, 

novas espacialidades comerciais e de serviços surgiram, revelando uma forte dinamicidade 

desse setor na cidade.  

Assim, segundo Gomes et al (2002, p. 293), “as espacialidades pretéritas já 

mencionadas, embora não desaparecendo por completo, aos poucos, vêm cedendo lugar a 

novos espaços”. Portanto, essa nova espacialidade, que vem se mostrando nas últimas décadas 

em Natal, não vem ocorrendo de modo espontâneo e/ou mesmo casual. Observamos que os 

investimentos, principalmente, os privados, vêm sendo instalados nessas novas avenidas, pois, 

no entorno destas, existe um grande e importante contingente populacional, ou seja, 

consumidores em potencial. Salientamos, aqui, que essas avenidas são facilitadoras do fluxo 
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de população para diversos recantos da cidade, bem como vem, de forma gradativa, sofrendo 

um processo de redefinição urbana em face dos serviços que ali estão se concentrando de 

forma crescente. É nesse sentido que encaminharemos o próximo capítulo deste trabalho, 

quando da reflexão sobre as áreas objeto do nosso estudo. 
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CAPÍTULO 3 - PERCORRENDO A RECENTE REDEFINIÇÃO 

URBANA DOS SERVIÇOS EM NATAL-RN 
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CAPÍTULO 3 - PERCORRENDO A RECENTE REDEFINIÇÃO URBANA DOS 

SERVIÇOS EM NATAL-RN 

 

3.1 A REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL (RMN): ASPECTOS GERAIS 

 

 A institucionalização das Regiões Metropolitanas (RMs) brasileiras obedeceu a duas 

fases: a primeira, nos anos de 1970, como parte da política de desenvolvimento urbano, 

relacionada à expansão da produção industrial e à consolidação das metrópoles como lócus 

desse processo. Reguladas por legislação federal, foram criadas, a princípio, nove RMs. A 

segunda teve início com a Constituição Federal de 1988, que facultou aos estados federados a 

competência de institucionalização de suas unidades regionais. Nesse sentido, chegava ao fim 

um modelo que criou regiões sobre as quais os estados federados não tinham autonomia, 

abrindo a possibilidade de inserção de RMs em processos estaduais de planejamento regional.  

Dessa forma, as regiões metropolitanas se espalharam no território nacional nas 

últimas décadas. No Brasil não há, formalmente, uma política metropolitana. Todavia, a 

metropolização é um processo que avança e se diversifica no nosso território. Nesse contexto, 

há RMs com diferentes portes de população, desde mega cidades como São Paulo, com mais 

de 19 milhões de habitantes, a médias aglomerações urbanas que não chegam a 1milhão de 

habitantes. Algumas delas crescem a taxas anuais superiores a 3% a.a., como Brasília e 

Curitiba e outras mantêm elevado, apenas, o crescimento de suas periferias (IBGE, 2010). 

 No que se refere à Região Metropolitana de Natal (RMN), podemos afirmar que esta é 

muito recente, sendo formalmente legalizada no ano de 1997. Na atualidade, é formada por 9 

municípios: Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba, Extremoz, Ceará Mirim, 

Nísia Floresta, São José de Mipibú, Monte Alegre e Vera Cruz (este último, recentemente, 

integrado à RMN) (Mapa 3). Apresenta, ainda, uma taxa de densidade demográfica 

(densidade média) de 344 habitantes/km², antes da entrada do município de Vera Cruz (IBGE, 

2010). 

 Devemos considerar, também, que a taxa de crescimento do maior centro urbano 

(Natal) foi da ordem de 1,81% a.a., no período compreendido entre 1991 e 2000, enquanto 

que o município de Parnamirim, que tem alto nível de integração com Natal, cresceu 7,9% 

a.a., no mesmo período, seguido de São Gonçalo do Amarante, com taxa de 4,86% a.a. 

Todavia, entre os demais municípios, apenas, Extremoz e Nísia Floresta apresentaram taxas 

superiores a 3% a.a (IBGE, 2010). 
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Ressaltamos estes aspectos devido às avenidas objeto de estudo se situarem na maior 

cidade que integra a RMN, sendo, dessa forma, de vital importância contextualizá-las dentro 

do quadro de referência que compõe as características da mesma, bem como a efetividade dos 

serviços que, ali, se configuram.     
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     Mapa 3 - Municípios da Região Metropolitana de Natal. 

     

 

 

Uma característica relevante sobre a capital potiguar se refere a sua população, uma 

vez que esta se mostrou 100% urbana. Assim, sua concentração populacional cresceu de 

24,28 hab/km², em 1980, para 35,26 hab/km², em 1991. Nesse último ano, a capital potiguar 

    Fonte: PMN (2010). 
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apresentou uma densidade demográfica de 3.572 hab/km². Em 2000, 4.192,6 hab/km² e em 

2010, 5.678,2 hab/km² (IBGE, 2010). A tabela 1 mostra a densidade demográfica
15

 da RMN 

de 1991 a 2010.  

 

   Tabela 1 - Densidade demográfica na RMN – 1991/2000/2010. 

   Fonte: IBGE (2010).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 No que tange às relações econômicas e funcionais entre Natal e sua periferia 

metropolitana, observamos que estas se dão sob forte influência e liderança da capital 

potiguar, devido à sua importância econômica e concentração de serviços públicos e privados, 

cuja posição se mostra de forma marcante no tecido socioeconômico da cidade. Todavia, a 

RMN destaca-se, também, pela sua forte atividade turística. Entretanto, ressaltamos que a 

aceleração do turismo não está, devidamente, refletida nas estatísticas globais do estado, 

particularmente, no que tange ao crescimento registrado pelo setor, na década de 1990. 

 Hoje, o turismo é considerado o segundo maior segmento empregador do estado, só 

perdendo para os serviços públicos. Nesse contexto, esta atividade emprega de forma direta 

cerca de 26.500 pessoas em todo o estado do Rio Grande do Norte. Segundo estatísticas do 

SEBRAE, já vivem dessa atividade, inclusive de forma indireta, cerca de 119.524 potiguares, 

dos quais, 50% destes atuam em Natal (SEBRAE, 2005). Dentre as atividades na RMN 

destacamos: empresas têxteis; rede hoteleira de primeira linha (hotéis de 5, 4 e 3 estrelas); 

                                                           
15

 Depois de Natal, a maior densidade demográfica das cidades que compõem a Região Metropolitana é a do 

município de Parnamirim, atualmente é o terceiro município em população do estado. O que apresenta a menor 

densidade é o município de Nísia Floresta. 

Municípios 
Nº de hab. 

1991 

Nº de Hab. 

2010 
Área (Km²) 

Hab/Km² 

(1991) 

Hab/Km² 

(2000) 

Hab/Km² 

(2010) 

Ceará-Mirim 52.157 68.141 729,5 71,5 85,6 94,07 

Extremoz 24.556 24.569 135,3 110,4 144,7 176,03 

Macaíba 43.450 69.467 492 88,3 111,5 136,01 

Natal 606.887 803.739 169,9 3572,0 4192,6 4.808,20 

Nísia Floresta 13.934 23.784 313,6 44,4 60,7 77,26 

Parnamirim 63.312 202.456 126,6 500,1 984,9 638,14 

São Gonçalo 

do Amarante 
45.461 87.668 261,7 173,7 265,3 351,91 

São José de 

Mipibú 
28.151 39.776 294,3 95,7 118,6 97,87 

Monte Alegre 18.126 20.685 211, 341 67,3 86,5 97,87 

RM de Natal 868.293 1.340,287 2522,9 344,2 434,9 675,2 
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indústria da construção civil e, num outro extremo, observamos uma variedade de pequenos 

negócios ligados ao turismo e outras atividades correlatas ou dela decorrentes, garantindo 

ocupação a uma parcela significativa de mão-de-obra e que são marcados pela baixa 

produtividade, baixos rendimentos e pelas relações informais de trabalho. 

No conjunto dos municípios que compõem a RMN é possível caracterizá-los como 

prestadores de comércio e serviços em suas sedes administrativas. Em relação às atividades 

administrativas, além de Natal, Parnamirim chama a atenção por apresentar unidades das 

forças armadas, ali sediadas (Força Aérea Brasileira - FAB). Outro fato diz respeito aos dados 

de absorção da População Economicamente Ativa (PEA) referentes às atividades industriais. 

Parte do distrito industrial de Natal se encontra em Parnamirim e nos municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Extremoz. Em Macaíba e Ceará-Mirim, essas atividades, também, 

aparecem com relativa representatividade. No setor agropecuário destacam-se os municípios 

de Extremoz, Ceará-Mirim e Macaíba (Tabela 2). 

 

 

                           Tabela 2 - Municípios agropecuários da RMN- PEA/2010 

MUNICÍPIO PERCENTUAL/PEA 

Extremoz 45,9% 

Ceará – Mirim 37,8% 

Macaíba 44,5% 

                                 Fonte: IBGE (2010). 

 

 

Todavia, não atestamos a existência de áreas estagnadas na RMN. Ao contrário, elas 

vão sendo incorporadas de forma muito rápida pelos processos de transbordamento e 

conurbação. Assim, a existência de um núcleo metropolitano em expansão - Natal, 

Parnamirim e São Gonçalo do Amarante - vem sendo evidenciado nos anos mais recentes. 

Ainda no que concerne à questão do transbordamento na RMN, observamos que este 

fato ocorre em virtude, principalmente, do mesmo se dar em áreas contíguas, em diferentes 

intensidades, motivado, primordialmente, por novas relações do mercado imobiliário que se 

faz de forma muito forte em Natal e cidades vizinhas. Verificamos um transbordamento já 

bem visível na direção de Parnamirim e Macaíba, justificado, em parte, pelo crescimento da 

indústria tradicional reestruturada nos anos de 1990 e aí, fortemente, localizada pela indução 

governamental de um novo distrito industrial, o CIA (Centro Industrial Avançado). 
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Outro fato a ser considerado é que, o turismo orienta a tendência do processo de 

conurbação entre o pólo e as localidades costeiras. Na verdade, as localidades costeiras dos 

quatro municípios litorâneos (incluindo Natal), apresentam uma tendência de diferenciação 

das sedes municipais, acirrando ainda mais o peso econômico, bem como a desigualdade 

intrametropolitana. Portanto, isto é devido a processos, tais como: a centralidade de Natal, 

como espaço produtivo em relação aos municípios vizinhos, acirrando a desigualdade 

socioespacial; as sedes municipais, também, apresentarem uma relação desigual com alguns 

distritos costeiros, em particular, no que diz respeito às dinâmicas imobiliárias, populacionais, 

econômicas e, sobretudo, em relação à alocação de infraestrutura, aliás, muito concentrada em 

Natal, bem como o fato das localidades não esboçarem um papel de sub-centralidade com 

relação à capital, desempenhando atividades econômicas complementares ao pólo, no que 

tange as atividades turísticas. Nesse sentido, Natal, também, estabelece uma relação desigual 

com essas localidades, porquanto, as mesmas não desenvolvem um terciário de maior porte. 

Assim, a cidade de Natal, em função de sua “vocação” turística e boa infraestrutura de 

comércio e serviços, atrai visitantes nacionais e estrangeiros, além de uma clientela 

proveniente dos mais variados lugares da hinterlândia potiguar. A RMN é frequentemente, 

destino de uma população flutuante que busca os mais variados bens e serviços 

disponibilizados pela cidade (comércio atacadista e varejista, instituições bancárias e 

financeiras, construtoras e imobiliárias, empresas públicas e privadas, etc.), na qual se inserem 

as avenidas objeto de estudo. Nesse contexto, Natal apresenta um mercado heterogêneo, 

materializado no espaço por intermédio de uma diversidade industrial, comercial e de serviços 

de interesse, também, da população local. 

Entretanto, para que todo esse complexo de produção e consumo aconteça, faz-se 

necessária uma organização socioespacial que fomente a reprodução de capital, bem como 

garanta o acesso dos atores sociais a determinados bens ou serviços, independentemente do 

status social. Daí o papel das “vias expressas de circulação”, através das quais são 

materializados os lucros e prejuízos dos atores do processo (GOMES et al, 2000). Na RMN, 

destacamos na capital, como grandes corredores viários, as avenidas Bernardo Vieira e 

Engenheiro Roberto Freire, nas quais os serviços têm um papel preponderante no que se 

refere a sua influência no processo de produção/reprodução do espaço, bem como nas áreas 

circunvizinhas. Dessa forma, levando-se em consideração a importância de Natal, no conjunto 

dos municípios que fazem parte de sua Região Metropolitana (RM) e do forte dinamismo dos 

serviços na cidade, no tópico a seguir, discutiremos a classificação destes no que tange à sua 
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delimitação e especificidade, a fim de compreendermos como estes estão distribuídos na área 

objeto de estudo.  

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: DELIMITAÇÃO E ESPECIFICIDADE 

 

Em outro momento já afirmamos a complexidade que marca a apreensão e definição 

acerca do conceito dos serviços, no que concerne à sua organização e às suas relações com os 

mercados de trabalho e de consumo, pois, nessa perspectiva, este fato se relaciona com a                          

própria complexidade do que convencionamos chamar de setor de serviços. Portanto, além 

dessa complexidade, podemos observar que existe certa dificuldade quanto à classificação dos 

seus componentes, fato que se deve, principalmente, à forte imbricação dos elementos na 

totalidade da economia e da sociedade como um todo. 

 Desse modo, também, encontramos dificuldades em definir os limites entre as 

atividades ligadas ao comércio, à administração e aos serviços, propriamente ditos, na medida 

em que: as primeiras, também, prestam serviços à sociedade ao distribuírem os bens 

produzidos pelas atividades ditas produtivas; as segundas fazem parte do sistema de 

organização de qualquer atividade humana e as terceiras, também, comercializam serviços às 

populações, sendo essenciais a muitas atividades administrativas. No caso específico de Natal, 

no que diz respeito ao seu perfil socioeconômico, na atualidade, a atividade que, ao longo dos 

últimos anos tem adquirido maior proeminência, se remete aos serviços. As áreas objeto de 

estudo representam um bom exemplo do que acabamos de afirmar. 

 Nesse sentido, observamos que o único ponto de convergência entre as atividades 

acima mencionadas, é que nenhuma delas produz, diretamente, bens materiais, nem tampouco 

transformam matéria-prima em bens materiais estocáveis, pois, esse foi o primeiro e principal 

argumento que os estudiosos, tradicionalmente, utilizaram, a fim de reunir os serviços, 

diferenciando-os dos setores produtivos, tais como os setores primário e secundário. Assim, 

os serviços podem envolver o transporte, distribuição e vendas de mercadorias do produtor 

para um consumidor, que pode acontecer no comércio atacadista e/ou varejista, podendo, 

ainda, envolver a prestação de um serviço como, por exemplo, o entretenimento, daí 

resultando a grande dificuldade de classificá-los, como já mencionamos. 

 Todavia, segundo Castilho (1998), quanto à natureza filosófica dos serviços, estes 

podem ser classificados como: serviços de interesse econômico e de interesse social. 

Corriqueiramente, também, podem ser classificados como serviços privados e públicos. Na 

atualidade, em função da complexidade do mundo em que vivemos, desenham-se atividades 
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de caráter articulador entre interesses públicos e privados, as quais são incluídas no chamado 

“terceiro setor”, ou seja, “atividades que se organizam a partir da iniciativa privada, a fim de 

prestar serviços de interesses social e/ou público, muitas vezes utilizando recursos públicos” 

(CASTILHO, 1998, p. 18). Neste contexto, os primeiros são organizados conforme os 

fundamentos das leis regidas pelo mercado capitalista e, por conseguinte, com a intenção de 

obter lucros. Por esta razão, sua organização socioespacial apresenta forte concentração, no 

que tange às suas atividades, em determinados lugares, normalmente, aqueles que possuem 

vantagens econômicas à sua localização, provocando, muitas vezes, efeitos sociais 

concentradores, originando, frequentemente, paisagens de ‘enclave’ no interior de qualquer 

formação socioeconômica e territorial (CASTILHO, 1998). 

 Todavia, as atividades, intrinsecamente, vinculadas ao mercado capitalista podem ser 

dadas como exemplo deste tipo de organização, fato perfeitamente observado nas áreas objeto 

de estudo, sobretudo, na Avenida Engenheiro Roberto Freire. São exemplos marcantes deste 

tipo, aquelas atividades ligadas à gestão de negócios, às finanças (bolsas de valores, bancos, 

sociedades de crédito e corretagem, agências de câmbio, companhias de seguros, entre 

outras), às consultorias particulares e a empresas, ao fomento a técnicas de produção 

(laboratórios, centros de pesquisa), à divulgação dos produtos (marketing e publicidade), à 

engenharia (concepção, estudos e coordenação para a realização de obras), dentre outras, 

todavia, todas visando à obtenção de lucros para continuar promovendo a acumulação do 

capital. Assim, essas atividades, entre outras, se valorizam mais num contexto acelerado de 

globalização capitalista neoliberal. 

 Já no que concerne aos serviços de interesse social, podemos afirmar que são todos 

aqueles assegurados pela coletividade pública, mediante a lógica da redistribuição da renda 

gerada coletivamente e através do sistema fiscal, visando, sobretudo, ao atendimento da 

sociedade como um todo. Devemos evidenciar, ainda, que estes serviços possuem, por esta 

razão, uma organização socioespacial mais desconcentrada, facilitando, portanto, o acesso da 

sociedade aos serviços garantidores da reprodução socioeconômica e territorial, não somente 

do capital, mas, simultaneamente do trabalho (ROCHEFORT, 1998). 

 Ressaltamos, também, que este modelo de organização socioespacial dos serviços 

encontra-se fundamentado na lógica da construção do Estado do Bem Estar Social, a qual pelo 

menos, em princípio, garante a universalização de uma série de vantagens e seguranças contra 

riscos diversos para todos, inclusive, para as pessoas pertencentes aos grupos sociais menos 

favorecidos de uma formação socioespacial. Como tipos de serviços pertencentes a esta 

categoria podemos citar: (a) aqueles ligados aos serviços administrativos próprios do Estado, 
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tais como: o exército, a segurança, a educação, a instrução, as creches, as casas de retiro, os 

centros de férias e repouso, os hospitais, os sanatórios, os correios e as comunicações; (b) 

aqueles ligados à informação e à cultura: a imprensa, as cadeias de rádio e televisão, os 

jornais, as galerias de arte, os museus, as salas de exposições, os teatros, as bibliotecas, entre 

outros (ROCHEFORT, 1998). 

Assim, Rochefort (1998, p. 47-48) nos esclarece que: 

 

[...] num plano evolutivo, observamos, nos países desenvolvidos capitalistas, uma 

tendência à intervenção cada vez mais freqüente do Estado no terciário. Ao tempo 

do capitalismo liberal, o Estado se concentrava em administrar a sociedade e o resto 

do funcionamento desta última repousava num terciário privado, compreendendo, 

por exemplo, a educação. Progressivamente, com a evolução do capitalismo, a 

necessária intervenção do Estado no funcionamento do sistema se impôs e levou-o a 

encarregar-se de parte das atividades terciárias. 

 

 Nas palavras do autor, podemos perceber que esse fato ocorreu, justamente, no 

momento em que algumas das atividades ligadas aos serviços deixaram de ser rentáveis para 

as empresas privadas, a exemplo dos casos dos serviços de transporte e comunicação. No caso 

dos serviços ligados à educação, habitação, saúde e segurança, estes passaram a ser providos 

pelo Estado com a intenção, sobretudo, de atender reivindicações de populações descontentes, 

atenuando as tensões sociais decorrentes da consciência social, no que tange aos grupos 

sociais que passavam a reivindicar direitos sociais a uma vida mais justa (ROCHEFORT, 

1998). 

 Desta forma, o Estado foi obrigado a intervir no setor de créditos e finanças, também, 

para pequenos e médios empreendedores, com o propósito de manter um funcionamento 

racional do mercado capitalista como um todo, com o objetivo de atender reivindicações de 

segmentos importantes da economia dos países e regiões. Também, nos cabe lembrar que o 

mesmo aconteceu em países de capitalismo não avançado que conheceram um processo de 

desenvolvimento do modelo ‘fordista-keynesiano periférico’, a exemplo do Brasil. Neste 

caso, desde os anos de 1930, o Estado brasileiro passa a intervir, não apenas, na 

regulamentação de sua economia, mas também na vida social de sua sociedade, engendrando 

uma série de serviços, ora destinados à acumulação do capital, ora à reprodução da força de 

trabalho, ainda que, em última instância, esse fato se deva para o atendimento dos propósitos 

da acumulação global do capitalismo (ROCHEFORT, 1998). 

 Todavia, com o neoliberalismo, iniciado nas décadas 50 e 60, do século XX, o papel 

do Estado, enquanto agente propiciador do desenvolvimento social, foi questionado em mais 

um contexto de crise cíclica do capitalismo, passando a defender o Estado mínimo, ou seja, 
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mais flexível no que diz respeito à sua gestão intervencionista. Assim sendo, expandem-se 

teorias e práticas fundamentadas na privatização cega dos serviços de infraestrutura, bem 

como dos serviços sociais, sem uma prévia avaliação do que devia, de fato, sair das mãos do 

Estado e do que devia permanecer sob sua tutela (ALBUQUERQUE, 2000). 

 Neste último caso, por serem de interesse estratégico para o desenvolvimento 

nacional, existem serviços que não podem, de maneira nenhuma, ser geridos, somente, a fim 

de atender interesses econômicos, a exemplo dos serviços garantidores da infraestrutura 

básica à produção nacional e da formação da cidadania do seu povo. Por outro lado, há outros 

serviços ligados às atividades produtivas que podem ser repassados ao setor privado. Todavia, 

esta privatização deve ser amplamente, discutida na e pela sociedade como um todo 

(ALBUQUERQUE, 2000). 

 Em outros termos, entendemos que a privatização pode ser salutar em alguns setores, 

mas devemos refletir sobre quais setores devem ou podem ser privatizados, sem acarretar 

prejuízos ao desenvolvimento nacional. Da mesma forma, ocorrendo à privatização das 

atividades, antes prestadas pelo Estado, esta tem que ser muito bem acompanhada e 

fiscalizada pelo próprio Estado, a fim de evitar transtornos à sociedade, instituindo-se 

agências nacionais que, efetivamente, tenham condições para cobrar das empresas o 

cumprimento dos contratos, oferecendo serviços de qualidade acessíveis à sociedade como 

um todo. 

 Neste contexto, destacamos, também, que alguns serviços de interesse social, tornam-

se de interesse econômico, quando são geridos segundo a lógica das leis de mercado, tais 

como os serviços ligados à educação, saúde e segurança. Neste caso, os seus objetos 

socioespaciais, escolas, faculdades, hospitais, clínicas, laboratórios médicos, postos de 

vigilância, entre outros, organizam-se socioespacialmente, sobretudo, em função da 

proximidade quanto ao mercado consumidor, concentrando-se, assim, nas áreas onde residem 

os grupos sociais mais abastados da cidade (CORRÊA, H.; CAON, 2002). 

