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RESUMO 

 

Este trabalho discute a chegada de empreendimentos verticais do tipo condomínio-
clube, na área de expansão urbana da Zona Sul de Natal em direção ao município 
de Parnamirim, com base na lógica de atuação dos empresários urbanos no 
submercado residencial. A principal característica de tais empreendimentos é a 
grande diversidade de itens de lazer existentes nas áreas comuns, com o intuito de 
representar qualidade de vida, conforto e tranquilidade. Aproveitando-se de grandes 
glebas de terra, da infraestrutura urbana construída, assim como da preferência que 
a Zona Sul de Natal desperta no imaginário da classe média, essa parte da cidade 
constitui-se atualmente em um dos alvos preferidos dos empresários urbanos. O 
referencial teórico deste trabalho inicia-se na discussão de Henri Lefebvre sobre a 
produção do espaço social, com ênfase na tridimensionalidade do espaço. Em 
seguida, utiliza-se de David Harvey para abordar as transformações do espaço 
construído e a dinâmica do mercado imobiliário, por meio do conceito de destruição 
criativa; especificamente sobre o mercado residencial, apropria-se da análise de 
Pedro Abramo sobre as ações dos empresários urbanos, com destaque para os 
conceitos de convenção urbana e inovação espacial. Os procedimentos 
metodológicos baseiam-se em entrevistas semi-estruturadas junto aos empresários 
urbanos para compreender sua lógica de atuação em torno dessa nova tendência 
em Natal, implicando em transformações na sua dinâmica espacial. De maneira 
geral, observa-se uma relação direta entre a localização de tais empreendimentos e 
o processo de segmentação espacial, ao mesmo tempo visto como consequência e 
estratégia de ação dos empresários urbanos. 

 

Palavras-chave: produção do espaço social, dinâmica espacial; inovação espacial; 
condomínio-clube; segmentação espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

This dissertation is about new real estate development in the southward expansion 
area in Natal, Brazil, by use of high-rise condos, so-called club-condominiums. The 
area includes part of the neighboring municipality, Parnamirim, and focuses on the 
role played by urban developers in the housing market. The main feature in these 
condos are common areas filled with leisure equipments, allegedly to grant quality of 
life, comfort and tranquility to residents. The rapid development of the area takes 
advantage of large plots of land available as well as of urban infrastructure. Overall 
preference of middle-class sectors for the South area of Natal (and adjoining part of 
Parnamirim) is also a factor worth of note. For this reason, this part of the city 
constitutes one of the preferred areas of urban developers. This dissertation includes 
a discussion of Henri Lefebvre’s production of space, emphasizing its tridimensional 
features. It draws on David Harvey’s works to deal with transformations of the built 
environment regarding the dynamics of real estate markets; in particular, it considers 
the idea of creative destruction. Finally, the dissertation discusses the concepts 
developed by Pedro Abramo regarding the forms of operation by urban 
entrepreneurs, in particular the concepts of urban convention and spatial innovation. 
For the empirical work, a number of interviews with key entrepreneurs and civil 
servants were undertaken. In more general terms, it is worth observing that there is a 
direct relationship between the location of such developments and the process of 
spatial fragmentation, seen both as a consequence and a strategy of the way urban 
developers operate. 

Keywords: production of space, spatial innovation, club-condos, spatial 
fragmentation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento considerável no número de lançamentos imobiliários e no da 

escala dos empreendimentos em Natal é um claro sinal da dinâmica imobiliária na 

cidade e de sua importância para a economia política local. A Zona Sul passou por 

significativos investimentos públicos e privados, nos últimos anos, muitos dos quais 

atrelados ao desenvolvimento da atividade turística, implicando na construção de 

importante infraestrutura urbana, que propiciou o aquecimento do mercado 

imobiliário. Ocupada, em grande parte, por conjuntos habitacionais construídos pelo 

BNH, essa parte da cidade se transforma com o processo de verticalização, a partir 

da década de 1990. 

A Zona Sul de Natal, desde as