 Quando prestados por instituições religiosas, o serviço de educação e de comunicação 

via posse de emissoras de rádio e TV, podem apresentar tanto interesses sociais, quanto 

econômicos, dependendo do compromisso da instituição para com o seu público alvo. Isto 

quer dizer que no momento em que se desenvolvem as suas atividades, com finalidades 

humanitárias, estas prestam serviços de interesse social, porém, no momento em que visam o 

lucro, cobrando taxas muito altas, a fim de acumular e reinvestir na própria atividade, prestam 

serviços de interesse econômico. Entretanto, em virtude dos seus objetivos, os serviços de 
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interesse econômico são, também, conhecidos como serviços privados e os serviços de 

interesse social, são conhecidos como serviços públicos (ROCHEFORT, 1998). 

 Contudo, devemos deixar claro que não podemos confundir as duas classificações, na 

medida em que quando distinguimos os serviços públicos dos privados, lembramos que 

tocamos na questão da organização geral de uma sociedade, porquanto, os serviços sociais 

podem ser geridos para fins privados e/ou públicos, dependendo dos interesses envolvidos. 

Assim, podemos ter escolas privadas, hospitais públicos e privados, conforme a lógica de 

organização dos serviços, fato que nos remete a uma questão mais global da organização 

social, na medida em que no contexto de uma sociedade neoliberal, existem evidentes 

tendências à privatização da oferta dos serviços, trazendo graves consequências para a 

sociedade como um todo, principalmente, se esta privatização não for bem pensada e 

praticada (CORRÊA, H.; CAON, 2002). 

 No entanto, no contexto de uma sociedade com base nos parâmetros que garantam o 

bem estar social, há uma forte tendência a uma maior participação do Estado no que se refere 

à regulação social e econômica da sua sociedade. Todavia, no que diz respeito ao terceiro 

setor o seu crescimento e a sua diversificação têm raízes no contexto atual da mundialização 

do capitalismo, na medida em que ao abraçar o projeto neoliberal, o Estado deixa de investir, 

intensamente, no desenvolvimento dos serviços sociais, abandonando o seu dever, logo, os 

direitos da sociedade, relativos aos serviços sociais formadores do cidadão. 

 Entretanto, no que concerne à localização socioespacial, os serviços podem ser 

classificados em: serviços banais e serviços raros e/ou especializados, de acordo com o caráter 

da localização da demanda social e serviços de comando, serviços básicos e serviços de 

atração, de acordo com o nível da centralidade socioespacial. Quanto à primeira classificação, 

os serviços banais são mais numerosos, fazendo-se mais presentes no espaço de acordo com a 

densidade populacional, mantendo, pois, estreito vínculo com o fator proximidade social, ao 

passo que os serviços raros, ou especializados, possuem uma localização mais específica, 

visto que a sua distribuição não está diretamente relacionada com a proximidade da sua 

clientela, mas, sobretudo, com os níveis da centralidade espacial e da influência política, 

econômica e cultural de cada espaço urbano, nas escalas intra e interurbana (ROCHEFORT, 

1998). 

 No que tange à segunda forma de classificação, os serviços de comando ou de 

metrópole, ligados ao nível do poder das decisões e do mando, desenvolvem-se num dado 

lugar em função da sua tradição, herança histórica e importância econômica. Assim, os 

serviços de metrópole são aqueles ligados a: instituições de decisões político-administrativas, 
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núcleos direcionais da administração federal, instituições de relações e representações de 

outros países e regiões, instituições de decisões econômicas (sedes de empresas, gestões 

econômicas), instituições de pesquisa e de ensino especializado para a formação de quadros 

superiores, centros de criação e moda em diversas escalas de abordagem (ROCHEFORT, 

1998). 

 No que se refere aos serviços básicos, cujo caráter da definição se acha mais próximo 

dos serviços banais, que já mencionamos, apresentam uma localização socioespacial mais 

ubíqua por definição, ou seja, se apresentam em todos os lugares, na medida em que 

acompanham o movimento espacial dos demais setores da economia, porquanto, predominam 

nos centros rurais, nas cidades pequenas e na maioria dos bairros das cidades. Neste caso, os 

serviços sociais limitam-se ao atendimento de necessidades elementares da população, tais 

como: ensino correspondente à escolaridade obrigatória; saúde, correspondente aos primeiros 

socorros; serviços postais; segurança e administração financeira de base; os serviços pessoais 

e aqueles prestados por profissionais liberais (ROCHEFORT, 1998). 

 Já os serviços de atração referem-se àqueles que se organizam em lugares possuidores 

de potenciais para atividades de atração de diversos tipos, no âmbito do mercado de consumo 

externo ao lugar, no qual se tem os serviços relativos à: eventos (congressos, festas populares, 

festivais); turismo (agências de viagens, hotelaria e restaurantes) e lazer (parques temáticos, 

diversão e entretenimento). Assim, segundo Rochefort (1998), estes se mostram enquanto 

atividades criadoras de espaços de consumo os mais variados.  

Todavia, como forma de melhor sistematizarmos as informações que serviram de 

subsídios à construção da trajetória dos sub-setores dos serviços, nas avenidas analisadas, 

recorremos à classificação utilizada por Cano e Semeguini (1990) que contempla semelhanças 

com a classificação de Rochefort (1998). Assim, de acordo com os autores, os serviços 

apresentam, basicamente, quatro sub-setores, comportando os seguintes segmentos: 

 

 Serviços distributivos: comércio, armazenagem, transportes e comunicações; 

 Serviços sociais: saúde, ensino, administração pública e serviços comunitários; 

 Serviços pessoais: hotelaria e alojamento, alimentação e higiene pessoal, confecção e 

conservação do vestuário, conservação e manutenção de edifícios; esporte, cultura, 

diversão, rádio e TV; 
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 Serviços produtivos: serviços técnico-profissionais, serviços de apoio à produção e à 

atividade profissional, outros serviços pessoais (crédito e capitalização) e comércio de 

imóveis. 

 

A partir desta classificação fizemos uma análise da distribuição socioespacial dos 

serviços nas Avenidas Bernardo Vieira e Engenheiro Roberto Freire, tomando como base o 

trabalho de campo realizado nos anos de 2009 e 2010. Essa distribuição por sub-setores será 

mostrada em quadros quando da análise das duas avenidas. Todavia, mesmo reconhecendo 

que tais limitações foram, de certa forma, superadas devemos levar em consideração que até o 

término de nossa pesquisa, muitas transformações aconteceram e continuam a ocorrer nas 

avenidas, no contínuo processo de produção/reprodução do espaço urbano, sob a influência 

dos serviços. 

 Entretanto, outro fato que merece destaque, em nossas análises, se refere à importância 

dos shoppings-centers no contexto geral das avenidas, aqui, analisadas, porquanto, na 

Avenida Bernardo Vieira se localiza o maior e principal empreendimento deste porte na 

cidade e na Avenida Engenheiro Roberto Freire, concentram-se, ainda, quatro desses 

empreendimentos: o Shopping-Center Cidade Jardim, o CCAB-Sul Shopping, o Sea-Way 

Shopping e o Praia-Shopping. Estes empreendimentos, todos bem localizados, só têm 

valorizado e influenciado, de forma substancial, tanto as áreas onde se localizam, bem como 

as redondezas dos mesmos, principalmente, no que tange ao uso e ocupação do solo urbano. 

Todavia, não podemos deixar de constatar que estes empreendimentos contribuem de forma 

substancial no processo de segregação socioespacial da cidade, como podemos observar na 

Avenida Engenheiro Roberto Freire. No próximo tópico mostraremos as áreas objetos de 

estudo e como os serviços, ali, encontrados se distribuem, influenciam e dão a tônica no que 

se refere ao processo de reprodução do espaço urbano, enquanto novas áreas de redefinição 

urbana dessa atividade na capital potiguar. 
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3.3 AVENIDA BERNARDO VIEIRA: A ORGANIZAÇÃO SOCIOESPACIAL DOS 

SERVIÇOS EM UMA ÁREA TRANSFORMADA DA CIDADE 

 

A Avenida Bernardo Vieira com seus 5 km de extensão
16

 constitui, na atualidade, uma 

das mais importantes vias de Natal, no que se refere ao comércio e serviços, em face da sua 

ligação com toda a cidade, principalmente, com uma das áreas que mais cresce na referida, 

que é a Zona Norte. Até 2007, esta era a principal via de ligação à Igapó, na Zona Norte da 

cidade, passando pela ponte sobre o rio Potengi. Hoje, é um importante eixo viário dentro da 

“trama” urbana da cidade, principalmente, por está situada de forma perpendicular a outros 

grandes eixos viários, como as avenidas Salgado Filho e Prudente de Moraes, tornando-se, 

uma avenida de grande entroncamento viário.  

Todavia, esta importância só pode ser compreendida quando consideramos alguns 

aspectos e fatores relevantes ocorridos na cidade. Quando da inserção de Natal na Segunda 

Guerra Mundial, esta avenida era mais conhecida como Avenida 15, num plano de avenidas 

que, segundo Lima (2003), tinha a função, apenas, de ligar as bases militares existentes na 

cidade em decorrência da guerra. Entretanto, em 1968, com o advento do Plano Diretor da 

Cidade, denominado de Plano de Sistematização de Natal (PSN), na administração do então 

prefeito Agnelo Alves, através da Lei nº 2.211, a cidade foi organizada até a Avenida Capitão 

Mor Gouveia, então, área de expansão urbana. Neste contexto, outras avenidas, como a 

Bernardo Vieira, também, seriam contempladas com infraestrutura básica, com o objetivo de 

dotá-las de melhor equipamento urbano. 

 Anteriormente a este período (1950/1960), esta avenida se constituía, na sua maior 

parte, de casas populares, distantes ainda do centro (Ribeira e Cidade Alta) com pouquíssimos 

serviços e infraestrutura bastante precária, pois, até então, para a construção de algumas vias 

importantes na cidade, foi aproveitado o traçado já existente no Plano da Cidade Nova, do 

início do século, cuja ocupação já se consolidara. Entretanto, o prolongamento e consolidação 

desta avenida, como de outras nesse período, orientou o surgimento de novas localizações, 

direcionando parte do crescimento da cidade para a Zona Sul (SILVA, A., 2003). 

 Contudo, consideramos que desde o início do século XX, havia por parte do governo 

do estado, certa preocupação com o controle da expansão físico-territorial da cidade de Natal. 

Assim, as intervenções urbanísticas realizadas em Natal, até este período, embora compatíveis 

                                                           
16

 A Avenida Bernardo Vieira tem início junto ao viaduto da Urbana, no encontro com a Avenida Napoleão 

Laureano no bairro das Quintas na região Oeste da cidade, prolongando-se por 5 km até o limite do Parque das 

Dunas no bairro de Nova Descoberta na Zona Sul de Natal. 
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com as tendências gerais do urbanismo, indicavam certo controle por parte do Estado sobre 

seu espaço, direcionando e redirecionando o processo de distribuição socioespacial dos seus 

habitantes, bem como o de produção/reprodução do seu espaço urbano (SILVA, A., 2003). 

 Por outro lado, levando-se em consideração o crescimento econômico pouco 

significativo da cidade, durante as primeiras décadas do século XX, cuja função se limitava à 

questão administrativa, a elite governante de Natal se antecipou, preparando as bases 

espaciais para o seu crescimento. Neste sentido, a expansão da cidade nas décadas de 1960 e 

1970, deveu-se menos a ação direta do Estado e mais a atuação do capital privado, que já se 

fazia presente naquelas áreas de seu interesse, principalmente, na formação das grandes 

avenidas na cidade, a exemplo da Bernardo Vieira (SILVA, A., 2003). 

 Assim, apesar da implantação dos primeiros programas habitacionais, constatamos que 

esse período incluiu a emergência e consolidação de um mercado fundiário, constituindo-se 

num período atípico, no que se refere à intervenção do Estado sobre o seu espaço. Ferreira, A. 

(1987), em seu estudo, situa a implantação de loteamentos nos bairros de Lagoa Nova, Dix-

Sept Rosado, Quintas, Cidade da Esperança, Tirol, Lagoa Seca e Alecrim, bairros esses que, 

na atualidade, são cortados pela Avenida Bernardo Vieira (Figura 31). 

 É dessa forma que a infraestrutura viária, criada no período da Segunda Guerra 

Mundial em diante, constituiu-se num importante elemento condicionador dessa expansão: a 

estrada Natal/Parnamirim e, posteriormente, o prolongamento das avenidas Hermes da 

Fonseca, Alexandrino de Alencar e Bernardo Vieira. Esta última era o principal elo para a 

emergente Zona Norte da cidade que começava a aparecer, com a construção dos primeiros 

conjuntos habitacionais pela COHAB (Companhia de Habitação do Brasil), destinados às 

classes mais populares. 
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Figura 31 - Extensão da Avenida Bernardo Vieira. 

Fonte: STTU (2010). 

 

 

 Todavia, ressaltamos que essa expansão da especulação sobre o solo urbano se deu 

nesse período na cidade sem que houvesse uma lei de abrangência local, ou seja, uma lei que 

regulasse a implementação dos loteamentos que estavam na mira dos especuladores do solo 

urbano. Assim, bairros foram sendo adensados, como por exemplo, Alecrim e imediações, 

lotes foram sendo gradativamente desmembrados e os serviços urbanos básicos saturados, 

implantados, ainda, na década de 1930 (SILVA, A., 2003). 

 Entretanto, no final da década de 1960, quando já havia se consolidado um mercado de 

terras bastante especulativo na cidade, a empresa Serete Engenharia, com sede em São Paulo, 

é contratada para elaborar um plano diretor para Natal que contemplou, entre outros aspectos, 

a nova fase de desenvolvimento por que passava a cidade (SILVA, A., 2003). 

Sobre este plano, Costa, A. A. (2000, p. 135) nos esclarece que: 

 

[...] em 1967 na administração do prefeito Agnelo Alves, é contratado a Sorete S.A. 

Engenharia para a elaboração de um plano diretor para Natal que ficou conhecido 

popularmente como Plano Sorete. O referido plano teve a coordenação do arquiteto 

Jorge Wilheim, auxiliado por técnicos vinculados à prefeitura e à Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), além de uma assessoria municipal de 

planejamento (ASPLA), constituindo o passo inicial para a formação do quadro de 

planejadores que institucionalizaram o referido plano. 
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Dessa forma, o estudo apresentou como um dos produtos finais, um diagnóstico da 

realidade urbana da cidade, já identificando grandes vazios urbanos, bem como as tendências 

de crescimento da capital potiguar. Conforme destaca Miranda (1983), o Plano Urbanístico e 

de Desenvolvimento de Natal contemplou os seguintes aspectos: situação urbanística da 

cidade; tendências econômicas em relação ao Estado e a legislação urbana necessária para a 

execução do mesmo. Neste sentido, entre as suas principais recomendações, destacavam-se: 

 

a) Linearidade das estruturas urbanas no sentido norte-sul, contemplando três eixos 

básicos e reforçando as características de centro comercial, político-administrativo 

e residencial. A integração das atividades comerciais se daria, através da 

reafirmação do eixo contínuo já existente: Alecrim – Centro – Ribeira; 

 

b) Adensamento e redistribuição de alguns bairros, com o intuito de aliviar os gastos 

elevados com a implantação de serviços de infraestrutura urbanas em grandes 

extensões horizontais. Também, foi proposta a verticalização nas áreas centrais e 

nas áreas da orla marítima; 

 

c) Preservação das belezas naturais, através da criação de parques especiais nas bases 

das dunas, que mantivessem intacta sua vegetação. Definição de áreas livres nas 

zonas residenciais (MIRANDA, 1983). 

 

Contudo, uma das questões essenciais do plano, segundo Vidal (1998), era à questão 

da linearidade que, segundo este, deveria existir nas estruturas urbanas da cidade no sentido 

norte-sul e que se revelaria através do paralelismo do vetor viário, bem como do zoneamento 

do uso do solo, contemplando três eixos básicos e reforçando as características de centro 

comercial, político, administrativo e residencial da cidade. É nesse contexto que algumas 

grandes avenidas da cidade começaram a ganhar notoriedade, a exemplo da Avenida 

Bernardo Vieira, que nas décadas de 1950 e 1960, ainda se caracterizava por sua 

tranquilidade, pois, a vida comercial ali era muito incipiente, fato que se modificou na década 

seguinte. 

 Assim, essa avenida no começo da década de 1970, já se constituía como uma das 

grandes e promissoras artérias de ligação entre os bairros que por ela eram atravessados
17

 e a 

Zona Norte que abrigava, em sua grande maioria, uma população que trabalhava em vários 

                                                           
17

 Referimo-nos aos bairros que iam se formando e consolidando na cidade tais como: Lagoa Seca, Dix Sep-

Rosado, Quintas e Alecrim.  
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setores da economia da cidade, destacando-se o pólo têxtil. Uma das maiores fábricas 

instaladas em Natal, nesse período, mais precisamente nesta avenida, era a Confecções 

Guararapes, da família Rocha, vindo a fechar suas portas na década de 1980. Hoje, em seu 

lugar, se localiza o maior shopping-center da cidade, o Midway Mall. 

 Essa fábrica, que na época contava com mais de 5.000 empregados, atestava um 

movimento intenso de pessoas e veículos, bem como de camelôs, ou seja, do setor informal da 

economia que, ali, se instalavam, a fim de atender, nos intervalos, aos trabalhadores dessa 

fábrica que não podiam retornar às suas residências para almoçar ou desenvolver outras 

atividades, em função da distância da fábrica até seus lares, além da precariedade do sistema 

de transportes para as áreas mais longínquas da cidade (FIERN, 2009). 

 Neste período, a avenida, apesar de ainda contar com muitas casas populares, já 

contabilizava um crescente número de estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como: 

lojas de veículos automotivos, escolas, postos de gasolina, mercearias, madeireiras, lojas de 

automóveis, de confecções, lanchonetes, entre outros. Nesse contexto, a partir das décadas de 

1980 e 1990, com a consolidação e expansão dos conjuntos habitacionais populares na Zona 

Norte, o crescimento e desenvolvimento da Zona Sul e o surgimento de novas centralidades 

urbanas em Natal, fora dos eixos dos serviços mais tradicionais da cidade (Ribeira, Cidade 

Alta e Alecrim), a avenida ganhou grande impulso, consolidando-se com serviços diversos em 

suas margens, bem como na sua área circunvizinha. Ressaltamos que os serviços, ali, 

contemplados ao longo do tempo são, em sua grande maioria, bastante populares.            

Sobre a diversidade dos serviços na avenida, Mello (2008, p. 84) nos assinala que: 

 
[...] hoje, a avenida se consagra no setor de serviços de autopeças, revendedoras de 

automóveis usados, madeireiras, lojas de material de construção, postos de gasolina, 

um shopping-center de grande porte, pequenos comércios e algumas residências. 

Portanto, uma grande variedade de equipamentos, ou seja, uma grande diversidade 

de usos. 

  

 

Desta forma, como projeto viário, a Bernardo Vieira nasce de uma necessidade ligada 

à abolição das distâncias entre as várias regiões da cidade, pelo controle da velocidade, por 

meio da construção de via de trânsito rápido – semi-expressa. Assim, a velha avenida firmou-

se, desde o início, como importante artéria comercial e de serviços em Natal, fato consolidado 

nos dias atuais. Na realidade, o Plano de Sistematização de Natal ao contemplar várias 

avenidas, a exemplo desta, viria a viabilizar a extensão da “mancha terciária” da cidade, com 

a criação de áreas passíveis de serem incorporadas pelo mercado imobiliário com a finalidade 

de construir espaços os mais variados e modernos, destinados aos serviços. Assim, esse fato 
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se tornou mais concreto a partir dos anos de 1980, com o desenvolvimento verificado na 

cidade, notadamente, nas suas zonas Norte e Sul.  

Devemos considerar, também, que a Avenida Bernardo Vieira concentra, na 

atualidade, um excessivo fluxo de veículos, de trânsito, principalmente, de passagem, uma vez 

que cerca de 35% dos itinerários das linhas de ônibus de todas as empresas operantes no 

município, trafegam no seu espaço físico (STTU, 2010).  Nos últimos anos, essa avenida 

perdeu a sua fluidez com o aumento progressivo do tráfego acima de sua capacidade, 

aumentando, consideravelmente, os conflitos entre os transportes coletivos de passageiros e os 

veículos particulares (Quadros 1 e 2). 
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Quadro 1 - Número das linhas e itinerários dos ônibus que trafegam na Avenida 

Bernardo Vieira*   
LINHAS ITINERÁRIOS 

83 Felipe Camarão/Ponta Negra 

30 Felipe Camarão/Pirangi via Campus Candelária 

31 Felipe Camarão/Pirangi via Campus Candelária 

63 Felipe Camarão/Campus Mirassol 

02 Gramoré/Mirassol/Campus/Nova República 

04 Amarante via Campus/Mirassol 

08 Redinha/Mirassol via Campus 

18 Bairro Nordeste/Campus 

72 Vale Dourado/Mirassol 

76 Felipe camarão/Parque das Dunas 

77 Parque dos Coqueiros/Mirassol via Campus 

79 Parque das Dunas/Mirassol via Campus 

07 Alvorada IV/ Ponta Negra 

26 Soledade I/Ponta Negra 

29 Soledade II/Viaduto de Ponta Negra via Nova Descoberta 

29 Soledade II/Viaduto de Ponta Negra via Nova Descoberta 

46 Ribeira/Ponta Negra via Praça Cívica 

73 Santarém/Ponta Negra via Av. Itapetinga 

50 Serrambi/Conjunto santa Catarina 

03 Nova Natal/Campus/Mirassol 

28 Nova Natal/IFRN 

TOTAL 20 

       

 

 

 

 

 

 

  Fonte: STTU (2010). 

*Desse total, nove linhas estão compartilhadas entre duas ou mais empresas. 
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 Quadro 2 - Quantitativo de viagens por empresa 

EMPRESAS DIAS ÚTEIS SÁBADOS DOM/FERIADOS 

Viação Cidade das Dunas LTDA 272 205 191 

Auto Ônibus Santa Maria 1096 936 711 

Empresas de Transportes Guanabara 1507 1303 416 

Emp. Transp. Nossa Senhora da Conceição 694 585 416 

Emp. Transp. Nossa Senhora da Conceição 694 585 416 

Reunidas Transportes Urbanos LTDA 793 672 597 

Viação Riograndense LTDA 176 120 99 

Transflor LTDA 363 260 173 

Total de Viagens 4901 4082 3171 

 

 

 Observando-se os quadros, notamos o considerável número de linhas que trafegam 

pela Avenida Bernardo Vieira, com destinos variados, mostrando a importância desta via para 

toda a cidade e sua Região Metropolitana. Seu papel de articuladora de fluxo de pessoas e de 

veículos, também, se torna mais evidente quando, segundo dados da STTU, o número de 

veículos particulares circulando na avenida por dia, é da ordem de 45.000. Além da frota 

efetiva de 588 ônibus, existe uma frota reserva de 126 ônibus, totalizando 714 coletivos ao 

todo (STTU, 2010). 

Nesse sentido, com o crescimento e os problemas, ali, verificados, no ano de 2007 a 

PMN, via STTU, buscando alternativas que viessem a amenizá-los, realizou dois grandes 

projetos: o Projeto de Geometria Viária – nivelamento das calçadas e o Projeto da Rota 

Acessiva para esta avenida (Figura 32), objetivando, entre outros aspectos, dar uma maior 

mobilidade ao sistema de transporte coletivo e conforto aos usuários. Assim, em 2006, a 

ARCO Engenharia, empresa vencedora da licitação para a execução dos dois projetos - o 

projeto de geometria viária e o da rota acessiva – iniciou os seus trabalhos, no mesmo ano, 

finalizando-o em 2008. 

 

 

 

   Fonte: STTU (2010). 
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  Figura 32 - Projeto da Rota Viária na Avenida Bernardo Vieira.  

  Fonte: STTU (2010). 

 
 

 

  

O primeiro projeto visou amenizar a problemática dos congestionamentos de veículos 

na avenida. Nesse caso particular, a solução apontada pelos estudiosos para a área foi o de 

investir no transporte público. Sob esta ótica, a PMN optou pela implantação da faixa 

exclusiva para ônibus, nessa que é uma das maiores e mais movimentadas avenidas da cidade. 

Portanto, a implantação da faixa exclusiva para ônibus, teve como objetivo mudar o perfil do 

transporte urbano na capital, dentro do conceito de mobilidade urbana sustentável, com a 

valorização dos usuários de transporte público de massa, obedecendo aos critérios das 

políticas públicas urbanas de transporte do município (RIO GRANDE DO NORTE, 2007).  

Entrementes, no âmbito municipal foi criada a Secretaria de Mobilidade Urbana 

(SEMOB), a qual tinha como objetivo maior a formulação e implementação de políticas de 

mobilidade urbana sustentáveis, entendidas como a reunião de políticas de transporte e de 

circulação, integradas à política de desenvolvimento urbano, com a finalidade de proporcionar 

o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando os modos de transportes 

coletivos e os não motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e sustentável.  

Neste sentido, a partir do que foi mencionado na supracitada política, foi realizada 

uma obra, que passou mais de um ano para ser concluída, cujo objetivo era melhorar o tráfego 

de veículos, principalmente, nos horários de pico, dando ênfase aos transportes públicos e 

procurando resolver os transtornos para motoristas e pedestres que por, ali, trafegavam. 

Segundo levantamentos da STTU, a quantidade de veículos dia que trafega nessa avenida é da 

ordem de 80 mil veículos em média, sendo 150 ônibus num intervalo de apenas uma hora. 
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Segundo Carlos Azevedo, um dos engenheiros responsáveis pela obra, a cada mês, a cidade 

recebe, aproximadamente, cerca de 2.000 veículos novos, necessitando, dessa forma, de 

intervenções que venham a possibilitar a amenização dos congestionamentos, bem como 

diminuir o tempo das viagens do transporte público de passageiros (STTU, 2010). O projeto 

da Bernardo Vieira seguiu uma tendência que está acontecendo em todo o Brasil, que é o 

transporte de massa. A ideia de fazer uma faixa exclusiva para os ônibus teoricamente daria 

mais fluidez ao trânsito.  Por outro lado, mexe com a questão do comércio local, porque sem 

estacionamento, o comércio não sobrevive. É preciso criar soluções alternativas para 

complementar esse projeto. 

Além disso, na atualidade, segundo dados da STTU (2010), cerca de 650 mil usuários 

utilizam, diariamente, o transporte coletivo em Natal. Atualmente, dentro dos 3,5 km que 

sofreram intervenções, pela qual passou a avenida, podemos destacar: alargamento da pista 

existente em direção ao canteiro central, visando, entre outros aspectos, a ampliação e 

dedicação da faixa mais a esquerda para o tráfego exclusivo de transportes coletivos; 

demolição do canteiro central para implantação e pavimentação de faixa exclusiva para as 

paradas de ônibus; construção de plataformas para embarque e desembarque de passageiros; 

fechamento da abertura existente no canteiro central no cruzamento com a Rua dos Pegas; 

adequação semafórica, proibindo o sentido à esquerda no cruzamento com a Avenida Coronel 

Estevam; fechamento dos retornos no canteiro central ao longo do trecho de implantação do 

projeto; sinalização viária; instalação de iluminação pública nas plataformas de ônibus; 

relocação de postes de alta tensão e recapeamento das pistas existentes. As figuras abaixo 

ilustram as transformações pelas quais passou a Avenida Bernardo Vieira (Figuras 33, 34 e 

35). 
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 Figura 35 - Vista panorâmica da Av. Bernardo  

 Vieira/2010. 

 Fonte: O autor (2010). 

 

Segundo o discurso da STTU, a melhoria da malha viária contemplou outros 

benefícios como: a nova pavimentação e a renovação da sinalização vertical e horizontal; à 

implementação da “onda verde”, com a sincronia de todos os semáforos, a exemplo do que já 

acontece nas avenidas Prudente de Moraes e Hermes da Fonseca, permitindo aos motoristas 

trafegarem a uma velocidade média de 50 km, encontrando todos os sinais abertos e na sua 

faixa exclusiva, fato que, segundo a STTU, diminui substancialmente as distâncias e o tempo 

gasto pelo usuário e os motoristas de ônibus, que têm essa avenida em seu itinerário diário. 

Em média, se gastava cerca de 30 minutos no corredor antes das modificações. Hoje, esse 

tempo caiu para 15 ou 20 minutos (STTU, 2010). 

       Figura 33 - Sinalização e faixas de segurança.              
       Fonte: O autor (2010). 

Figura 34 - Canteiros centrais. 

Fonte: O autor (2010). 
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Entretanto, ressaltamos que na época do nosso trabalho de campo (2008-2009), o 

discurso do Estado em sua esfera municipal (STTU) foi o de afirmar que após essa 

transformação, os conflitos entre os ônibus e os veículos particulares foram amenizados, além 

de terem contribuído para a redução do número de acidentes e congestionamentos em toda a 

avenida. Por outro lado, a instalação das plataformas no canteiro central da avenida passaram 

a não oferecer nenhum tipo de perigo aos pedestres, uma vez que existem botoeiras e faixas 

de pedestres nos trechos que dão acesso às plataformas de embarque e desembarque.  

Outro aspecto relacionado às transformações, ali, implementadas se refere às 

plataformas de embarque e desembarque de passageiros, uma vez que estas comportam até 

três ônibus, não sendo mais permitido o embarque ou desembarque dos usuários fora das 

mesmas. Esse fato, segundo a STTU, contribuiu, de forma substancial, para a organização dos 

transportes de massa, naquele logradouro. Além disso, nos dois primeiros meses, enquanto a 

população não se acostumava às mudanças que ocorreram na Bernardo Vieira, foram 

disponibilizadas equipes da STTU em toda a extensão da avenida, com a finalidade de 

orientar os usuários. Outro fato digno de nota foi à proibição do estacionamento de veículos 

na avenida a partir das intervenções realizadas pela obra acima mencionada.  

 No que concerne ao Projeto Rota Acessiva, apenas, parte dele foi implementado, em 

virtude do mesmo ter logrado um orçamento de R$ 1.300.000 (um milhão e trezentos mil 

reais), quantia esta que, ainda, estava sendo viabilizada pela STTU, junto aos órgãos ligados a 

esta secretaria. Como se tratou de um projeto que previa desapropriação de alguns 

estabelecimentos comerciais e de serviços para que fosse executado da forma como foi 

planejado no projeto original, levou algum tempo tanto para se garantir o valor da obra, bem 

como as negociações dos atores diretamente envolvidos nessa questão (STTU, 2010). 

Assim, apenas as calçadas mais, diretamente, próximas às plataformas de embarque e 

desembarque de passageiros sofreram transformações, ou seja, foram niveladas e equipadas 

de acordo com o projeto, a fim de facilitar a locomoção dos pedestres, incluindo os portadores 

de deficiência que precisam trafegar por esta área. Todavia, as transformações ocorridas na 

avenida, via políticas públicas de transportes, vêm causando grande insatisfação por parte, 

principalmente, dos comerciantes da área. Estes alegam que desde a proibição do 

estacionamento dos veículos nas calçadas, em função da execução do segundo projeto na 

avenida, houve uma queda considerável nas vendas de todos que, ali, têm algum tipo de 

comércio e/ou serviços, ocasionando uma perda considerável de consumidores.  

Todavia, no decorrer do nosso trabalho de campo, constatamos que, apesar das 

transformações ali verificadas, e em face do principal projeto (Nivelamento das Calçadas), 
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não ter sido contemplado em sua íntegra, muitos transtornos continuam acontecendo na 

Bernardo Vieira. É visível a dificuldade de muitos pedestres quando precisam atravessá-la 

e/ou caminhar em suas calçadas estreitas e desniveladas e em função do grande fluxo de 

veículos que por ali trafegam todos os dias. Esse fato torna-se mais grave em determinados 

trechos da avenida, principalmente, para os portadores de alguma deficiência física, idosos e 

gestantes. Além disso, observamos que a população que usufrui de transporte coletivo (que 

sempre andam superlotados, principalmente em horários de pico) é a que mais sofre com os 

constantes congestionamentos na avenida. A fala de uma funcionária pública, que trabalha na 

avenida, ilustra bem os problemas que muitos enfrentam todos os dias nesta, mesmo após as 

transformações ocorridas. 

 

Desde que fizeram essa mudança na Bernardo Vieira tenho trauma em passar por ali. 

Entendo que a prioridades são os ônibus, mas os outros carros, inclusive, caminhões, 

ficam disputando espaço em duas faixas estreitas, dificultando nossa passagem [...] 

apesar dessas mudanças aqui na avenida, não vi muita vantagem. Na minha opinião, 

o trânsito ficou pior, tenho a impressão que tem mais carros na avenida, vejo mais 

acidentes e desrespeito com os pedestres [...] nem tudo está funcionando como 

diziam que ia ficar [...] (Informação verbal)
18

. 

 

  
Desta forma, constatamos que, se para muitos, esse problema de locomoção constitui-

se numa realidade difícil, sobretudo, para os portadores de alguma deficiência física, por outro 

lado, ali, também, são frequentes os atropelamentos. Nesse sentido, entre o discurso do Estado 

e o que realmente se vê na prática, é diferente, atestando uma flagrante contradição entre a 

teoria e a realidade, ali identificada, porquanto, para os que trafegam por esta avenida e ali 

trabalham, este projeto contemplou muito mais o uso do automóvel do que o bem-estar das 

pessoas que transitam e trabalham nesta avenida. 

Além disso, quando procuramos resgatar o grau de satisfação ou não dos atores mais 

diretamente envolvidos nesse processo de transformação porque passou a avenida, chegamos 

às seguintes conclusões (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Informação verbal cedida por uma funcionária pública, durante a pesquisa de campo realizada na Av. 

Bernardo Vieira. A mesma não permitiu sua identificação. 
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Tabela 3 - Opinião dos principais atores sociais sobre as mudanças ocorridas na 

Bernardo Vieira 

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 

 

 

               Com base na tabela 3, podemos constatar que 97,1% dos comerciantes da avenida 

não ficaram satisfeitos com as transformações ali ocorridas, alegando, principalmente, que a 

falta de estacionamento tem prejudicado de forma substancial os seus negócios e, 

consequentemente, perda de consumidores. Outra característica apontada diz respeito à falta 

de segurança, pois, os assaltos na avenida são constantes. No entanto, um percentual de 2,9% 

afirmou que foram boas as recentes transformações, alegando que a avenida ficara mais 

organizada, mais sinalizada e que diminuíra os acidentes nela registrados. 

              A tabela, também, nos mostra que 100% dos motoristas de ônibus aprovaram as 

transformações ali ocorridas alegando, entre outros aspectos, que diminuíra, substancialmente, 

o tempo do itinerário por eles realizado na avenida, bem como o tráfego para os transportes 

coletivos ficara mais organizado. Todavia, para a maioria dos motoristas de veículos 

particulares (86%), as transformações não foram bem aceitas, porquanto, para estes houve um 

aumento no tempo das viagens na avenida, como também a falta de retornos causaram muitos 

transtornos. Os motoristas afirmaram, ainda, que a via ficara muito estreita para seus veículos 

com a implementação do corredor viário. Entretanto, um percentual de 14% aprovou tais 

transformações. Entre as razões apontadas destacamos as seguintes: a avenida ficara mais 

organizada, menos perigosa e mais bonita do ponto de vista paisagístico (Pesquisa de campo, 

2009-2010). 

              No que concerne aos usuários de transportes coletivos que, ali, trafegam 75% afirmou 

que tais transformações foram positivas porque a avenida ficara mais organizada, havendo, 

Entrevistados Sim  Não  

 

% 

 

Respostas positivas Respostas negativas 

Comerciantes 2,9 97,1 

 

100 

 

Avenida mais 

organizada/mais 

sinalizada 

Falta de 

estacionamento/Falta 

de segurança 

Motoristas de ônibus 100 - 

 

100 

Diminuição no tempo 

do percurso/Tráfego 

mais organizado 

- 

Motoristas de veículos 

particulares 
86 14 

 

100 

Avenida mais 

organizada/menos 

perigosa 

Aumento no tempo 

das viagens/Falta de 

retornos 

Usuários de transportes 

coletivos 
75 25 

 

100 

Avenida mais 

organizada/diminuição 

no percurso 

Avenida mais 

lenta/Aumento dos 

engarrafamentos 
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também, uma substancial diminuição no tempo dos percursos por eles realizados. Entretanto, 

25% ressaltou que estas não haviam surtido os efeitos esperados, pois, a avenida ficara mais 

lenta, provocando com isso, um grande engarrafamento, o que para eles era motivo de grandes 

aborrecimentos.    

             Contudo, consideramos que a atual situação, na qual a Avenida Bernardo Vieira se 

encontra, é muito preocupante, sobretudo, no que tange ao comércio e serviços, ali, instalados. 

É notório na Bernardo Vieira, além da perda de consumidores, o fechamento de muitas lojas e 

a transferência destas para outras áreas da cidade, onde há possibilidade de vendas para os 

lojistas. Segundo o Sindicato dos Lojistas de Natal (SLN), houve desde as reformas 

implantadas na Bernardo Vieira, uma queda nas vendas da ordem de aproximadamente 30%, 

causando prejuízo na economia da área, bem como para a cidade como um todo, pois, essa 

diminuição nas vendas implicou na demissão de empregados. Registramos, ainda, que após a 

conclusão dos projetos para a avenida, qualquer estabelecimento comercial que pretenda, ali, 

instalar-se tem que ter, segundo a STTU, seu próprio estacionamento, fato completamente 

impossível dada às condições em que a Bernardo Vieira se encontra na atualidade (SLN, 

2010). 

            Pelo exposto, depreendemos que a participação em todo e qualquer projeto que venha 

a ser implementado na área urbana, deve ser objeto de discussões e debates junto à população. 

Só desta forma, através de muito diálogo e participação conjunta de todos os envolvidos e 

interessados em políticas públicas urbanas, principalmente, as de transportes, podemos 

contemplar e beneficiar a sociedade de modo adequado e consensual. Segundo Francerle 

(2010a, p. 7), passado dois anos da conclusão das reformas implementadas na avenida, muitos 

são os problemas, ali, encontrados, uma vez que 

 

[...] os dois anos do novo sistema de funcionamento da Avenida Bernardo Vieira não 

mudaram em nada a opinião dos moradores e comerciantes do entorno da via, que 

desde a sua inauguração, em 2008, reclamam da reformulação do local. O desgaste, 

com o passar do tempo, aliado ao vandalismo, tem prejudicado a estrutura da 

passarela e das paradas de ônibus. Os canteiros estão a cada dia acumulando mais 

lixo, o asfalto segue irregular, sem contar os inúmeros buracos existentes ao longo 

dos seus 3,5 km de extensão. Para quem transita de carro, além desses problemas, 

também é preciso ter paciência para passar pelos 16 semáforos não sincronizados. Já 

os pedestres precisam torcer para não estar entre as próximas vítimas dos assaltantes 

que circulam pelas paradas de ônibus dia e noite.  
 

                Todavia, como forma de mostrarmos um diagnóstico do quadro atual dos serviços 

estabelecidos na Avenida Bernardo Vieira e levando-se em consideração a classificação por 
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nós contemplada, passamos a classificá-los em distributivos, produtivos, pessoais e sociais
19

 

(Tabela 4). Assim, através da classificação, aqui, adotada por sub-setores, constatamos que a 

distribuição dos serviços, nesta avenida, está assim consignada: 

              

 

               Tabela 4 - Percentual por sub-setores dos serviços na Avenida Bernardo  

               Vieira 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 

 

   
          

De acordo com a divisão por sub-setores dos serviços encontrados na Avenida 

Bernardo Vieira, podemos observar que, no que tange às questões levantadas acerca dos 

serviços distributivos, constatamos que a maior parte dos comerciantes da avenida escolheu a 

área para implementação de seus serviços, devido a sua localização geográfica, logo, à sua 

centralidade, bem como ao grande fluxo de pessoas que por, ali, trafegam todos os dias. Por 

esta razão, destacamos o grande número de lojas automotivas, ali, existentes. Além disso, a 

maioria dos comerciantes salientou que tem os seus estabelecimentos na avenida há mais de 

trinta anos.  

A maior parte do público que frequenta a Bernardo Vieira procede de diferentes 

lugares da cidade. Acreditamos que essa razão se deve à diversidade dos serviços, ali, 

encontrados. Na avenida, a presença de madeireiras e lojas de materiais de construção são, 

também, expressivas. Quanto ao gênero dos trabalhadores da avenida, prevalecem os 

representantes do sexo masculino. Por outro lado, tais trabalhadores percebiam, à época da 

pesquisa, um salário comercial da ordem de R$ 430,00, apresentando o ensino médio 

                                                           
19

 Durante a pesquisa de campo, observamos que muitas ruas e avenidas que cortam a Bernardo Vieira sofrem a 

influência desta no que se refere à implementação dos serviços que ali foram se estabelecendo de forma mais 

proeminente tais como: as Avenidas Rui Barbosa, Presidente Gonçalves, Jaguarari, Interventor Mário Câmara 

entre outras. 

SUB-SETORES 
N° DE 

ESTABELECIMENTOS 
% 

Serviços distributivos 192 44,3 

Serviços produtivos 110 25,4 

Serviços pessoais 101 23,2 

Serviços sociais 31 7,1 

Total 434 100 
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completo, constituindo minoria os que detinham escolaridade referente ao ensino 

fundamental.  

O melhor período de vendas apontado pelos comerciantes foi o início e o final do ano. 

De acordo com eles, o maior fluxo de vendas é devido ao décimo terceiro salário e ao terço de 

férias percebidos, neste período, por grande parte da população trabalhadora. Desta forma, 

com mais dinheiro circulando no mercado, aumentam substancialmente, as vendas em quase 

todos os setores de comércio e serviços. Em contrapartida, constatamos que o período de 

menor fluxo de vendas se faz sentir no meio do ano. No que se refere aos principais 

problemas encontrados na avenida, atestamos que a falta de estacionamento e segurança 

foram os problemas mais citados, todavia, os de menor proeminência se referem à poluição 

sonora e à falta de retornos (Quadro 4 - Apêndice). 

Nos serviços produtivos, nos quais destacamos aqueles fornecedores de equipamentos 

automotivos, fato que se justifica pelo grande número de concessionárias concentradas na 

avenida, averiguamos que a maior parte dos comerciantes, também, elegeu a avenida para 

estabelecer seus negócios em razão do grande fluxo de pessoas. A maior parte dos serviços 

apontados está, ali, radicada há mais de 40 anos, enquanto os que se estabeleceram há menos 

tempo está na Bernardo Vieira, há cerca de nove anos. Neste sub-setor, a exemplo dos 

distributivos, também, há uma predominância do sexo masculino em detrimento do feminino, 

principalmente, no que se refere às lojas de materiais eletrônicos e das gráficas.  

Observamos, também, que a maior parte dos trabalhadores recebe o salário comercial, 

a exceção das seguradoras que oferecem um salário maior aos seus funcionários. Talvez, a 

razão que explique essa diferença resida no grau de instrução ou na natureza do serviço 

prestado, o qual exige um melhor nível de conhecimento. No que tange ao melhor período de 

vendas nesse sub-setor, constatamos que a maior parte afirmou ser o fim do ano o melhor 

período, enquanto o início do ano foi citado com menos destaque. Os maiores problemas 

encontrados na avenida, também, foram à falta de estacionamento e segurança, enquanto os 

menos citados se referem à poluição sonora e à falta de retornos (Quadro 5 - Apêndice). 

No que tange aos serviços pessoais, entre eles destacando-se as cigarreiras, sobretudo, 

quanto à escolha da avenida para sediá-las, os comerciantes alegaram como razão de maior 

destaque o grande fluxo de pessoas registrado com frequência naquela localidade. Entretanto, 

quanto a outros serviços pessoais, a permanência dos mesmos na Bernardo Vieira deveu-se ao 

fato de já se encontrarem na avenida há muito tempo (cinqüenta e cinco anos) ou serem 

heranças recebidas dos progenitores dos que, ali, estão dedicados a tais misteres. De acordo 
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com os comerciantes, entre os serviços pessoais os que detêm maior freguesia são os bares e 

restaurantes, em virtude das transformações que se verificaram na avenida.  

Nesse sub-setor, ao contrário dos outros já citados, há uma predominância do sexo 

feminino, principalmente, nos serviços ligados aos salões de beleza e ao setor de confecções. 

Constatamos, também, que há uma predominância do salário comercial em todos os serviços, 

à exceção das cigarreiras, cujas atividades são exercidas pelos próprios donos. Além disso, os 

integrantes dos serviços pessoais têm, em sua maioria, o diploma relativo ao ensino médio. O 

melhor período de oferta para esta modalidade de serviços, apontado pela maior parte dos 

comerciantes, é o fim do ano, à maneira do que já foi constatado nos serviços produtivos e 

distributivos. No que tange aos maiores problemas por eles enfrentados na avenida, os de 

maior destaque foram: a falta de estacionamento e segurança (Quadro 6 - Apêndice). 

A razão apontada com maior ênfase para a instalação dos serviços na avenida pelo 

sub-setor dos serviços sociais foi a sua localização geográfica e a sua centralidade. Em 

contrapartida, o fato da avenida atravessar vários bairros foi o motivo menos salientado 

quanto à localização dos aludidos serviços. Atestamos que existem serviços que já se 

estabeleceram na área há mais de sessenta anos, a exemplo de algumas escolas. Todavia, neste 

sub-setor, o menor tempo de permanência de uma modalidade destes serviços (escritório de 

psicologia) é de oito anos. Os que mais absorvem estes serviços são os representantes da 

classe A e B, portanto, melhor aquinhoados financeiramente.  

No que concerne ao gênero dos trabalhadores há, também, a primazia do sexo 

feminino, sobretudo, em creches e escolas. Os salários, nestes serviços, variam muito em 

função da atividade exercida, sendo maiores nas escolas, na agência dos correios e no 

escritório de psicologia, em face da maior escolaridade dos seus integrantes. No âmbito destes 

serviços, as maiores disponibilidades de oferta ocorrem no final ou no início do ano. 

Finalmente, quanto aos problemas enfrentados por tais atividades, os maiores identificados 

foram à falta de estacionamento e a poluição sonora e, com menor ênfase, a questão da 

segurança (Quadro 7 - Apêndice). 

No contexto geral da avenida atestamos que alguns setores de serviços identificados, 

apresentam semelhanças, entre as quais podem ser lembradas as seguintes: a localização 

geográfica, a intensidade do fluxo de pessoas, bem como sua centralidade. Quanto ao tempo 

de permanência, na Bernardo Vieira, destacamos os serviços sociais e os pessoais. 

Averiguamos, também, o predomínio do sexo masculino nos serviços distributivos e 

produtivos, enquanto o sexo feminino tem maior relevo nos serviços pessoais e sociais. A 

maior parte dos trabalhadores tem carteira assinada, à exceção dos guias de agências de 
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turismo e dos que trabalham nas cigarreiras, estes últimos, por serem normalmente os 

próprios donos desses estabelecimentos comerciais. 

Por outro lado, a maioria dos trabalhadores, integrantes do conjunto dessas 

modalidades de serviços oferecidos na avenida, percebe o salário comercial, à exceção dos 

pertencentes ao escritório de psicologia, escolas, agência dos correios, locadoras de carros e 

concessionárias, cujos salários são maiores, tendo em vista a melhor escolaridade destes 

trabalhadores. Preponderou, também, no conjunto dos serviços, a formação equivalente ao 

ensino médio completo, entre os que exercem atividades localizadas na avenida. O melhor 

período de vendas e ofertas de serviços para todos os sub-setores ocorre no final e no início do 

ano.  

Enfim, após as transformações ocorrentes na Bernardo Vieira, os que apresentam 

atividades de comércio e de serviços na avenida, consideraram como problemas de maior 

relevância a serem enfrentados os seguintes: a falta de estacionamento, a ausência de 

segurança, a falta de retornos e a poluição sonora. 

 

3.4 O SHOPPING MIDWAY MALL 

 

Localizado na Avenida Bernardo Vieira, o Shopping Midway Mall é uma construção 

moderna, ocupando um espaço de 227 mil metros quadrados, com três pavimentos destinados 

a lojas e serviços diversos e outros seis pavimentos destinados a um estacionamento coberto 

para 3.500 veículos
20

, num total de 167 mil metros quadrados. Este empreendimento é 

considerado um dos maiores shoppings do Nordeste. Destacamos, também, que o shopping 

teve um investimento orçado em R$ 200 milhões segundo o seu departamento de marketing 

(Figura 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Das 3.500 vagas cobertas e ventiladas existentes no shopping e distribuídas em 6 pisos, do G1 ao G6, 129 

vagas são destinadas aos idosos e 70 aos portadores de deficiências (DMSMM, 2010). 
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                                          Figura 36 - Vista panorâmica do Shopping Midway Mall 

                                       Fonte: Midway Mall... (2010). 

 

Todavia, um dos aspectos mais marcantes, por ocasião do advento deste shopping, foi 

à valorização da sua área circunvizinha
21

, provocando uma rápida mudança quanto ao uso e 

ocupação do solo. O quadro 3 a seguir mostra os serviços disponibilizados no shopping 

Midway Mall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Os lugares escolhidos para a troca de produtos sempre implicaram em situações estratégicas do ponto de vista 

espacial (geográfico), fato que não se mostra de forma diferente com os shopping centers. O êxito destes é 

sempre atribuído à sua localização, embora saibamos que o componente ‘consumidor’ é quem, em última 

instância, valida o sucesso de tais empreendimentos. 
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Quadro 3 - Serviços estabelecidos no Shopping Midway Mall 

ESTABELECIMENTOS (NATUREZA) TOTAL 

Restaurantes 54 

Acessórios e Bolsas 37 

Roupas Femininas 31 

Roupas Masc/Fem. 27 

Roupas Masculinas 22 

Sapatarias 17 

Brinquedos e Jogos Infantis 14 

Moda Infantil 11 

Cinemas 7 

Relojoarias 7 

Celulares 7 

Óticas 4 

Decoração 3 

Bancos 3 

Lan Houses 3 

Artigos Fotográficos 3 

Artigos de Informática 3 

Farmácias 2 

Doces e Confeitarias 2 

Turismo 2 

Equipamentos Eletrônicos 2 

Papelarias 2 

Imobiliária 1 

Câmbio 1 

Consultório Odontológico 1 

Lotérica 1 

Seguradora 1 

Bebidas 1 

Equipadora de Som 1 

Teatro 1 

Hipermercado 1 

TOTAL 266 

                                          

 

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 
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No período concernente à execução das obras deste shopping ocorreram 

desapropriações no entorno, com a finalidade de melhorar a circulação de veículos. Além 

disso, muitas residências localizadas nas suas circunvizinhanças
22

 transformaram-se em 

escritórios, lanchonetes e farmácias, restando muito poucas construções antigas, que foram 

remodeladas e destinadas a outros serviços. Também, as ruas e avenidas que dão acesso ao 

Shopping Midway Mall, lograram uma grande valorização.  

Todavia, não podemos deixar de mencionar o caráter segregacionista de tais 

empreendimentos quando da não acessibilidade de todos os cidadãos, uma vez que os 

shoppings representam uma modernização multifacetada no contexto do urbano, ou seja, são 

espaços semi-públicos criados para atender a uma clientela de maior poder aquisitivo, 

situando-se, normalmente em áreas onde o poder aquisitivo da sociedade é maior. Portanto, é 

esta parcela da sociedade que usufrui, de maneira geral, os serviços ali contemplados. Dessa 

forma, a segregação aparece na forma de consumo na sociedade capitalista em espaços semi-

públicos como os shoppings, fato que não se mostra de forma diferente na capital potiguar. 

 Destacamos, ainda, que no âmbito do consumo, a sociedade capitalista em seu 

desenvolvimento, principalmente, nos centros urbanos, passou a produzir cada vez mais um 

número expressivo de objetos, nem sempre necessários substancialmente, acabando por 

transformar a natureza do consumo. Assim, entendemos por objetos, tanto os bens duráveis, 

como também os bens não duráveis, os serviços em todos os seus sub-setores, ou seja, os 

distributivos, os produtivos, os sociais e os pessoais. Com efeito, o que faz a unidade desta 

categoria de objetos é o fato de serem produzidos por organizações e se interporem nas 

relações interindividuais, revolucionando as relações tradicionais entre os homens, 

mediatizando-as, não tanto por suas funções utilitárias, mas, principalmente, por suas funções 

de signos (SANTOS, 1993). 

Desta forma, todos os objetos, suportes de signos, introduzem um “novo” modo de 

comunicar entre os homens, transformando, sobremaneira, suas relações sociais. Nesse 

contexto, ocorre uma desarticulação no consumo, ou melhor, uma rearticulação. Na 

atualidade, consumir um determinado objeto, seja ele qual for, não significa tanto a utilidade 

do objeto em si enquanto mercadoria, mas sim, o seu poder perante a sociedade de consumo 

atual, como uma forma de afirmação. Assim, a afirmação, enquanto cidadão na sociedade 

capitalista, que na maioria das vezes é dada por estes bens, intermediando as relações 
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 É o caso das poucas residências situadas na própria Avenida Bernardo Vieira e na Avenida Romualdo Galvão. 
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pessoais, se constitui num fato jamais visto em outro momento da história da produção. Sobre 

essa questão Santos (1993, p. 34), nos afirma que: 

 
[...] numa sociedade tornada competitiva pelos valores que erigiu como dogmas, o 

consumo é o verdadeiro ópio, cujos templos modernos são os shoppings-centers e os 

supermercados, aliás, construídos à feição das catedrais. O poder de consumo é 

contagiante e, sua capacidade de alienação é tão forte que a sua exclusão atribui às 

pessoas a condição de alienados. Daí sua força e o seu papel perversamente motor na 

sociedade atual. 

 

 

 Neste contexto, o caráter do consumo na sociedade capitalista é um fator de suporte 

para o desenvolvimento dos shoppings-centers, lugares atraentes do ponto de vista 

arquitetônico e onde “não” existem problemas sociais, ao menos aparentemente, todavia, 

extremamente excludentes. Para uma parcela da sociedade, os shoppings são sinônimos de 

status para a afirmação numa sociedade cada vez mais marcada por um viés economicista. 

Além disso, o Estado, através de políticas públicas, via melhorias da infraestrutura, em 

parceria com o setor privado, também, participa dessa valorização do solo urbano, sobretudo, 

aqueles envolvidos com o processo de reprodução desse espaço, vendo, na terra, uma forma 

de investimento e monopólio sobre os espaços, efetivamente, mais valorizados da cidade e 

onde normalmente figuram esses empreendimentos, fato que não se mostra de forma diferente 

em Natal. 

Portanto, o núcleo básico desenvolvido pelo planejamento econômico, a aliança 

estreita com o Estado, o grande capital bancário e o grande capital industrial, numa 

estruturação em função do capital financeiro internacional, foram capazes, tanto de criar, 

como de fortalecer poderosos grupos econômicos, cuja repercussão se fez sentir em todas as 

esferas da realidade econômico-social, em curto período, no país. Os shoppings-centers 

representam um bom exemplo nesse processo, tanto de valorização do solo urbano, quanto de 

segregação socioespacial no espaço intraurbano (PINTAUDI, 1999). 

Nesse contexto, constatamos que o processo de reprodução do espaço urbano no 

mundo moderno se submete cada vez mais ao jogo do mercado imobiliário, na medida em que 

há novas estratégias para a acumulação que se realiza através dos empreendedores 

imobiliários, tendendo a criar o espaço da dominação e do controle. Com isso, se transforma 

substancialmente o uso do espaço e, consequentemente, o acesso da sociedade a ele. Como 

possui valor de troca, a obtenção desse espaço construído está relacionada aos padrões 

socioeconômicos dos seus usuários, o que resulta em uma relação que atinge a sociedade 

urbana através da hierarquização das diferenças já existentes e, gerando desigualdades. Diante 
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disso, podemos afirmar que a distinção social é mais um elemento que é tomado e 

transformado em mercadoria nessa lógica (FURTADO, 2005). 

Ao criar novas necessidades, ambos impõem e afirmam o efêmero em relação ao 

permanente, pois, incentivam o descarte, trocas e novas aquisições. Os novos espaços 

produzidos se proliferam, se reproduzem mantendo seus princípios econômicos, modificando 

o urbano, criando novas centralidades e fluxos, segregando pessoas e lugares. Os shoppings 

constituem um bom exemplo do que acabamos de afirmar. Portanto, observamos que a 

disposição hierárquica de lugares homogêneos na cidade impõe ritos, gestos, hábitos, 

costumes e modelos que se articulam como parte integrante do processo de reprodução das 

relações sociais, expressando a contradição entre o público e o privado, entre uso e troca, 

acentuando cada vez mais a segregação socioespacial (PINTAUDI, 1999).  

Todavia, constatamos que apesar dos problemas enfrentados pela Avenida Bernardo 

Vieira, na atualidade esta possui uma dinâmica importante no contexto geral da cidade no que 

tange aos serviços, não em termos do porte dos seus empreendimentos, mas de sua quantidade 

e variedade. Outro aspecto importante sobre a avenida diz respeito à importância econômica e 

social desta área, uma vez que é ainda reforçada por um grande número de atividades 

informais. Esta característica, se por um lado, reflete um modo econômico mais comum no 

“circuito inferior” da economia, por outro, não podemos esquecer que representa uma 

contribuição importante na economia geral da avenida, sobretudo, para aqueles que trabalham 

nessas atividades, ainda que as mesmas não sejam contabilizadas. 

 

3.5 AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE: ÁREA DE ATRAÇÃO DE 

SERVIÇOS MODERNOS NA CAPITAL POTIGUAR 

 

A Avenida Engenheiro Roberto Freire com uma extensão de 7 km une a BR-101 à 

praia de Ponta Negra, na Zona Sul de Natal. Uma das funções dessa avenida, enquanto artéria 

comercial da cidade é direcionar o fluxo de automóveis, tanto para os bairros centrais, quanto 

para o aeroporto Internacional Augusto Severo, no município de Parnamirim. Esta avenida, 

com a Via Costeira, além do Parque das Dunas, constituem um sistema de objetos 

imobiliários local, com uso, distribuição e forma arquitetônico-urbanística específicas.  

 O nome dessa avenida é uma homenagem ao engenheiro Roberto Freire, empresário 

da construção civil e membro da sociedade natalense. Aberta inicialmente, em 1923, pelo 

então Presidente da Intendência Municipal, o farmacêutico Ignácio Torres, era mais conhecida 

como Estrada de Ponta Negra, de barro batido, formada de um lado pelo Parque das Dunas e, 
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de outro, por grande vegetação nativa, onde hoje estão situados os bairros de Capim Macio e 

Ponta Negra. Em 1936, foi melhorada e reaberta, pelo então prefeito da capital
23

, Gentil 

Ferreira de Souza. Sobre este fato, Cascudo (1999, p. 248) fez a seguinte declaração: 

 
[...] Em agosto daquele ano, numeroso corso de automóveis acompanhou o 

governador do estado, Rafael Fernandes, até a Vila de Ponta Negra. A partir de 

então, começou lentamente a corrida da elite local, a fim de construir casas de 

veraneio em Ponta Negra.  

 

Entretanto, durante a Segunda Guerra Mundial, esta avenida teve grande importância 

no contexto urbano da cidade, pois, viabilizou a passagem de carros e tropas militares que, 

aqui, se instalaram, dirigindo-se, também, à praia de Pirangi e a outras localidades que as 

conduziam ao litoral sul do estado, sendo pontos estratégicos para a proteção do território das 

forças aliadas, aqui, no Brasil. Entretanto, outros equipamentos urbanos foram instalados nas 

áreas circunvizinhas, além de outras benfeitorias estabelecidas nesta avenida. 

Contudo, a duplicação e asfaltamento desta avenida, ainda, denominada estrada de 

Ponta Negra, só ocorreu no ano de 1982, na administração do então governador do estado, o 

médico Lavoisier Maia. Durante a gestão deste governador, além da duplicação da avenida, a 

cidade, através do PRODETUR I (Programa de Desenvolvimento do Turismo), foi 

contemplada com recursos para a construção de mais uma estrada, a Via Costeira, como parte 

do projeto Parque das Dunas/Via Costeira, que viabilizou a construção de um parque hoteleiro 

nesta área e facilitou o tráfego entre as praias da região sul e o centro da cidade. 

Nesta ocasião, foi estabelecida uma nova iluminação, bem como foi asfaltada, agora já 

denominada Avenida Engenheiro Roberto Freire. Atualmente, essa avenida, vem 

concentrando, ao longo do lado oposto ao Parque das Dunas, um conjunto de objetos 

imobiliários voltados para as atividades comerciais e de serviços modernos, principalmente, o 

setor gastronômico. Segundo Silva, A. (2003), pequenas lojas, edifícios e condomínios 

fechados, shoppings-centers, bares, restaurantes, pousadas, casas noturnas, locadoras de 

veículos, postos de gasolina, faculdades privadas, bancos, entre outros, são alguns dos objetos 

imobiliários agrupados na margem direita desta avenida, no sentido BR-101, bairro de Ponta 

Negra, voltados, principalmente, à atividade turística. Pondera, ainda, o mesmo autor: 
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 No que se refere ao surgimento da primeira estrada que hoje se denomina Avenida Engenheiro Roberto Freire, 

são várias as versões. Assim, existem informações que esta foi construída pelos próprios moradores da Vila de 

Ponta Negra, isolada da cidade até aproximadamente as décadas de 1940 e 1950. Todavia, o jornal Tribuna do 

Norte, assim se refere a essa questão: “A estrada que ligava Natal a Ponta Negra, hoje a Engenheiro Roberto 

Freire, era estrada. Comenta-se, ainda, que foi construída pelos americanos, verdadeiros apaixonados pelas 

praias urbanas. Não existia nenhum suporte para os primeiros habitantes do conjunto (HOLANDA, 1983, p. 5)”. 
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[...] a partir da construção desta avenida, uma diversidade de objetos imobiliários e 

atividades geradoras de renda se concentraram no local. Na margem esquerda, se 

encontra o Supermercado Nordestão, a Churrascaria Gaúcha, o CCAB-SUL (Centro 

Comercial Aluízio Bezerra), o Banco Bradesco, uma floricultura, algumas poucas 

lojas de eletrodomésticos e móveis e uma concessionária de carros, a FIAT Ponta 

Negra. Deve-se esclarecer que, neste lado da avenida, em sua maior parte, está 

situado o Parque das Dunas, área pertencente à Aeronáutica e que é protegida por lei 

contra qualquer tipo de uso do solo, portanto, os empreendimentos neste lado da 

avenida se encontram limitados a uma pequena área, ao contrário de sua margem 

direita (SILVA, A., 2003, p. 61-62).  

 

 

A modernização da Avenida Engenheiro Roberto Freire representa um bom exemplo 

de uma área onde os empreendimentos imobiliários, que qualificam seu espaço urbano, 

proporcionam a chegada e à existência de outros atributos urbanos. No que tange à 

importância desta avenida para as transformações urbanas ocorridas ao longo do tempo e pela 

Vila de Ponta Negra, esta se tornou com ela, o principal reduto de visitantes de outras regiões 

do país, bem como do exterior (Figuras 37 e 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figuras 37 - Av. Eng. Roberto Freire/2009/dia.                       

    Fonte: PMN (2006).                                                              

 

 

Assim, a Avenida Engenheiro Roberto Freire, principalmente, os bairros de Capim 

Macio e Ponta Negra, gradativamente, foram se transformando, seguindo os passos 

proporcionados pelo desenvolvimento dos serviços mais modernos, sobretudo, o turismo que 

ali se concentrou de forma significativa. Logo, novos objetos imobiliários foram se 

estabelecendo em Ponta Negra e Capim Macio, os quais conectados, diretamente, à Avenida 

Engenheiro Roberto Freire, detém, atualmente, a diversificação e intensificação do uso do 

solo agilizando, principalmente, os interesses do capital imobiliário.  

  Figuras 38 - Av. Eng. Roberto Freire/2009/noite. 

  Fonte: PMN (2006). 
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No começo da década de 1980 e início dos anos de 1990, a avenida possuía pouca 

diversificação no tocante ao comércio e serviços e, embora, já fosse uma das grandes artérias 

da cidade, ainda, não possuía obras de embelezamento, tais como o seu calçadão (Figuras 39, 

40 e 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                                  

 

 

 

                                        Figura 41 - Avenida Eng. Roberto Freire 

                                        Fonte: O autor (2010).      

 

Mais recentemente, desde o final da década de 1990, até os dias atuais, vem se 

instalando, ao longo de sua extensão, um diversificado pólo de gastronomia e outros serviços, 

deixando de ser esta avenida, um mero local de passagem, para se constituir, definitivamente, 

em uma das opções de consumo dos visitantes e habitantes da cidade. Outra característica 

       Figura 40 - Avenida Eng. Roberto Freire. 

       Fonte: O autor (2010).                                           
     Figura 39 - Avenida Eng. Roberto Freire.                       

     Fonte: O autor (2010).                                           
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marcante dessa avenida é a proliferação de shoppings-centers, especializados no setor de 

alimentação e lazer, além de outros serviços.  

No que concerne aos serviços, atestamos um total de 148, sendo 26 à esquerda da 

avenida e 121, à direita, levando-se em consideração a procedência, centro rumo a Capim 

Macio e Ponta Negra (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5 - Percentual por sub-setores dos serviços na Avenida Engenheiro Roberto  

Freire 

 

 
 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

No tocante aos formulários aplicados na Avenida Engenheiro Roberto Freire, a fim de 

melhor caracterzá-la, no que concerne aos serviços distributivos, destacamos que a maior 

parte dos que, ali, estão localizados são resultantes do fato da mesma se constituir numa área 

de expansão urbana e de grande fluxo turístico. A maior parte dos estabelecimentos foi, ali, 

radicada acerca de 17 anos. Os turistas, por outro lado, são os maiores frequentadores das 

atividades de comércio e serviços, estabelecidos na avenida. Nesta modalidade de serviços 

registramos a preponderância do sexo masculino, principalmente, nas concessionárias, nos 

postos de gasolina e nas lojas de móveis, enquanto as mulheres se destacam nos serviços 

ligados a lojas de artigos para bebês, nas farmácias e nas lojas de artesanatos.  

No tocante a questão salarial, há um predomínio do salário comercial para aqueles que 

trabalham apenas um expediente e de dois salários para os que trabalham os dois expedientes. 

Chama atenção neste sub-setor os trabalhadores de locadoras de veículos e dos que trabalham 

em lojas de colchões, por terem sua carteira assinada com salários maiores. Constatamos que 

o melhor período de vendas para os comerciantes da área são, respectivamente, a exemplo da 

Bernardo Vieira, o fim e o início do ano. Quanto aos maiores problemas identificados pelos 

usuários de tais atividades, nesta avenida, podemos lembrar a prostituição e a falta de 

SUB-SETORES 
N° DE 

ESTABELECIMENTOS 
% 

Serviços Pessoais 66 44,5 

Serviços Distributivos 61 42,2 

Serviços Produtivos 13 8,7 

Serviços sociais 8 4,6 

Total 148 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 
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segurança e os menos relevantes correspondem à falta de estacionamento e as dificuldades na 

mobilidade de veículos (Quadro 8 - Apêndice). 

No que tange aos serviços produtivos averiguamos que a maior procura dos mesmos, 

viabilizada pelos turistas, foi à razão maior de tais estabelecimentos terem se radicado na 

Avenida Engenheiro Roberto Freire. Por outro lado, esses serviços se estabeleceram, naquela 

área há pelo menos dezesseis anos. Os serviços da área são, em ampla escala, procurados 

pelos moradores mais privilegiados da própria cidade, além dos turistas estrangeiros. Quanto 

ao gênero dos trabalhadores, registramos o predomínio do sexo masculino em todas as 

modalidades de comércio e serviços oferecidos. No tocante à questão salarial, observamos 

que a maior parte dos trabalhadores, por exercerem suas funções em dois turnos corridos, 

percebe duplo salário comercial, a exemplo das imobiliárias e das lojas de artigos eletrônicos. 

Contudo, a exceção fica por conta dos fabricantes de portões, cujos trabalhadores só recebem 

um salário comercial, mesmo trabalhando os dois expedientes. O melhor período para vendas 

nesse sub-setor, corresponde ao início e ao fim do ano. No que concerne aos maiores 

problemas enfrentados na avenida, segundo os comerciantes, podemos citar os seguintes: a 

prostituição e a falta de segurança. Em contrapartida, a falta de estacionamento foi citada por 

uma pequena parcela dos que, ali, trabalham (Quadro 9 - Apêndice). 

Nos serviços pessoais, atestamos que a maior parte dos comerciantes da área a 

escolheu pelo fluxo de turistas, bem como pela sua localização geográfica privilegiada. Uma 

parcela menor dos comerciantes apontou a questão do poder aquisitivo dos usuários desta área 

para a instalação dos seus serviços. Quanto ao tempo de permanência, constatamos que 

grande parte dos comerciantes e promotores dos serviços, ali, se encontra há dezessete ou 

dezoito anos. Além disso, o público frequentador de tais serviços é, majoritariamente, 

representado por moradores de Natal e turistas nacionais ou estrangeiros. Quanto ao gênero 

dos trabalhadores, averiguamos que a maioria é do sexo masculino, sobretudo, nas atividades 

referentes a bares, restaurantes e agências de turismo, enquanto as mulheres se sobressaem 

nos serviços ligados a hotéis, pousadas e salões de beleza. No tocante a questão salarial, 

observamos que a maior parte dos trabalhadores recebe o salário comercial, à exceção dos 

professores de academias de ginásticas que ganham por hora/aula, variando o salário de 

acordo com o número de horas trabalhadas. Por outro lado, os que trabalham nas agências de 

turismo não têm carteira assinada, recebendo salários que podem variar de acordo com os 

pacotes que são vendidos, principalmente, nos períodos de alta estação, quando verificamos 

um aumento substancial de turistas na cidade. No que tange ao melhor período de vendas e 

ofertas de serviços neste sub-setor, também, são o início e o fim do ano, os momentos de 



138 

 

maior relevância. Finalmente, aos maiores problemas registrados na avenida, segundo 

comerciantes e promotores de serviços, são a prostituição e a falta de segurança (Quadro 10 - 

Apêndice). 

No âmbito dos serviços sociais foram apontados como razões relativas à escolha da 

área para a implantação das atividades comerciais e de serviços a expansão sócio-econômica, 

ali averiguada e o alto poder aquisitivo da população residente ou que aflui àquela localidade 

para consumir.  No que tange ao tempo de estabelecimento desse tipo de serviço, ali instalado, 

atestamos que a maior parte está entre dez e doze anos. A sociedade potiguar, em geral, 

frequenta, em grande escala, a Avenida Engenheiro Roberto Freire, pelos serviços bancários, 

destacando-se os estudantes que optaram pelas faculdades particulares, ali, existentes. 

Todavia, observamos quanto à clínica de estética existente na avenida, que a mesma é, 

sobretudo, procurada pelos integrantes das classes privilegiadas. Quanto ao gênero dos 

trabalhadores, constatamos que há de certa forma, um equilíbrio entre estes, com uma leve 

margem para o sexo masculino, a exemplo dos bancos. Em contrapartida, as mulheres são 

maioria nas faculdades privadas e clínicas veterinárias.  

Na questão salarial, observamos que a maior parte dos trabalhadores recebe dois 

salários comerciais por trabalharem dois turnos, a exemplo de outros serviços, aqui, já 

mencionados. Por outro lado, o melhor período para as vendas e oferta de serviços, neste sub-

setor, é o final do ano. Ressaltamos, entretanto, uma exceção representada pela clínica de 

estética, cujo período de maior destaque corresponde ao segundo semestre do ano. Os maiores 

problemas enfrentados pelos trabalhadores destes serviços, na avenida, são a prostituição, 

bem como a falta de segurança. Além disso, alguns serviços deste setor, não dispõem de 

vagas de estacionamento suficientes para atender à demanda dos usuários (Quadro 11 - 

Apêndice). 

Numa perspectiva geral, constatamos que na Avenida Engenheiro Roberto Freire 

predominam os serviços modernos como shoppings-centers, supermercados, hipermercados, 

entre outros, além do setor gastronômico. Registramos, ainda, que a maior parte dos 

comerciantes a escolheram para a implantação dos seus serviços pela valorização imobiliária 

daquela avenida e seus arredores, bem como pelo grande fluxo de pessoas, sobretudo, turistas 

que, ali, se fazem presentes, notadamente, nos períodos de alta estação. 

Por outro lado, por se tratar de uma área de expansão recente, a maioria dos 

estabelecimentos, das diferentes atividades comerciais e de serviços, ali, se encontra há 

dezessete anos. A maior parte dos consumidores em todos os setores é constituída por pessoas 

da própria cidade e dos bairros, ali, situados, bem como por turistas. Além disso, atestamos o 
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predomínio do sexo masculino nos sub-setores distributivos e produtivos, enquanto que nos 

serviços pessoais e sociais, predominam as mulheres. 

 Identificamos, também, que a maior parte dos trabalhadores recebe o salário 

comercial em praticamente todos os sub-setores. Todavia, quando o trabalho se faz em dois 

expedientes, a remuneração é de dois salários comerciais, excetuando os serviços onde a 

exigência de uma mão-de-obra mais qualificada se faz necessária, a exemplo das escolas, 

agência de correios, locadoras de carros, entre outros. Quanto ao grau de instrução, a maioria 

dos trabalhadores apresenta o ensino médio completo. Todavia, há um expressivo número de 

trabalhadores com curso superior em todos os sub-setores, bem como muitos com curso 

superior em andamento.  

Quanto ao melhor período de vendas e ofertas de serviços, predomina o período 

correspondente ao início e final do ano. Os maiores problemas enfrentados pelos 

trabalhadores da área, em todos os sub-setores, foram à prostituição (masculina e feminina) e 

a falta de segurança. Acreditamos que por se tratar de uma área frequentada por turistas do 

Brasil e do mundo, a referida apresenta quadros de prostituição que, sem dúvida, atraem os 

aludidos visitantes. A falta de segurança, também, é um agravante, além do intenso fluxo de 

veículos e ausência de estacionamentos. 

Portanto, ao analisarmos o contexto das atividades comerciais e de serviços existentes 

na Avenida Engenheiro Roberto Freire percebemos a pertinência de pensadores como Ricardo 

e Keynes no que concerne ao setor terciário. Conforme já mencionamos, no início deste 

trabalho, David Ricardo destacou a importância do comércio e dos transportes enquanto 

atividades que facilitavam a circulação e o consumo de bens, contribuindo, dessa forma, para 

a elevação, de forma direta ou indireta, do produto total, através da troca de um produto por 

outros ou por trabalho em valores iguais, caracterizando, também, o comércio como sendo 

uma atividade produtiva. Com isso, o autor deixa claro como os serviços contribuíram para 

aumentar o valor das mercadorias (DIEL; KROETZ, 2008). 

Por outro lado, Keynes redefiniu os conceitos do que se consideravam como 

componentes da geração de produto e renda (bens e serviços), concluindo que todo setor de 

atividade econômica gerador de emprego e renda é, por si só, produtivo. Para Keynes, então, 

as atividades terciárias eram consideradas não apenas como geradoras diretas de um produto, 

mas também passíveis de mensuração como as atividades econômicas (DIEL; KROETZ, 

2008, p. 294).   

Além dos serviços já evidenciados e discutidos, a Avenida Engenheiro Roberto Freire 

apresenta vários shoppings-centers: Shopping-Center Cidade Jardim, CCAB-Sul Shopping, 
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Sea Way Shopping e o Praia-Shopping. Tal fato exige da nossa parte uma melhor 

caracterização destes estabelecimentos (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 - Serviços por sub-setores dos shoppings da Avenida Engenheiro Roberto  

Freire 

 

 

Observando-se a tabela acima, constatamos que a distribuição dos serviços por sub-

setores nesses empreendimentos tem uma predominância dos serviços distributivos, seguidos 

dos serviços pessoais, em seguida os serviços sociais, tendo os serviços produtivos como os 

menos expressivos. Em se tratando desse tipo de estabelecimento comercial e de serviços 

podemos constatar que estes representam uma modernização multifacetada que revela desde 

problemas referentes ao dinamismo do capital imobiliário, até aos relativos ao encontro e 

sociabilidade, passando, ainda, pelos da distribuição de mercadorias no varejo, da localização 

socioespacial, dos estilos de consumo, da esfera do lazer, do cenário arquitetônico, entre 

outros aspectos. Natal, como cidade que tem um forte dinamismo turístico, tem investido 

muito nesse tipo de empreendimento, como mostramos nessa avenida, onde se estabeleceu a 

maior parte dos shoppings da cidade. Nesse sentido, notamos que como toda atividade 

humana os serviços, também, necessitam de uma dimensão socioespacial para se realizar.  

Contudo, essa fixação obedece a uma lógica de organização fundamentada numa série 

de fatores, dentre os quais, destacamos os seguintes: densidade demográfica; nível de renda 

das populações locais; centralidade dos territórios mais dinâmicos; pressão política e o grau 

de mobilização social. Entretanto, devemos salientar que o consumo, também, possui o seu 

Shoppings 
N° de 

lojas 

Serviços 

distributivos  

Serviços  

produtivos  

Serviços 

pessoais  

Serviços 

sociais  

Shopping Cidade Jardim 104 57 5 36 6 

Shopping CCAB Sul 80 
 

38 

 

3 27 12 

Sea Way Shopping 

Center 
38 

 

17 
2 8 11 

Praia Shopping 125 
 

78 
17 21 9 

Total 347 
 

190 
27 92 38 

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 
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rebatimento no espaço geográfico, qualquer que ele seja, redefinindo o processo de 

reprodução do espaço urbano.  

 

3.5.1 A prostituição na Av. Engenheiro Roberto Freire 

 

A avenida comporta, também, uma intensa prostituição, sobretudo, de travestis 

plenamente visíveis nas calçadas e esquinas, cuja presença se faz sentir, mais detidamente, no 

período noturno, quando é manifesta a presença desta atividade exercida pelos homens. O 

espaço da prostituição é um dos principais lugares sociais de construção e aprendizado do 

feminino entre os travestis. Assim, nos espaços de prostituição de travestis espalhados na 

cidade, normalmente públicos, a exemplo desta avenida e suas adjacências, servem de 

“camarim” e palco para o processo de transformação do gênero e construção da ‘identidade’ 

travesti.  

 No decorrer do trabalho de campo nessa avenida, constatamos que os territórios de 

prostituição masculina, constituem um importantíssimo espaço de sociabilização, aprendizado 

e troca entre os travestis. Mesmo aqueles que exercem a prostituição apenas esporadicamente, 

frequentam esta avenida. Nesse sentido, constatamos que existem alguns travestis que têm nas 

zonas de “batalha” o principal e, muitas vezes, o único ponto de encontro e convívio social. 

Nesse contexto, muito mais do que um espaço de trabalho e fonte de renda, é nestes lugares 

que muitos deles fazem amizades, compram e vendem roupas, objetos e materiais de 

“montagem” (termo êmico utilizado para denominar o ato de vestir-se com roupas de mulher, 

perfumes, adornos, etc.).  

 Pudemos observar, também, que é ali que muitos deles aprendem os métodos e 

técnicas de transformação do corpo (como o uso de hormônios e as injeções de silicone), as 

formas corporais mais apropriadas aos travestis e quais delas são mais valorizadas, os 

segredos da “montagem”, as técnicas de maquiagem, as formas legítimas e ilegítimas de 

seduzir um homem, bem como se relacionar sexualmente. Normalmente, esse aprendizado é 

repassado pelos travestis mais experientes. 

 Sobre estes aspectos, Samanta (17 anos), cujo nome verdadeiro é Fábio Costa, 

corrobora nossa fala quando nos afirma que: 

 

desde que assumi minha identidade de travesti que frequento essa área. Aqui me 

sinto mais amparada e protegida pelas colegas de trabalho [...] já aprendi de tudo um 

pouco aqui, até me proteger de uns e outros que gostam de fazer gracinhas com a 

gente, não respeitam o nosso trabalho [...] chego cedo e me monto aqui perto, na 
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casa de uma amiga e no final da tarde já saio para batalhar a noite inteira [...] já 

estou me acostumando (Informação verbal)
24

. 

 

Diante desse contexto, observamos que é na área e/ou “território de batalha” que 

passam a conhecer as formas corretas de andar no salto alto, de mostrar movimentos leves e 

suaves, de olhar de determinada maneira, de mover o cabelo e/ou andar à moda travesti. É na 

convivência nos territórios de prostituição que os mesmos incorporam os valores e formas do 

feminino, tomam conhecimento dos truques e técnicas do cotidiano da prostituição, 

conformam gostos e preferências (especialmente os sexuais) e, muitas vezes, ganham ou 

adotam um nome feminino, o que nos fez perceber que este se torna um dos espaços mais 

importantes, onde os travestis constroem-se corporal, subjetiva e socialmente (BENEDETTI, 

2000).  

 Destacamos, ainda, a presença da prostituição feminina, no decorrer do dia, 

mesclando-se às outras atividades cotidianas, ali, realizadas, em face da presença das 

atividades comerciais e de serviços heterogêneas e modernas. Sobre a prostituição masculina 

na avenida, Xavier (2010, p. 19) faz a seguinte observação: 

 

[...] no trecho da Avenida Roberto Freire entre os bairros de Cidade Jardim e Ponta 

Negra, que há muito é conhecido como zona da prostituição, é raro, hoje em dia, 

encontrar mulheres vendendo o corpo. Quem “manda” no local são os travestis e 

transexuais. Se uma mulher chegar, eles pedem para sair. Caso não haja um acordo, 

“o jeito é usar a violência”, como explica Patrícia, 20 anos, transexual [...] São 

muitos. Com várias formas diferentes de se vestir, idades diversas e também 

diferentes motivos para estar ali. O mais interessante é que existe uma espécie de 

código de ética entre as transexuais que orienta principalmente quem está iniciando-

se na atividade, sobre o que se pode e o que não se pode fazer no ponto dos outros.  
  

A prostituição, nesta avenida, tem sido alvo da preocupação das autoridades 

constituídas, tanto do município, quanto do estado.  Segundo o Ministério Público (MP), já 

houve reclamações encaminhadas pelos moradores do bairro de Capim Macio, a fim de retirar 

a prostituição de rua, ali, existente. Entretanto, segundo o próprio Ministério, não há conflito 

aberto entre as prostitutas, travestis e os moradores, nem tampouco, conflito entre os 

moradores e os motéis, exceto no caso de vizinhos mais próximos, quanto à utilização dos 

letreiros luminosos, talvez devido ao fato dos motéis terem sido instalados no bairro, antes 

mesmo de haver uma ocupação residencial. 

 Assim, a prostituição ocorrente na avenida, tem sido considerada um problema para o 

mercado imobiliário, pois, a Engenheiro Roberto Freire, é vista pelas autoridades locais e 

                                                           
24

 Informação verbal cedida por um travesti, durante a pesquisa de campo realizada na Av. Engenheiro Roberto 

Freire. 



143 

 

empresariais como área estratégica voltada, principalmente, para o turismo. Por tais razões, 

foi instalada uma ‘Força tarefa’, via Secretaria de Defesa Social (SDS), em consórcio com a 

Delegacia Especializada em Costumes (DEC), do Ministério Público, a fim de coibir atos 

obscenos e ofensivos ao pudor, através da prisão de travestis, seguida de processo criminal. 

Contudo, apesar das providências tomadas, a prostituição migrou para as ruas 

transversais à avenida, porquanto, a intensa iluminação existente na Avenida Engenheiro 

Roberto Freire, inibiu aquelas atividades. Devemos salientar, também, que a frequência maior 

da polícia, na avenida, tem sido uma forma de coibir os excessos da prostituição. Mesmo 

assim, podemos constatar o caráter cíclico da territorialidade nesta avenida, principalmente, 

no que se refere à prostituição, ali, estabelecida, evidenciando certa alternância habitual dos 

usos diurno e noturno nesta área. Sobre os territórios da prostituição, Souza, M. (1995, p. 88) 

afirma que estes são 

 

[...] bastante “flutuantes” ou “móveis”. Os limites tendem a ser instáveis, com as 

áreas de influência deslizando por sobre o espaço concreto das ruas, becos e praças; 

a criação de identidade territorial é apenas relativa, digamos, mais propriamente 

funcional que afetiva. O que não significa, em absoluto, que “pontos” não sejam às 

vezes intensamente disputados, podendo a disputa desembocar em choques entre 

grupos rivais [...].  

  

 Diante desse quadro, acreditamos que a questão da prostituição na avenida, 

independente de sexo e idade, se tornou uma questão crônica na área, bem como um grande 

desafio para as autoridades competentes, pois, cada vez mais esta avenida se afirma como 

uma das mais movimentadas na cidade em razão de sua posição geográfica, serviços e público 

que, ali, mora e/ou a frequenta.  

 

3.5.2 Os Projetos Parque das Dunas/Via Costeira (PD/VC) e o Prodetur/RN 

 

 Com a ampliação do turismo em Natal, as políticas públicas relativas a este setor 

começaram a ser implementadas pela Empresa de Turismo do Rio Grande do Norte 

(EMPROTUR). Criada em 1971, tinha como finalidade principal, dinamizar o turismo em 

Natal, em áreas que já se mostravam como potenciais para o desenvolvimento desta atividade, 

entre elas a Avenida Engenheiro Roberto Freire e adjacências.  

Portanto, na década de 1970 e início da década 1980, Natal procurou projetar-se como 

“pólo turístico”, através dos investimentos em infraestrutura hoteleira, a exemplo do projeto 
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Parque das Dunas/Via Costeira (PD/VC) (1979-1980). Sobre este importante projeto para o 

desenvolvimento turístico na cidade, Sá (2010, p. 95) ao interpretar Cruz (1995) ressalta que 

 

o Projeto Via Costeira/Parque das Dunas, por sua vez, foi criado no âmbito da 

política conhecida por “Milagre Brasileiro”, do Governo Federal, cujo principal foco 

era o financiamento de mega empreendimentos (viadutos, pontes, estradas etc.), não 

obstante a participação do Governo Estadual do RN ter sido determinante, visto que 

se encarregou de idealizá-lo, implantá-lo e administrá-lo, através da EMPROTURN, 

com o apoio técnico da SUDENE. 

 

Assim, o Projeto Parque das Dunas/Via Costeira, situado num trecho da orla da capital 

do estado, com aproximadamente 8,5 km de extensão, ligando as praias urbanas de Areia 

Preta e Ponta Negra, foi concebido com os objetivos de: 

 

 Proteger os sistemas geológico e geomorfológico das dunas; 

 Conter a ocupação desordenada e predatória da área;  

 Impedir o crescimento da favela (bairro de Mãe Luiza) e, ao mesmo 

tempo, promover a melhoria de suas condições de urbanização;  

 Obter o aproveitamento ótimo do potencial turístico e de lazer da faixa 

litorânea;  

 Promover a interligação litorânea da praia de Areia Preta à Ponta Negra 

(CRUZ apud RIO GRANDE DO NORTE, 2000, p. 83). 

 

 

  

A gestão do Parque das Dunas de Natal é realizada em conformidade com as 

orientações contidas no Plano de Manejo, que integra três programas operacionais: Programa 

de Manejo Ambiental; Programa de Uso Público e Programa de Operacionalização. Além dos 

programas, esse plano também apresenta um zoneamento ambiental que define o uso do seu 

território. Para tanto, objetiva:  

 

[...] garantir a preservação e conservação dos ecossistemas englobados; proteger 

recursos genéticos; possibilitar a realização de estudos, pesquisa, trabalhos de 

interesse científico e monitoramento; preservar sítios de valor histórico, 

arqueológico e geomorfológico; e, oferecer condições para lazer, turismo ecológico 

e realizações de atividades educativas e de conscientização ecológica (CRUZ apud 

RIO GRANDE DO NORTE, 2000, p. 83). 

 

 

Para alcançar esses objetivos a Unidade de Conservação (UC) conta com uma área de 

uso público, na qual se destacam: o centro de visitação, onde funciona a administração, 

biblioteca, auditório, sala de exposições, enfermaria e lanchonete; o centro de pesquisa 

equipado com laboratórios, sala de exposição e de reuniões; oficina de educação e arte, 
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destinadas às práticas de educação ambiental e atividades lúdicas e, um parque ECOlazer com 

equipamentos voltados para o lazer e a recreação. 

Para a prática do turismo ecológico existem três trilhas interpretativas, onde os 

visitantes entram em contato com a fauna e a flora nativa durante o percurso. Ao término dos 

dois maiores trajetos, encontramos um mirante, do qual vislumbramos o mar e o Morro do 

Careca, na praia de Ponta Negra. No interior do Bosque dos Namorados, o Parque ainda 

oferece um anel viário com 900 m de extensão para caminhadas e atividades físicas. 

Apesar de toda essa estrutura necessária à sua gestão, nos moldes estabelecidos, 

atualmente, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), o Parque das Dunas 

apresenta problemas que impedem e/ou poderão, no futuro, comprometer a sua 

sustentabilidade social, ecológica, econômica e cultural devido à falta de: atualização do seu 

plano de manejo; uma limitada visitação pública; um orçamento próprio para sanar suas 

despesas com manutenção e manejo; programas de relações públicas e integração com os 

bairros que formam o seu entorno; conhecimento de uma consciência sobre a sua importância 

pela comunidade localizada em suas proximidades; um programa de comunicação e 

divulgação eficientes, entre outros. 

Através de uma pesquisa exploratória percebemos que a insustentabilidade econômica 

existente no Parque impede o bom funcionamento da unidade, mesmo com as medidas 

adotadas pela sua administração, como: formação de parcerias com instituições públicas e 

privadas, visando à minimização de custos de administração e manutenção; instituição de 

cobrança de uma taxa anual para os visitantes que utilizam a área do Bosque dos Namorados 

para praticar cooper e/ou outras atividades esportivas e, ainda, a cobrança pelo acesso à sua 

área de uso público por visitantes em geral.  

Todavia, dentre outras obras que foram estruturando essa atividade na área, 

destacamos, ainda, duas diretamente ligadas à circulação do espaço: a construção do viaduto 

de Ponta Negra, em 1974 e o asfaltamento da Estrada de Ponta Negra (atual Av. Eng. Roberto 

Freire), em 1975, fato que deu legitimidade ao crescimento e desenvolvimento desta área. 

Entretanto, um dos grandes impulsionadores do turismo no estado, principalmente, em Natal e 

sua RM foram os projetos PD/VC e o Prodetur/RN 1 e 2. Assim, a exemplo de outros estados 

nordestinos, no Rio Grande do Norte, estes foram os instrumentos indutores de 

desenvolvimento socioeconômico da área costeira do estado com aplicação de recursos, 

principalmente, nos seguintes campos: 
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 Saneamento Básico (esgoto); 

 Implantação do centro de visitação do Parque das Dunas em Natal; 

 Desenvolvimento Institucional; 

 Melhoramento do Aeroporto de Natal; e 

 Melhoramento de estradas (FONSECA, 2005). 

 

Desse modo, os investimentos em saneamento básico e proteção do meio ambiente 

beneficiaram a Via Costeira e o bairro de Ponta Negra com a implantação, segundo o projeto, 

de obras de esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação (32 ruas, totalizando 7.000 

metros) e urbanização da orla (SMT, 2010).  

Devemos ressaltar ainda que com a construção da Via-Costeira, o bairro de Ponta 

Negra sofreu uma grande valorização, bem como uma influência direta do capital 

internacional que se fez sentir de forma acentuada, no que se refere à sua reestruturação 

socioespacial, dinamizando os serviços, sobretudo, o turismo nesta área, além do seu entorno, 

a exemplo do bairro de Capim Macio. A respeito do crescimento e fortalecimento dos 

serviços em Ponta Negra, Sá (2010, p. 115) nos mostra que 

 

o crescimento e o fortalecimento do setor de serviços no bairro de Ponta Negra, 

como alvo de investimentos nacionais e internacionais, ganha cada vez mais 

visibilidade. Em outras palavras, registram-se mudanças mais intensas nas formas de 

uso e ocupação do solo; aumenta-se a venda de casas para dar lugar a hotéis, bares, 

restaurantes, shoppings, estabelecimentos comerciais em geral e condomínios 

residenciais; acirra-se a especulação imobiliária; a verticalização e, por fim, 

verificam-se mudanças nas relações sociais.  
 

  

 Todavia, devemos ressaltar que os impactos socioespaciais dessas políticas nos 

mostraram que estes foram de natureza territorial, incidindo de forma muito substancial nas 

áreas onde foram implementadas, provocando substanciais transformações, sobretudo, nas 

áreas litorâneas, com a emergência de novos processos e formas socioespaciais, a exemplo do 

que vem ocorrendo na Zona Sul de Natal.  Assim, o PD/VC foi um programa de 

implementação de infraestrutura turística, enquanto o Prodetur/RN privilegiou a implantação 

de infraestrutura básica, bem como o desenvolvimento institucional nessas áreas. 

 Constatamos que os dois programas foram fundamentais para a inserção do estado nas 

rotas do turismo. Entretanto, o projeto PD/VC inseriu o estado, destacando a capital na rota de 

turistas nacionais, propiciando a atração de investimentos nacionais que, por sua vez, 

passaram a acreditar no seu potencial turístico, enquanto o Prodetur/RN propiciou melhores 
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condições para a inserção do estado na rota do turismo internacional, facilitando a atração de 

investimentos de redes internacionais, atuantes nesse segmento de atividade que ia se 

instalando no estado (FURTADO, 2005). 

 Entretanto, destacamos que ambos os projetos desencadearam processos 

socioespaciais diversos, uma vez que a implementação do PD/VC intensificou a ocupação e o 

processo de urbanização do litoral oriental, ao sul de Natal, enquanto o Prodetur/RN, além de 

intensificar ainda mais a ocupação/urbanização do litoral oriental, ao sul da capital, 

desencadeou um fluxo de investimentos, bem como a urbanização em direção ao litoral 

oriental, ao norte da cidade. Averiguamos, ainda, que Natal foi a cidade que mais se 

beneficiou com esses programas, pois, concentrou as obras de infraestrutura básica e turística. 

Em Natal, é onde se localiza o principal setor produtivo dessa atividade, enquanto as demais 

localidades são, principalmente, lugares de visitação, fundamentais para a existência de sua 

economia baseada no turismo (FONSECA, 2005). 

Portanto, na atualidade a Prefeitura Municipal de Natal, através da Secretaria 

Municipal de Turismo, tem procurado colocar em prática, desde o segundo semestre de 2009, 

um seminário de avaliação denominado “Natal a caminho da economia das experiências”, o 

qual se constitui num conjunto de medidas, diretamente, relacionadas ao turismo na capital. 

Assim, de acordo com a política de turismo, formulada para Natal, o plano estratégico, 

que dela faz parte, surge  

 

[...] com a finalidade de obter as mais variadas informações relacionadas ao turismo 

na capital, através de análises bem estruturadas de macro e micro ambientes na 

cidade, que possam definir as melhores estratégias para o desenvolvimento do 

turismo local, bem como atingir uma eficiente disposição desses recursos, 

executando as estratégias antes definidas, de modo que estas venham a atingir os 

resultados esperados a longo prazo (PMN/SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TURISMO, 2010, p. 3-4).  

 

Nesta perspectiva, no que se refere a uma das áreas objeto de estudo, constatamos que 

os bairros de Capim Macio e Ponta Negra estão contemplados no quadro geral dessas 

políticas. Contudo, o estabelecimento de estratégias deve levar em consideração muitas 

variáveis, sobretudo, a variável da sustentabilidade. A preservação dos atrativos naturais, do 

meio urbano de uma localidade turística e dos bens culturais materiais e intangíveis, também, 

devem ser levados em consideração, a fim de que as políticas públicas, voltadas para o 

turismo, possam lograr êxito.  

Devemos ressaltar que com o advento de Natal como uma das sedes da copa do 

mundo de 2014, a Avenida Engenheiro Roberto Freire deverá passar, ainda, por diversas 



148 

 

transformações, tais como: a construção de ciclovias dos dois lados da avenida; a construção 

de túneis e viadutos no entroncamento da rótula de Ponta Negra, a fim de melhor adaptá-la 

aos requisitos exigidos pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), quanto ao acesso ao 

novo estádio que será erguido, o ‘Arena das Dunas’, dotando-a de infraestrutura, no que 

concerne aos deslocamentos intra-urbanos, pois, esta se constitui num dos principais 

corredores que dá acesso aos hotéis e pousadas localizados, tanto na Zona Sul, como nas 

praias do litoral Sul do Estado. 

Todavia, a avenida, em primeira instância, passará por transformações que garantam a 

sua condição de via expressa, visando, entre outros aspectos, aumentar e melhorar a sua 

capacidade em relação ao trânsito que, ali, tem lugar. É provável que sejam realizadas 

algumas desapropriações, que não serão numerosas, atingindo apenas alguns terrenos, cujos 

proprietários já estão sendo identificados. Nesta perspectiva, Costa, A. (2011, p. 6) fala sobre 

a importância da obra lembrando que as 

 

[...] adaptações estruturais no complexo viário da Avenida Roberto Freire têm o 

objetivo de receber melhor os visitantes que virão assistir e participar da Copa do 

Mundo, em 2014. “Com a transformação da Roberto Freire em via expressa, 

permitiremos maior fluidez para os veículos” [...]. A preocupação com os 

comerciantes que possuem estabelecimentos ao longo da avenida também está sendo 

trabalhada no projeto, para que não haja prejuízo, nem haja falta de estacionamento. 

 

  

 Entretanto, há que se considerar os impactos dos investimentos em infraestrutura 

urbana dessas obras, não só na Avenida Engenheiro Roberto Freire, mas no contexto geral da 

cidade, para a sociedade. Por se tratar de um grande evento internacional, o discurso do 

Estado sobre tais impactos são sempre positivos como, por exemplo: ampliação dos setores de 

serviços e hotelaria; fluxo adicional de turistas no evento e pós-evento; exposição 

internacional do país e da cidade enquanto sub-sede, com consequente atração de 

investimento externo. Todavia, tais impactos se, realmente, acontecerem serão de difícil 

mensuração e projeção.  

      Dentre os projetos de mobilidade urbana previstos para Natal, destacam-se: 

 

  Corredor Estrutural Oeste da Avenida Capitão-Mor Gouveia; 

 Projeto de Ampliação da Avenida Engenheiro Roberto Freire; 

 Complexo Viário da Urbana; 

 Implementação dos Eixos 1 e 2 da Avenida Prudente de Moraes (SEMOB, 

2010). 
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Por outro lado, enquanto impactos negativos para a cidade poderão ocorrer, dentre 

outros aspectos, o aumento da prostituição no período da realização do evento, a 

desapropriação das moradias, destruindo os laços afetivos dos moradores, bem como dos 

comerciantes que, ali, se estabeleceram há muito tempo, a exemplo do projeto da Avenida 

Capitão-Mor Gouveia. Neste caso particular, observamos que não têm sido contempladas por 

parte da PMN, formas alternativas e mais baratas que possam amenizar esse problema com a 

sociedade, principalmente, no que tange à remoção dessas pessoas para outras áreas da 

cidade. Outro aspecto se refere à substituição, apenas, dos turistas usuais no país-sede por 

“turistas-copa” e, mesmo estes, podem efetuar um dispêndio na cidade, significativamente 

menor, tendo em vista os gastos com ingressos e deslocamentos para o evento.  

Por esta razão, acreditamos que não podemos vislumbrar uma forma de avaliar o 

ganho de bem-estar para a sociedade com a construção do estádio de futebol ‘Arena das 

Dunas’, bem como com os projetos de viabilidade urbana que serão realizados em Natal 

enquanto ganhos reais para a sociedade, uma vez que estes últimos projetos visam 

contemplar, apenas, uma cidade voltada para o uso cada vez maior de veículos automotivos, 

em detrimento da acessibilidade que, realmente, a sociedade natalense necessita. Tais obras, 

na verdade, servirão, apenas, para ligar o novo aeroporto em construção, em São Gonçalo do 

Amarante, à rede hoteleira de Ponta Negra e da Via Costeira. 

Sobre as obras de mobilidade urbana em Natal, a fala de Maria das Neves Valentim, 

corrobora com o que acabamos de evidenciar, quando nos esclarece que: 

 

as obras de mobilidade urbanas mais conhecidas como obras estruturantes que serão 

realizadas em Natal enquanto uma das cidades sedes da Copa do Mundo de 2014, 

em nenhum momento foi discutida com a sociedade como realmente deveria ter 

acontecido. A cidade não tem um plano diretor de mobilidade urbana que é uma 

exigência legal para todas as cidades com mais de 500 mil habitantes. Nossa maior 

preocupação se refere ao endividamento do estado e da cidade com essas obras que 

servirão apenas para atender esse mega evento, enquanto que outras obras 

importantes para a cidade não são realizadas com o discurso de que a prefeitura não 

tem margem orçamentária para realizá-las. No caso específico da Avenida 

Engenheiro Roberto Freire, está previsto um gasto da ordem de R$ 200 milhões em 

apenas 4 km de extensão para a construção de 1.700 metros de túneis e seis pistas de 

rolamentos de cada lado da avenida que adentra o Parque das Dunas. Assim, do 

ponto de vista ambiental, esse projeto mostra suas ilegalidades e transtornos. No 

nosso entender, essas obras apenas transferem os gargalos ali encontrados para 

outros pontos, resolvendo o problema da avenida em curto prazo e não da cidade 

como realmente deveria acontecer (Informação verbal)
25

. 

 

                                                           
25

 Informação verbal cedida por Maria das Neves Valentim, bancária aposentada que reside em Ponta Negra, 

integrante do Comitê Popular Copa 2014. A entrevistada afirmou também que, entre outros aspectos, o referido 

Comitê busca uma articulação em defesa dos direitos humanos no contexto do mega evento que será realizado 

em Natal. 
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Diante desse contexto, enquanto essas transformações nesta avenida não acontecem, o 

que constatamos, na atualidade, é que esta acumula problemas das mais diversas esferas no 

que diz respeito à sua infraestrutura, levando-se em consideração que a avenida se constitui 

numa das mais importantes vias da cidade. Assim, problemas como: calçadas desniveladas, 

dificultando a acessibilidade dos seus transeuntes, principalmente, dos portadores de 

necessidades especiais, uma vez que a referida não contempla as adaptações necessárias a esta 

parcela da população; iluminação precária; a falta de árvores, que melhorariam a qualidade de 

vida dos que, ali, trabalham e/ou residem; o lixo acumulado no calçadão
26

, provocando mal 

cheiro a todos aqueles que por, ali, caminham todos os dias, são alguns dos problemas pelos 

quais passa a avenida. A ausência de ciclovias, também, se faz observar nesta avenida, 

porquanto, ciclistas compartilham do mesmo calçadão, no qual atestamos pessoas praticando 

caminhada todos os dias. 

Outro problema a ser considerado nesta avenida se refere ao fluxo de trânsito intenso, 

bem como as poucas passarelas que acarretam dificuldades na locomoção dos transeuntes.  

Por se tratar de uma avenida extensa e larga, a ocorrência de acidentes em alguns trechos 

desta é constante. Muitas vezes, a falta de respeito e a imprudência, por parte de muitos 

motoristas, em detrimento dos que por ali trafegam, tanto tem dificultado a sua travessia, 

como também tem provocado vítimas fatais, além de roubos e assaltos. As falas abaixo 

expressam bem o que aqui colocamos. 

 

Estudo em uma universidade aqui próximo e no trajeto para pegar o ônibus para ir 

pra casa tenho que atravessar a avenida. É uma dificuldade muito grande para mim 

porque os carros passam em alta velocidade e muitos deles não obedecem à faixa de 

pedestres e muitos param em cima delas. Levo um tempão até chegar à parada de 

ônibus [...] eu e meus colegas procuramos tomar muito cuidado ao atravessá-la 

porque é muito perigoso [...] já vimos muitos acidentes acontecerem aqui 

(Informação verbal)
27

. 

 

 

Na Av. Engenheiro Roberto Freire, todo dia é dia de mudança. Fecha-se um retorno 

aqui, coloca-se um sinal ali. Põe-se uma parada de ônibus acolá, transfere-se um 

sinal para cá. Além disso, algumas construções às margens da pista, como a de um 

novo empreendimento, dificultam ainda mais a circulação no entorno (Informação 

verbal)
28

. 

 

                                                           
26

 O calçadão da Avenida Engenheiro Roberto Freire desde sua inauguração é palco de muitas pessoas que 

residem na própria cidade, principalmente nos bairros próximos, que fazem suas caminhas com regularidades no 

final da tarde e que se prolonga até a noite. Ressaltamos que em seus trechos são várias as partes na qual 

identificamos desnível, buracos, fezes de animais entre outros aspectos. 
27

 Informação verbal cedida por um estudante de uma faculdade privada localizada na Av. Engenheiro Roberto 

Freire, durante a pesquisa de campo. O mesmo não permitiu sua identificação. 
28

 Informação verbal cedida por um cidadão que reside em Ponta Negra, por ocasião da pesquisa de campo. Este, 

também, não permitiu sua identificação. 
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Diante desses fatos, observamos que, a exemplo de outras cidades brasileiras, Natal 

tem priorizado políticas públicas de transportes com forte indício à aquisição de veículos 

automotivos, em detrimento de alternativas que possibilitem uma melhor acessibilidade à 

sociedade civil, ou seja, vem se constituindo numa cidade em que a sociedade, de uma forma 

geral, acaba considerando o automóvel como indispensável à vida na cidade.  Esse aspecto se 

constitui num fato relevante da realidade verificada nas principais avenidas em Natal hoje. 

Ilusão ou certeza, o automóvel fortalece no seu possuidor a ideia de liberdade do movimento, 

dando-lhe o sentimento de ganhar tempo, de não perder um minuto, neste século da 

velocidade e da pressa, na qual as avenidas objetos de estudo se tornaram um bom exemplo 

do que aqui colocamos (SPÓSITO; SANT’ANNA NETO, 2010). 

No entanto, acreditamos que as alternativas à cidade dos automóveis não é a cidade 

sem automóveis, uma vez que estes já produziram transformações irreversíveis. Mas, este fato 

não impede uma racionalização a fundo no seu uso que possa amenizar os problemas já 

constatados nas principais ruas e avenidas de Natal. Assim, de forma simultânea, criando 

proximidade em vez de afastamento, evitando deslocamentos desnecessários e combinando 

inteligentemente os diversos modos de transporte, acreditamos que possamos recuperar e/ou 

amenizar a qualidade ambiental e urbana das avenidas na cidade. 

Nesse sentido, no contexto geral acerca do que nos propomos analisar neste trabalho, 

constatamos que as consequências e relações existentes entre centralidade e descentralidade 

urbana, políticas públicas urbanas, destacando as de transporte e turismo e os serviços no 

processo de reconfiguração socioespacial em Natal, no contexto atual, nos mostrou que de 

fato vem se configurando um processo de descentralização comercial e de serviços na cidade, 

principalmente, a partir dos anos de 1980 para outras áreas da cidade, sobretudo, em direção 

às suas principais avenidas. 

Constatamos, ainda que, existe uma concentração de determinados serviços em áreas 

específicas da cidade na qual se inserem as avenidas objeto de estudo, evidenciando um claro 

efeito distintivo dos investimentos, tanto públicos, quanto privados, no jogo mediatizado, via 

Estado, que leva equipamentos urbanos e amenidades para aquelas áreas com potencialidades 

para o mercado imobiliário, de comércio e serviços e, por consequência, habitados pelas 

classes sociais de melhor renda, a exemplo dos bairros de Capim Macio e Ponta Negra, onde 

está localizada a Avenida Engenheiro Roberto Freire. 

Assim, ressaltamos os efeitos dessas intervenções específicas (setorizadas) ou não, via 

políticas públicas urbanas, observando que estas estão reconfigurando o espaço urbano da 

cidade com intensidade diferenciada, possibilitando uma maior atratividade de investimentos 
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privados num círculo que se retroalimenta, levando-se em consideração Estado-capital 

privado. Assim, acreditamos que essa relação se evidencia pelos resultados das ações que 

caracterizam todos os atores envolvidos que, no âmbito do espaço, o reconfiguram de forma 

substancial. Quanto ao campo social, averiguamos que, na maioria das vezes, o resultado 

dessas ações permite uma maior concentração das classes de melhor renda em determinadas 

áreas da cidade, as quais auferem benefícios dessas intervenções em detrimento de outras. 

Além disso, em Natal as redes de distribuição comercial e de serviços, ao instalarem 

grandes equipamentos, respondem aos interesses das novas áreas comerciais, de serviços, 

residenciais e aos novos hábitos de uso cada vez mais frequentes do automóvel e, de forma 

gradativa, vão criando e/ou reconfigurando essas novas centralidades na cidade. Nesta 

perspectiva, incluem no projeto imobiliário e na estratégia locacional elementos capazes de 

materializar, de forma objetiva, essa nova centralidade.  

Assim, em Natal essa reconfiguração urbana, pela qual a cidade vem passando, 

engendra novas formas de aglomeração e/ou reforçam os processos em curso. A partir das 

reflexões, aqui, consignadas acerca da questão central de nosso objeto de estudo, acreditamos 

que partindo da discussão teórica realizada e as questões em torno de novas centralidades que 

estão surgindo na cidade, aventamos a hipótese a partir da qual as políticas públicas urbanas 

implementadas pelo poder público, principalmente, as relacionadas aos transportes e ao 

turismo, têm contribuído de forma substancial para o quadro atual de reconfiguração urbana 

na cidade, privilegiando o capital privado, contribuindo de forma substancial para reeditar 

atividades, notadamente em áreas onde os serviços têm um papel de destaque no contexto 

geral de Natal, como pode ser observado nas avenidas, aqui, analisadas. 

 Portanto, as novas áreas dos serviços, localizados não mais em relação ao tecido 

urbano compacto da cidade (as áreas mais tradicionais de comércio e serviços), mas em 

relação a um conjunto urbano mais distendido espacialmente, porém, articulado em termos de 

fluxos, tem revelado em Natal uma dinâmica desigual dos níveis de especialização funcional, 

via políticas públicas urbanas, evidenciando uma tendência à segregação socioespacial, a 

exemplo do que vem ocorrendo nas áreas objeto de estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir de 1980, década em que Natal passa a reconfigurar outras áreas de serviços, 

além daquelas, tradicionalmente, já conhecidas e estabelecidas, historicamente, na cidade, 

passamos a observar que são nas grandes avenidas que cortam a cidade, que os serviços 

dinamizados pela globalização, reforçam e contribuem, de forma substancial, para a 

afirmação dessas novas áreas como protagonistas do terciário. Neste contexto, destacamos as 

avenidas Bernardo Vieira e Engenheiro Roberto Freire. Estas, via políticas públicas urbanas, 

destacando as voltadas aos transportes e turismo, são as que mais têm recebido investimentos, 

tanto públicos, como privados.  

 Assim, levando-se em consideração que a cidade é o lócus da reprodução do capital e 

como tal possui uma lógica complexa e excludente, é nesta que se materializam as relações 

sociais, cuja visibilidade se dá, principalmente, pelos objetos geográficos que compõem toda a 

dinâmica da paisagem urbana. Portanto, a análise da dinâmica interna de uma cidade permite 

apreender, tanto a espacialização das classes sociais, como os equipamentos que definem 

espaços, nos quais a localização geográfica se constitui numa variável importante, 

principalmente, quando se leva em consideração os serviços na reconfiguração urbana da 

cidade. 

 Em decorrência do grande crescimento verificado em Natal, nas últimas décadas, a 

cidade tem vivenciado uma intensa dinâmica socioespacial, na qual destacamos a formação de 

novos centros comerciais e de serviços, para além daquelas áreas mais tradicionais desta 

atividade que, por conseguinte, se configuram como novas centralidades. Mediante a 

complexidade intra e interurbanas da cidade, constatamos que o processo de centralização e 

descentralização, vem valorizando diferentes áreas e/ou setores na capital potiguar, 

destacando-se as avenidas Bernardo Vieira e a Engenheiro Roberto Freire, como constituintes 

de novas centralidades. 

 Observamos, também, que essas novas centralidades foram se estabelecendo a partir 

dos serviços que com o tempo foram, ali, se instaurando, além do intenso fluxo e fluidez de 

pessoas e veículos, dinamizando, sobremaneira, sua área circunvizinha, como forma de 

expressão da dinâmica da redefinição das áreas centrais. Desta forma, essa dinâmica, também, 

implicou na ampliação do espaço de moradia que gerou na Avenida Engenheiro Roberto 

Freire, uma supervalorização do solo urbano e imobiliário, bem como a expansão da cidade 

com a abertura de novos loteamentos residenciais, que estão motivando a instalação de 

estabelecimentos comerciais e de serviços fora do centro principal. Assim, na atualidade, as 
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áreas objeto de estudo, se revestem de importância na vida dos que, ali, residem e/ou 

trabalham, na medida em que apresentam infraestrutura, equipamentos urbanos e serviços 

locais, garantindo a comodidade e o suprimento das necessidades básicas dos seus usuários. 

 Portanto, podemos afirmar que o processo de centralização e descentralização, resulta 

da fragmentação e do uso do espaço intra-urbano, sobre o qual se concentram e diversificam 

as atividades comerciais e de serviços, permitindo a identificação das classes sociais que, ali, 

se interagem. Conotamos, ainda, a forma como se dá a reestruturação do centro principal, 

evidenciando a lógica da organização e expansão da própria cidade. São estas características 

que vem ocorrendo em Natal, no decurso dos últimos anos. Assim, os serviços constituem-se 

como oportunidades de transformação econômica e socioespacial das realidades locais, como 

podemos observar na cidade.  

Assim, o redimensionamento da economia urbana, em função do crescimento dos 

serviços, impõe um novo ordenamento, bem como uma nova reconfiguração socioespacial à 

Natal, viabilizando o capital privado, impulsionado pelas intervenções do poder público. As 

avenidas Bernardo Vieira e Engenheiro Roberto Freire são bons exemplos desse processo na 

capital potiguar. 

Em face desse novo momento da economia urbana, constatamos que a cidade é 

“pressionada” para buscar os caminhos, via dotação de uma infraestrutura de serviços 

especializados, com vistas a atender um mercado cada vez mais globalizado, requerendo 

investimentos públicos e privados de maior complexidade.  

 Em função dos problemas de transportes, discutidos no decurso do nosso trabalho, 

acreditamos que atender às necessidades de acessibilidade da população e das áreas postas à 

margem da dinâmica econômica urbana, constitui-se, ainda, numa questão a ser resolvida. 

Assim, o que verificamos é a tendência de reproduzir padrões de organização e 

funcionamento da rede, no afã de equivocadamente, buscar nas possibilidades de mobilização 

de massa, propiciadas pelo transporte coletivo, a panacéia para males que, em verdade, tem 

origem e causa no caráter segregacionista do desenvolvimento econômico vigente. 

No que concerne às políticas públicas de turismo, constatamos que esta atividade é 

vista como um dos grandes fatores de desenvolvimento da economia local. Entre os diversos 

programas de turismo, implementados nos últimos anos na cidade, destacamos o PD/VC e o 

PRODETUR-NE, como um dos mais importantes. Em Natal, as políticas públicas de turismo 

são voltadas para aquelas áreas consideradas potencialmente turísticas. Desta forma, este 

programa, tem no decurso dos últimos anos, contemplado, com infraestrutura adequada, a 

Avenida Engenheiro Roberto Freire, porque esta atravessa os bairros de Capim Macio e Ponta 
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Negra, área onde se concentram muitos hotéis, restaurantes, pousadas, shopping-centers, 

supermercados e hipermercados, tornando a avenida e suas adjacências, cada vez mais 

valorizadas. Entretanto, esta política pública de turismo, da forma como vem sendo 

implementada, só tem contribuído para aumentar a segregação socioespacial na cidade. 

 Após anos de estagnação, entre o final do século XIX e ao longo do século XX, Natal 

cresceu, rapidamente, em todas as direções geográficas e em todos os setores da vida urbana. 

A partir da década de 1980, ocorreu um processo de descentralização comercial e de serviços 

das áreas tradicionais desse setor para outras mais atrativas, a exemplo das grandes artérias 

que cortam a cidade, como a Bernardo Vieira e a Engenheiro Roberto Freire. 

 No que concerne à Avenida Bernardo Vieira, ao longo de sua história, esta só 

aumentou sua importância, tanto como meio de ligação entre diferentes áreas da cidade, 

quanto pela dinamicidade dos serviços que, ali, foram se estabelecendo, reafirmando-a como 

uma das principais avenidas de redefinição dos serviços populares em Natal e em sua região 

metropolitana. Desta forma, os espaços reconfigurados, sob a influência direta dos serviços na 

capital potiguar, não se formaram, apenas, pelo perfil de seus habitantes, mas também por 

concentrarem grande parte da moderna economia urbana por eles provocada, como é o caso 

da Avenida Engenheiro Roberto Freire. 

 Por outro lado, a combinação de densidade demográfica e distância em relação a sua 

área central mais tradicional, bem como a renda da população, notadamente, na Zona Sul da 

cidade, vem proporcionando o surgimento de importantes sub-centros de serviços, como a 

Avenida Engenheiro Roberto Freire. Portanto, as áreas objeto de estudo, enquanto sub-

centros, não só estão “florescendo” substancialmente na cidade, mas, gradualmente, 

ampliaram a sua influência quanto aos serviços e sua importância no contexto da cidade, 

sobretudo, no que concerne à reprodução do espaço, reconfigurando novas áreas na qual essa 

atividade influencia, de forma substancial, nesse processo.  

Constatamos que, nas avenidas analisadas, o público consumidor, bem como as 

características dos serviços, ali, encontrados, são completamente diferentes, ou seja, na 

Bernardo Vieira os serviços são variados, atendendo a uma clientela de médio e baixo poder 

aquisitivo, enquanto na Engenheiro Roberto Freire observamos exatamente o contrário, pois, 

os serviços, ali, estabelecidos são os mais modernos e destinados a uma clientela de maior 

poder aquisitivo.  

Dessa forma, em Natal a redefinição de sua estrutura urbana se expressa sob diferentes 

formas de expansão territorial e de periferização de seu tecido urbano, quando da abertura de 

novos loteamentos urbanos destinados a engendrar diferentes modelos de ocupação, 
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associados ou não à instalação de pequenos equipamentos comerciais ou de serviços, a 

exemplo da Avenida Bernardo Vieira, além da instalação de grandes equipamentos 

comerciais e de serviços (Shopping Center e hipermercados) e mesmo outros centros de 

atividades mais complexas, a exemplo da Avenida Engenheiro Roberto Freire. 

Assim, existe uma estreita relação entre essas dinâmicas na cidade. No que concerne 

às novas formas de expansão territorial de Natal, podemos dizer que a evolução da política de 

localização do aparelho comercial e de serviços vem acompanhando a tendência de 

localização da função residencial no interior da cidade, ou seja, atesta um crescimento urbano 

centrífugo.  

Essa tendência, expressa pela formação dessas novas áreas para a realização da função 

residencial, uma vez associada ao processo de instalação de novos equipamentos comerciais e 

de serviços na periferia da cidade, poderá encontrar, nessa associação, uma “autoexplicação” 

ou, até mesmo, uma autossolução, ou seja, podemos pensar que a associação dessas duas 

dinâmicas tem, por efeito, amenizar as necessidades de deslocamentos no interior da cidade.  

Não obstante, as novas formas de reprodução territorial e imobiliária do espaço urbano 

e o rearranjo socioespacial dos usos que definem a concentração, suscitam a dispersão da 

centralidade e/ou a sua multiplicação, tanto nas grandes, quanto nas médias cidades, a 

exemplo do que vem ocorrendo em Natal, na atualidade. Entretanto, como os interesses 

fundiários e imobiliários estão associados aos interesses do setor da distribuição comercial e 

de serviços, os mesmos mecanismos orientam a política de expansão fundiária e imobiliária 

como podemos observar, principalmente, na Avenida Engenheiro Roberto Freire e os bairros 

mais diretamente ligados a ela, como Capim Macio e Ponta Negra. 

O fato que evidenciamos, aqui, é que, efetivamente, o surgimento de novos centros 

comerciais e de serviços na capital potiguar, vem atingindo de forma substancial o papel do 

centro principal. Acreditamos que uma das razões nesse processo na cidade se deu com a 

construção de grandes conjuntos residenciais em sua periferia e de forma descontínua ao 

tecido urbano já constituído. À distância ao centro principal associada, em países como o 

Brasil, a dificuldade de conexão com o centro em razão da precariedade do sistema de vias e 

de transportes coletivos veio, ao longo do tempo, permitir o surgimento dessas novas 

localizações comerciais e de serviços tão bem representadas aqui pelas avenidas objetos de 

estudo. 

Assim, à descontinuidade expressa pela “nova” lógica de localização residencial, 

associaram-se novas formas de descontinuidade do tecido urbano, produzidas pelas novas 

formas de distribuição comercial e de serviços. A partir desta perspectiva, o surgimento 
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dessas novas centralidades produzidas podem ser pensadas, também, segundo a ótica da 

fragmentação do tecido urbano, em consequência da descontinuidade produzida nesse tecido, 

assim como a intensificação dos fluxos de veículos e de mercadorias podem estabelecer certo 

nível de continuidade entre esses fragmentos. Nesse sentido, acreditamos que esse processo 

de reconfiguração socioespacial, que ora vem se configurando em Natal, responde a novas 

lógicas funcionais e setoriais, determinadas por interesses econômicos, oportunidades 

fundiárias e promoções imobiliárias, sendo estruturada por uma política de Estado e seja 

contextualizada pelas junções do setor privado. 

Portanto, os serviços se constituem numa atividade que deve merecer atenção especial 

por parte de todos aqueles interessados na dinâmica socioespacial, pois, dada a intensa 

modernização do sistema produtivo, tem ocorrido uma grande migração, tanto de capital, 

como de força de trabalho, rumo ao terciário. Este, por sua vez, vem promovendo uma 

reconfiguração do espaço urbano, a exemplo do que constatamos em Natal nas áreas na qual 

escolhemos para essa análise.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – DOUTORADO 

GERSON GOMES DO NASCIMENTO 

APÊNDICE A - FORMULÁRIO DE PESQUISA - ÁREAS: AVENIDAS BERNARDO 

VIEIRA E ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE 

 

Questões: 

1. Por que a escolha da Avenida para a instalação do comércio? 

2. Quanto tempo de estabelecimento na avenida? 

3. Qual a natureza os serviços? 

4. Qual o público alvo? 

5. Qual a procedência dos produtos oferecidos 

6. Quantos trabalhadores existem no estabelecimento? 

7. Quantos homens e mulheres existem no estabelecimento? 

8. Todos trabalham com carteira assinada? 

9. Qual o grau de instrução dos funcionários? 

10. Qual a média salarial dos funcionários? 

11. Quais os produtos (pedidos) de mais saídas? 

12. Quais as marcas de mais saídas? 

13. Qual o melhor período para vendas e/ou atendimentos? 

14. Quantos atendimentos são realizados (dia, semana, mês, ano)? 

15. Quais os maiores problemas enfrentados na avenida? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS – DOUTORADO 

GERSON GOMES DO NASCIMENTO 

 

APÊNDICE B - FORMULÁRIO DE PESQUISA: PÚBLICO ALVO: 

COMERCIANTES, MOTORISTAS DE ÔNIBUS, PASSAGEIROS DE TRANSPORTE 

COLETIVO, TRANSEUNTES  

 

 

QUESTÕES: 

 

1 As recentes transformações na Avenida Bernardo Vieira foram benéficas? 

(    ) sim           (    ) não 

2 Por quê? 
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APÊNDICE C - QUADROS DA AVENIDA BERNARDO VIEIRA 

 

 
Quadro 4 - Características dos serviços distributivos da Avenida Bernardo Vieira                                                                                                                                                    

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010).                                                                                                                                                                                                                              Continua.. 

 
           LEGENDA: 

 
1 – Escolha da avenida; 2 – Tempo de estabelecimento; 3 – Natureza dos serviços; 4 – Público alvo; 5 – Procedência dos produtos; 6 – Número de trabalhadores; 7 – Gênero: Masculino (M) Feminino (F); 8 – Salário;  

9 – Grau de instrução: a) Ensino fundamental incompleto; b) Ensino fundamental completo; c) Ensino médio incompleto; d) Ensino médio completo; e) Curso superior incompleto; f) Curso superior completo;          

10 – Carteira assinada: Sim (S) Não (N);   
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DISTRIBUTIVOS 

TIPOLOGIA 1 2 3 4 5 6 
7 

8 
9 10 

M F a b c d e f S N 

Lojas 

Automotivas 

Loc. 

Geográfica/Fluxo de 
pessoas 

17/8 anos 
Venda de veículos 

usados 
Público variado 

Natal/João 

Pessoa/Recife 
63 33 15 R$ 430,00 - 4 - 46 11 2 X - 

Madeireiras 

Localização 

Geográfica/Fluxo de 

pessoas 

21/19 anos 
Fabricação de 

esquadrias e portas 
Público variado Pará/Paraná 72 70 2 R$ 430,00 51 17 - - - 4 X - 

Lojas de Mat. 
Construção 

Fluxo de 

pessoas/Centralidad

e 

18/14 anos 
Material de 

construção em geral 

Público em 

geral e 

Construtoras 

SP/MG/RJ 
12
2 

78 44 R$ 430,00 13 6 3 57 23 20 X - 

Lojas de Móveis 
Loc. 

Geográfica/Fluxo de 

pessoas 

14/13 anos 
Vendas de móveis 

em geral 

Público em 

geral 
SP/RS/PR 33 19 14 R$ 430,00 - 5 - 22 2 4 X - 

Postos de 

Gasolina 

Loc. 
Geográfica/Fluxo de 

veículos 

30/15 anos 
Venda de 

combustível/Troca 

de óleo 

Público em 

geral 

Distribuidoras 

BR e Ipiranga 
79 63 16 R$ 430,00 - 4 - 61 2 12 X  

Casas de 

Decorações 

Fluxo de 

pessoas/Fácil acesso 
10/5 anos 

Vendas de objetos 

de decoração em 
geral 

Classes A/B e 

Arquitetos 
SP/RJ/MG 19 5 14 R$ 430,00 - 5 - 9 2 3 X - 

Casas de Rações Loc. Geográfica 15 anos 
Produtos variados 

para animais 

Público em 

geral 
SP/MG/RJ 5 4 1 R$ 430,00 - - - 3 - 2 X - 

Farmácias e 
Drogarias 

Fluxo de 

pessoas/valorização 

da área 

15/8 anos 
Medicamentos e 

Conveniência 
Público em 

geral 
SP/CE/RJ 38 14 24 R$ 430,00 - - - 17 8 13 X - 
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Quadro 4 - Características dos serviços distributivos da Avenida Bernardo Vieira                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010).            

 

 

          LEGENDA: 
 

 11 – Produtos mais vendidos; 12 – Marcas de mais saída; 13 – Melhor período p/ vendas/razão; 14 – Número de atendimentos/dia; 15 – Problemas da avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DISTRIBUTIVOS 

TIPOLOGIA 11 12 13 14 15 

Lojas Automotivas Carros usados Fiat/wolkswagem/\Chevrolet Fim de ano 20/15 Falta de estacionamento/Tráfego intenso 

Madeireiras Portas/Janelas Ipê/Jatobá Fim de ano 18/13 Falta de estacionamento/Falta de retornos 

Lojas de Mat. Construção Tintas/Esquadrias Iquine/Coral Fim e Meio de ano/meio de ano 60/40 Falta de estacionamento/Segurança 

Lojas de Móveis Cozinhas/Estofados Batrol/Rudinique Fim de ano 18/15 Falta de estacionamento/Segurança 

Postos de Gasolina Gasolina/Álcool Gasolina comum e aditivada Feriados/Fim de ano 300/350  Falta de estacionamento e Segurança 

Casas de Decorações Cortinas/Fechaduras Duraflor/Cortex Início e fim de ano 50/14 Falta de estacionamento/Poluição sonora 

Casas de Rações Ração para cães e gatos Pedigree Fim de ano 15/20 Falta de estacionamento e Segurança 

Farmácias e Drogarias Medicamentos de uso contínuo Medley/Naturales Início e fim de ano 350/280 Congestionamentos e Falta de estacionamento 

[Digite uma citação do documento ou o resumo de uma 

questão interessante. Você pode posicionar a caixa de 

texto em qualquer lugar do documento. Use a guia 

Ferramentas de Caixa de Texto para alterar a formatação 

da caixa de texto da citação.] 
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Quadro 5 - Características dos serviços produtivos da Avenida Bernardo Vieira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010).                                                                                                                                                                                                                      Continua...                                                                                                                                  

 

 
           LEGENDA: 

 

 

1 – Escolha da avenida; 2 – Tempo de estabelecimento; 3 – Natureza dos serviços; 4 – Público alvo; 5 – Procedência dos produtos; 6 – Número de trabalhadores; 7 – Gênero: Masculino (M) Feminino (F); 8 – Salário;  
9 – Grau de instrução: a) Ensino fundamental incompleto; b) Ensino fundamental completo; c) Ensino médio incompleto; d) Ensino médio completo; e) Curso superior incompleto; f) Curso superior completo;          

10 – Carteira assinada: Sim (S) Não (N);   

 
 

 

 

 

SERVIÇOS PRODUTIVOS 

TIPOLOGIA 1 2 3 4 5 6 
7 

8 
9 10 

M F a b c d e f S N 

Equipadoras 

Automotivas 

Fluxo de 

pessoas/Loc. 
geográfica 

10/9 anos 
Peças e serviços p/ 

carros e motos 

Motoristas de 

carros e 
motos 

China/

SP/AM 
46 39 7 R$ 430,00 11 3 6 5 2 19 X - 

Oficinas 

Fluxo de 

veículos/Loc. 
geográfica 

18/10 anos 
Serviços mecânicos 

em geral 

Público 

variado 
SP/BA 18 17 2 R$ 430,00 3 5 1 7 - 2 X - 

Lojas de Mat. 
Eletrônicos 

Fluxo de 

pessoas/Centralidad

e 

21/20 anos 
Peças e serviços 

elétricos em geral 

Eletricistas/P

úblicos em 

geral 

SP/BH/
RS 

58 38 20 R$ 430,00 3 2 4 27 8 14 X - 

Gráficas Centralidade 26/37 anos 
Serviços de papelaria 

em geral 

Público 

variado 
SP/RN 27 18 9 R$ 430,00 - - - 16 6 5 X - 

Metalúrgicas 
Centralidade/Fluxo 

de pessoas 
43/30 anos 

Fabricação de 
esquadrias e portões 

de alumínio 

Público 

variado 
RN 14 9 5 R$ 430,00 3 2 5 2 - 2 X - 

Seguradoras 
Acessibilidade/Centr

alidade 
2/5 anos 

Vendas de 

empreendimentos/Ad
m. de patrimônios 

Classes A/B - 8 6 2 
R$ 

1.500,00 
   2  6 X - 

Escritório de 

contabilidade 
Fluxo de pessoas 16 anos 

Serviços relacionados 

à questão financeira 
Classes A/B - 5 4 1 R$ 1.000    1  4 X - 

Financeira 
Centralidade/Fluxo 

de pessoas 
17/11 anos 

Empréstimo de 
dinheiro 

Público 
variado 

RN 6 4 2 R$ 430,00 2  1 2  1 X X 

Borracharias Fluxo de veículos 30/17 anos 
Concerto de 

pneus/Calibração 

Público 

variado 
RN 8 8 - R$ 430,00 6 2 - - - -  X 

Vidraçaria 
Ponto 

próprio/herança dos 

pais 

10 anos 
Comercialização de 

produtos de vidros 

Público 

variado 
SP 6 4 2 R$ 430,00 - - 2 4 - - X  
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Quadro 5 - Características dos serviços produtivos da Avenida Bernardo Vieira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 

 
 

           LEGENDA: 

 

 11 – Produtos mais vendidos; 12 – Marcas de mais saída; 13 – Melhor período p/ vendas/razão; 14 – Número de atendimentos/dia; 15 – Problemas da avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS PRODUTIVOS 

TIPOLOGIA 11 12 13 14 15 

Equipadoras Automotivas Pneus/Faróis Pirelli/Renauld Fim de ano 30/20 Falta de estacionamento/Poluição sonora 

Oficinas 
Regulagem de 

motor/Balanceamento 
- 

Fim de ano/Início de 

ano 
15/8 Falta de estacionamento/Segurança 

Lojas de Mat. Eletrônicos Fios/Cabos Pirelli/Phillips Fim de ano 50/40 Falta de estacionamento/Segurança 

Gráficas Impressão de cartões/Calendários Marca própria Fim e início de ano 50/100 Segurança/Poluição sonora 

Metalúrgicas Esquadrias/Portões Marca própria Fim de ano 20/40 Poluição sonora/Falta de estacionamento 

Seguradoras Seguros de imóveis em geral Bradesco Fim de ano  Falta de segurança 

Escritório de contabilidade 
Planilhas financeiras p/ empresas 

em geral 
- Início de ano  Falta de estacionamento e segurança 

Financeira Empréstimos - Fim e início de ano 30/50 Falta de segurança e estacionamento 

Borracharias Concerto de pneus - Fim de ano  Falta de estacionamentos e retornos 

Vidraçaria Peças diversas de vidro Sanglex Fim de ano  Falta de estacionamento e segurança 
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Quadro 6 - Características dos serviços pessoais da Avenida Bernardo Vieira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010).                                                                                                                                                                                               Continua... 

 

 

 

 
         LEGENDA: 

 

1 – Escolha da avenida; 2 – Tempo de estabelecimento; 3 – Natureza dos serviços; 4 – Público alvo; 5 – Procedência dos produtos; 6 – Número de trabalhadores; 7 – Gênero: Masculino (M) Feminino (F); 8 – Salário;  
9 – Grau de instrução: a) Ensino fundamental incompleto; b) Ensino fundamental completo; c) Ensino médio incompleto; d) Ensino médio completo; e) Curso superior incompleto; f) Curso superior completo;          

10 – Carteira assinada: Sim (S) Não (N);   

 
 

                                      

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SERVIÇOS PESSOAIS 

TIPOLOGI

A 
1 2 3 4 5 6 

7 
8 

9 10 

M F a b c d e f S N 

Bares e 
Lanchonetes 

Fluxo de 

pessoas/Centralida
de/ 

Ponto antigo 

37/10 anos Refeições/Lanches 
Comerciantes/Tra
balhadores da área 

RN 26 17 9 R$ 430,00 3 2 6 11 1 3 X - 

Cigarreiras 
Fluxo de 

pessoas/Loc. 

Geográfica 

52/39 anos 
Vendas de revistas, 

jornais e guloseimas 
Público em geral RN 8 5 3 -  2 3 3 - - - X 

Residências Herança dos pais 55/50 anos - - RN 25 9 16 R$ 430,00 - 3 5 11 4 2 X - 

Lan Houses 
Fluxo de 

pessoas/centralida

de 

6/3 anos 
Serviços ligados à 

internet 
Público em geral RN 5 1 4 R$ 430,00    4  1 X - 

Salões de 
Beleza 

Acessibilidade/Lo
c. geográfica 

11/8 anos 
Corte/Pintura de 

cabelos 
Público variado RN 16 2 14 R$ 430,00 4 - - 8 3 1 X - 

Lojas de 
Confecções 

Loc. 

Geográfica/Fluxo 

de pessoas 

17/10 anos 
Venda no atacado de 
confecções em geral 

Revendedores e 
Público em geral 

RN/
CE 

23 8 15 R$ 430,00 2 - 5 12 3 1 X - 

Agência de 

Turismo 

Centralidade/Flux

o de pessoas 
20 anos 

Venda de pacotes de 

viagens 
Público variado RN 6 2 4 R$ 430,00    2  4 X X 
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Quadro 6 - Características dos serviços pessoais da Avenida Bernardo Vieira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 

 

 
         LEGENDA: 

 
 11 – Produtos mais vendidos; 12 – Marcas de mais saída; 13 – Melhor período p/ vendas/razão; 14 – Número de atendimentos/dia; 15 – Problemas da avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS PESSOAIS 

TIPOLOGIA 11 12 13 14 15 

Bares e Lanchonetes Sanduíches/PF - Fim de ano 150/100 
Falta de segurança e 

estacionamento 

Cigarreiras Jornais/Guloseimas Tribuna do Norte/Coca-cola Fim de ano 100/90 
Congestionamentos/Falta de 

segurança 

Residências - - - - Falta de segurança/Poluição sonora 

Lan Houses 
Vendas de Cd’s/navegação na 

internet 
Multilazer 

Fim / início de ano/meio 
do ano 

300/100 
Falta de segurança e 

estacionamento 

Salões de Beleza Corte e Pintura Plumare/Pivestrato Fim de ano 30/20 
Falta de segurança e 

estacionamento 

Lojas de Confecções Jeans/Blusas/Calças Handara/Vankone Fim de ano 50/40 
Falta de estacionamento e 

segurança 

Agência de Turismo 
Pacotes de viagens e passagens 

aéreas 
GOL/TAM Fim e início de ano 15/20 Falta de estacionamento e retornos 
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          Quadro 7 - Características dos serviços sociais da Avenida Bernardo Vieira 

              Fonte: Pesquisa de campo (2010-2010).                                                                                                                                                                                                                                                          Continua... 

 
             
 

 
         LEGENDA: 

 

1 – Escolha da avenida; 2 – Tempo de estabelecimento; 3 – Natureza dos serviços; 4 – Público alvo; 5 – Procedência dos produtos; 6 – Número de trabalhadores; 7 – Gênero: Masculino (M) Feminino (F); 8 – Salário;  

9 – Grau de instrução: a) Ensino fundamental incompleto; b) Ensino fundamental completo; c) Ensino médio incompleto; d) Ensino médio completo; e) Curso superior incompleto; f) Curso superior completo;          
10 – Carteira assinada: Sim (S) Não (N);   

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS SOCIAIS 

TIPOLOGIA 1 2 3 4 5 6 
7 

8 
9 10 

M F a b c d e f S N 

Escolas 
Loc. Geográfica/Fluxo de 

pessoas 
63/10 
anos 

Ensinos fundamental e 
médio 

Estudantes 

dos bairros 

próximos 

- 58 27 31 
R$ 

1.300,00/460,00 
4 - - 

1
7 

9 28 X - 

Igrejas Loc. Geográfica 18/5 anos 
Cultos/Trabalhos de 

assistência 

Público em 

geral 
- 6 2 4 R$ 430,00 4 2 - - - - X - 

Creche 
Centralidade/Movimento 

dos bairros próximos 
10 anos Berçário/Pré-escola Classes A/B - 21 4 21 R$ 430,00 - - - 

1

6 
3 2 X - 

Escritório de 
Psicologia 

Loc. Geográfica/Fluxo de 
pessoas 

8 anos 

Atendimento/acompanham

ento psicológico infanto 

juvenil e adulto 

Classes A/B - 3 - 3 R$860,00 - - - - - 3 X - 

Gabinete 
Dentário 

Fluxo de pessoas 15 anos 
Tratamento odontológico 

em geral 
Classes A/B EUA/SP 6 2 4 R$ 430,00 - - - 2 - 4 X - 

Agência do 

Correio 
Centralidade 30 anos 

Entrega de 

correspondências em geral 

Público em 

geral 

Brasil/Ex

terior 
31 23 5 R$ 1.500,00 - - - 

1

3 
8 10 X - 

Posto de Saúde Fluxo de pessoas 21 anos Pediatria/Clínica geral 
Público em 

geral 
RN 16 5 11 R$ 430,00/4.000 - - 2 4 2 8 X - 

Secretaria 

Municipal do 

Trabalho 

Centralização 17 anos 

Atendimento ao 

funcionalismo público 

municipal 

Funcionários 

públicos 

municipais 

RN 22 9 13 R$ 460,00/2.000 3 - 1 4 4 9 X - 
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         Quadro 7 - Características dos serviços sociais da Avenida Bernardo Vieira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2010-2010). 

             
          

           LEGENDA: 
 
 11 – Produtos mais vendidos; 12 – Marcas de mais saída; 13 – Melhor período p/ vendas/razão; 14 – Número de atendimentos/dia; 15 – Problemas da avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS SOCIAIS 

TIPOLOGIA 11 12 13 14 15 

Escolas - - - - Falta de estacionamento/Poluição sonora 

Igrejas - - - 10/15 Poluição sonora/falta de segurança 

Creche - - Início de ano 50/80 Falta de segurança 

Escritório de Psicologia - - Início de ano 8/10 Falta de segurança e estacionamento 

Gabinete Dentário - - 
Fim e início de 

ano 
10/15 Falta de segurança e estacionamento 

Agência do Correio 
Cartas/Correspondências em 

geral 
- Fim de ano 50/80 Falta de segurança e estacionamento 

Posto de Saúde - - - 40/60 Falta de segurança e poluição sonora 

Secretaria Municipal do Trabalho - - - 30/50 Falta de segurança e poluição sonora 
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APÊNDICE D - QUADROS DA AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE 

Quadro 8 - Características dos serviços distributivos da Avenida Engenheiro Roberto Freire.                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010).                                                                                                                                                                                                                               Continua... 

 

           LEGENDA: 

 

1 – Escolha da avenida; 2 – Tempo de estabelecimento; 3 – Natureza dos serviços; 4 – Público alvo; 5 – Procedência dos produtos; 6 – Número de trabalhadores; 7 – Gênero: Masculino (M) Feminino (F); 8 – Salário;  

9 – Grau de instrução: a) Ensino fundamental incompleto; b) Ensino fundamental completo; c) Ensino médio incompleto; d) Ensino médio completo; e) Curso superior incompleto; f) Curso superior completo;          

10 – Carteira assinada: Sim (S) Não (N);   
 

SERVIÇOS DISTRIBUTIVOS 

TIPOLOGIA 1 2 3 4 5 6 
7 

8 
9 10 

M F a b c d e f S N 

Locadoras de carros 
Fluxo de turistas/Loc. 

geográfica 
11/9 anos Aluguel de carros 

Turistas/População 

da cidade 
RN/PE 29 20 9 

R$ 

1.500,00 
- - - 11 4 14 X - 

Lojas de Colchões 
Valorização da área/Loc. 

geográfica 
12/8 anos 

Vanda de 

colchões/Camas Box 
Público variado SP/SC 6 4 2 

R$ 

1.500,00 
- - - 4 - 2 X - 

Postos de Gasolina 
Valorização da área/Fluxo de 

pessoas 
12/10 anos Gasolina/Álcool 

Público 

variado/Turistas 
Petrobrás 130 87 43 R$ 430,00 - -  92 17 21 X - 

Floriculturas Loc. geográfica 17/6 anos 
Vendas de flores e 

arranjos em geral 
Turistas e Pop. local RN/SP 5 1 4 R$ 860,00 - - - 3 - 2 X - 

Casas de Decorações 
Loc. Geográfica/Fluxo de 

pessoas 
11/5 anos 

Objetos de decoração 

em geral 

Turistas e população 

local 
SP/RS 10 3 7 R$ 860,00 - - 1 5 - 4 X - 

Cigarreira Fluxo de turistas 16 anos Produtos diversos Público em geral RN 2 2 - - - - - 2 - - - X 

Lojas de Artesanatos Fluxo de turistas 14/11 anos Produtos artesanais 
Turistas e população 

local 
RN 181 46 

13

5 
- 

2

3 
5 

1

9 
63 8 17 X X 

Farmácias 
Valorização da área/Fluxo de 

turistas 
15/13 anos 

Medicamentos em 

geral 

População local e 

turistas 
SP/GO 46 18 28 R$ 430,00 - - - 27 8 11 X - 

Concessionárias 
Expansão da área/Fluxo de 

turistas 
15/13 anos 

Vendas de veículos 

novos 
Turistas MG/SP 223 

17

6 
47 R$ 1.000 - 

1

7 
- 85 27 94 X - 

Lojas Mat. Construção 
Expansão da área/Fluxo de 

pessoas 
17/15 anos 

Material de construção 

em geral 
Público variado RN/MG 59 38 21 R$ 430,00 - 3 - 33 5 18 X - 

Lojas de Piscinas 
Expansão da área/Pouca 

concorrência 
15/8 anos 

Venda e montagem de 

piscinas 
Classes A/B RS/SP 18 11 7 R$ 860,00 3 - - 9 3 3 X - 

Papelaria Fluxo de turistas 5 anos 
Artigos de papelaria em 

geral 
Turistas RN/SP 6 1 5 R$ 430,00 - - - 4 2 - X - 

Centro Comercial Crescimento da área 13 anos 
Produtos variados p/ 

casa e escritórios 
Público variado SP/RN 9 3 6 R$ 430,00 1 - - 5 1 2 X - 

Serviços de Pneus 
Loc. Geográfica/Poder 

aquisitivo 
15 anos 

Ajustamentos de 

freios/Escapamentos 
Público variado MG/SP 11 8 3 R$ 430,00 - 1 4 2 - - X - 

Loja de Art. p/Bebês Expansão da área 8 anos 
Venda de artigos 

diversos p/ bebês 
Classes A/B SP/RN 32 9 23 R$ 430,00 4 1 - 19 5 3 X - 

Vidraçaria Loc. Geográfica 7 anos 
Fabricação e vendas de 

vidros e molduras 
Classes A/B SP/RN 5 1 4 

R$ 

1.000,00 
- - - 3 - 2 X - 

Lojas de Móveis 
Fluxo de pessoas/Loc. 

geográfica 
7/3 anos 

Venda de móveis e 

eletrodomésticos 

Público em 

geral/turistas 
PB/SP 26 12 14 R$ 430,00 2 - - 14 3 7 X - 
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Quadro 8 - Características dos serviços distributivos da Avenida Engenheiro Roberto Freire.                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 

 
 

 

        LEGENDA: 
 

 11 – Produtos mais vendidos; 12 – Marcas de mais saída; 13 – Melhor período p/ vendas/razão; 14 – Número de atendimentos/dia; 15 – Problemas da avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DISTRIBUTIVOS 

TIPOLOGIA 11 12 13 14 15 

Locadoras de carros Carros populares Fiat/Chevrolet Fim e início de ano 20/30 Fluxo de veículos/Prostituição 

Lojas de Colchões Camas Box/Travesseiros 
American 

flex/Ortobom 
Fim de ano 10/7 Falta de estacionamento 

Postos de Gasolina Gasolina/Álcool Gas. Aditivada Fim e início de ano 400/350 Prostituição/Fluxo de trânsito 

Floriculturas Arranjos de flores - Início de ano 20/30 Fluxo de veículos/Prostituição 

Casas de Decorações Vasos/Cortinas Marcas variadas Fim e início de ano 20/30 Falta de segurança/Prostituição 

Cigarreira Revistas/Refrigerantes Marcas variadas Fim de ano 100/80 Falta de segurança/Fluxo de veículos 

Lojas de Artesanatos Camisetas/Canecas - Fim e início de ano 80/120 Falta de segurança/Prostituição 

Farmácias Medicamentos/Perfumaria Marcas variadas Fim de ano 100/150 Prostituição 

Concessionárias Fiat/Wolkswagem Fiat/Wolkswagem Início de ano 60/70 
Falta de segurança e prostituição 

 

Lojas Mat. Construção Pisos/Portas Elizabeth/Walkar Fim e início de ano 100/200 Fluxo de veículos 

Lojas de Piscinas Produtos de manutenção p/ piscinas Hidroall/HTH Fim de ano 30/40 Prostituição/Fluxo de veículos 

Papelaria 
Resmas de papel/Material de 

informática 
Tilibra/Chamex Início de ano 60/80 Fluxo de veículos 

Centro Comercial Mesas/Cadeiras Marcas variadas Início de ano 40 Prostituição 

Serviços de Pneus Troca de pneus e amortecedores Firestone/Cofap Fim de ano 35 Fluxo de veículos/falta de segurança 

Loja de Art. p/Bebês Berços/Perfumaria Koleston/Taiff Fim de ano 150 Falta de estacionamento e segurança 

Vidraçaria Boxes/Esquadrias Naglas Fim de ano 30 Prostituição 

Lojas de Móveis Cozinhas/guarda-roupas Itatiaia/Brastemp Fim e início de ano 50/80 Falta de segurança 
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Quadro 9 - Características dos serviços produtivos da Avenida Engenheiro Roberto Freire 

Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 

 

 

 

           LEGENDA: 

 

1 – Escolha da avenida; 2 – Tempo de estabelecimento; 3 – Natureza dos serviços; 4 – Público alvo; 5 – Procedência dos produtos; 6 – Número de trabalhadores; 7 – Gênero: Masculino (M) Feminino (F); 8 – Salário;  

9 – Grau de instrução: a) Ensino fundamental incompleto; b) Ensino fundamental completo; c) Ensino médio incompleto; d) Ensino médio completo; e) Curso superior incompleto; f) Curso superior completo;          

10 – Carteira assinada: Sim (S) Não (N); 11 – Produtos mais vendidos; 12 – Marcas de mais saída; 13 – Melhor período p/ vendas/razão; 14 – Número de atendimentos/dia; 15 – Problemas da avenida. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS PRODUTIVOS 

TIPOLOGIA 1 2 3 4 5 6 
7 

8 
9 10 

11 12 13 14 15 
M F a b c d e f S N 

Imobiliárias 

Fluxo de 

turistas/Expansão 

dos serviços 

12/10 

anos 

Ofertas de 

imóveis p/ 

venda e 

aluguel 

Sociedade 

civil em 

geral/Turistas 

- 28 16 12 
R$ 

860,00 
- 4 3 9 8 4 X - Apartamentos/Terrenos - 

Início 

de ano 
20/25 

Fluxo de 

veículos/Prostituição 

Loja de Ass. 

Téc. 

Computadores 

Loc. geográfica 
5 

anos 

Concerto de 

computadores 

Sociedade 

civil em geral 
RN 16 13 3 

R$ 

860,00 
2 - - 9 3 2 X - - - 

Fim de 

ano 
15/20 Falta de segurança 

Eletrônica 

Fluxo de 

pessoas/Poder 

aquisitivo 

16 

anos 

Concerto de 

produtos 

eletrônicos 

em geral 

Sociedade 

civil em geral 
RN 8 6 2 

R$ 

860,00 
- - 1 6 - 1 X - - - 

Início 

de ano 
20/30 Falta de segurança 

Fábrica de 

Portões 

Poder 

aquisitivo/expansão 

dos serviços 

14 

anos 

Fabricação e 

instalação de 

portões 

Sociedade 

civil em geral 
RN 8 7 1 

R$ 

430,00 
3 1 - 3 - 1 X - Portões 

Marca 

própria  

Fim de 

ano 
20/30 

Falta de 

estacionamento/Fluxo 

de veículos 

Corretora de 

seguros 
Loc. geográfica 

7 

anos 

Seguros de 

carros e 

residências 

Sociedade 

civil em 

geral/Turistas 

SP/RN 11 8 3 
R$ 

830,00 
- 2 3 - 4 2 X - 

Seguro de automóveis 

e residências 
Bradesco 

Fim e 

início 

de ano 

30/40 
Fluxo de 

veículos/Prostituição 
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    Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010).                                                                                                                                                                                                                                         Continua... 

   

 

 

         LEGENDA: 

 

1 – Escolha da avenida; 2 – Tempo de estabelecimento; 3 – Natureza dos serviços; 4 – Público alvo; 5 – Procedência dos produtos; 6 – Número de trabalhadores; 7 – Gênero: Masculino (M) Feminino (F); 8 – Salário;  

9 – Grau de instrução: a) Ensino fundamental incompleto; b) Ensino fundamental completo; c) Ensino médio incompleto; d) Ensino médio completo; e) Curso superior incompleto; f) Curso superior completo;          
10 – Carteira assinada: Sim (S) Não (N);   

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS PESSOAIS 

TIPOLOGIA 1 2 3 4 5 6 
7 

8 
9 10 

M F a b c d e f S N 

Bares e 

Restaurantes 

Fluxo de 

turistas/Expans

ão dos serviços 

14/11 anos 

Comidas 

regionais/Pratos a La 

Carte 

Turistas/Pop. local GO/RN 249 180 69 R$ 430,00 13 38 21 175 17 4 X - 

Hotéis e 

Pousadas 

Fluxo de 

turistas 
18/13 anos Hospedagem 

Turistas nacionais e 

internacionais 
SP/Itália 133 52 81 R$ 430,00 - 9 - 76 12 36 X - 

Flats 

Fluxo de 

turistas/Loc. 

geográfica 

17/8 anos 
Aluguel e venda de 

apartamentos 
Turistas/Estudantes SP/MG 37 21 16 R$ 430,00 3 - - 23 6 5 X - 

Salões de 

Beleza 

Fluxo de 

pessoas/Poder 

aquisitivo 

12/10 anos Cortes/Pinturas 
Turistas e população 

local 
SP/RN 17 6 11 R$ 430,00 2 - 3 6 4 2 X - 

Lan House 

Fluxo de 

pessoas/Loc. 

geográfica 

6 anos 
Serviços ligados à 

internet 

Turistas e população 

local 
SP/RN 4 3 1 R$ 430,00 - - - 3 - 1 X - 

Sorveteria 

Fluxo de 

turistas/Loc. 

geográfica 

9 anos 
Venda de sorvetes e 

sobremesas diversas 

Turistas e população 

local 
RJ/RN 6 2 4 R$ 430,00 1 - - 3 - 2 X - 

Agência de 

Turismo 

Fluxo de 

turistas 
13 anos 

Venda de pacotes de 

viagens 

Turistas e população 

local 
- 63 42 21 - 4 2 6 37 6 8 - X 

Lavanderia 
Fluxo de 

pessoas 
11 anos 

Lavagem e passagem 

de roupas 
População local RN 25 6 19 R$ 430,00 8 11 4 2 - - X - 

Padaria 

Fluxo de 

pessoas/Expans

ão dos serviços 

10 anos 
Serviços ligados á 

padaria 

Turistas e população 

local 
SP/RN 30 12 18 R$ 430,00 6 2 9 11 - 2 X - 

Tinturaria 
Fluxo de 

pessoas 
12 anos 

Tinturas e venda de 

roupas 

Turistas e população 

local 
RJ/RN 9 4 5 R$ 430,00 - - 6 2 1 - X - 

Lojas de 

Confecções 

Fluxo de 

pessoas 
8/5 anos Confecções em geral 

Turistas e população 

local 
SP/RN 28 16 12 R$ 430,00 - - - 18 4 6 X - 

Academia 
Poder 

aquisitivo 
10 anos Musculação/Jamping População local RN 15 6 9 Hora aula - 4 - - 3 8 X - 
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    Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 
 

 

 

        LEGENDA: 
 
 11 – Produtos mais vendidos; 12 – Marcas de mais saída; 13 – Melhor período p/ vendas/razão; 14 – Número de atendimentos/dia; 15 – Problemas da avenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS PESSOAIS 

TIPOLOGIA 11 12 13 14 15 

Bares e Restaurantes 
Carne de sol/Pratos a La 

Carte 
- Fim e início de ano 600/400 Prostituição 

Hotéis e Pousadas - - Início de ano 40/60 Prostituição/falta de segurança 

Flats - - Fim e início de ano 50/70 Prostituição/Fluxo de veículos 

Salões de Beleza Corte/Pintura Coleston/Embeleze Fim de ano 20/40 Fluxo de veículos/Prostituição 

Lan House Navegação na internet - Início de ano 50/80 Fluxo de veículos/Falta de segurança 

Sorveteria Sorvete/Musses Kibon/Sterbon Início de ano 100/150 Falta de segurança 

Agência de Turismo Viagens nacional e local TAM/GOL Fim e início de ano 50/70 Prostituição/Falta de segurança 

Lavanderia - - Fim de ano 50/80 Falta de segurança 

Padaria Paes/Bolachas Marcas variadas Fim de ano 200/300 Falta de segurança/Prostituição 

Tinturaria Camisetas - Fim de ano 50/70 Fluxo de veículos 

Lojas de Confecções Vestidos/blusas Zampe/Bibe Fim e início de ano 60/100 Prostituição/Fluxo de veículos 

Academia - - Fim de ano 50/80 Prostituição 
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        Quadro 11 - Características dos serviços sociais da Avenida Engenheiro Roberto Freire. 

    Fonte: Pesquisa de campo (2009-2010). 
 

 
 

 

LEGENDA: 

 

1 – Escolha da avenida; 2 – Tempo de estabelecimento; 3 – Natureza dos serviços; 4 – Público alvo; 5 – Procedência dos produtos; 6 – Número de trabalhadores; 7 – Gênero: Masculino (M) Feminino (F); 8 – Salário;  

9 – Grau de instrução: a) Ensino fundamental incompleto; b) Ensino fundamental completo; c) Ensino médio incompleto; d) Ensino médio completo; e) Curso superior incompleto; f) Curso superior completo;          

10 – Carteira assinada: Sim (S) Não (N); 11 – Produtos mais vendidos; 12 – Marcas de mais saída; 13 – Melhor período p/ vendas/razão; 14 – Número de atendimentos/dia; 15 – Problemas da avenida. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS SOCIAIS 

TIPOLOGIA 1 2 3 4 5 6 
7 

8 
9 10 

11 12 13 14 15 
M F a b c d e f S N 

Faculdades 

privadas 

Poder 

aquisitivo/expansão 

da área 

8/6 

anos 

Ensino 

Superior 

Sociedade 

civil em 

geral 

- 127 61 66 
R$ 

830,00 
- 6 9 17 25 70 X - - - - 20/30 

Falta de 

estacionamento e 

segurança/ 

Prostituição 

Clínica de 

Estética 

Fluxo de 

pessoas/Poder 

aquisitivo 

8 

anos 

Serviços de 

cirurgias 

plásticas 

Classes 

A/B 
EUA/SP 8 3 5 R$830,00 - - 1 - - 7 X - 

Plástica de 

seios/Lipoaspiração 
- 

2º 

semestre 
30/50 Prostituição 

Clínica 

Veterinária 

Fluxo de 

pessoas/expansão 

da área/Poder 

aquisitivo 

10 

anos 

Clínica 

médica e 

cirúrgica p/ 

animais 

Sociedade 

civil em 

geral 

RN 5 1 4 
R$ 

830,00 
- - 1 - 1 3 X - 

Rações p/ cães e 

gatos 
Pedigree 

Fim de 

ano 
60/80 

Falta de 

segurança/prostituição 

Clínica 

Fisioterápica 
Poder aquisitivo 

10 

anos 

Exercícios 

fisioterápicos 

em geral 

Sociedade 

civil em 

geral 

RN 8 2 6 
R$ 

830,00 
- - 1 1 - 6 X - - - 

Ano 

todo 
15/20 

Falta de 

segurança/Prostituição 

Bancos Expansão da área 
12/6 

anos 

Serviços 

burocráticos 

ligados a 

bancos 

Sociedade 

civil em 

geral 

RN 86 52 34 
R$ 

830,00 
- 5 3 26 21 31 X - Pagamentos/Seguros - 

Fim de 

ano 
300/500 

Falta de 

estacionamento e 

segurança 
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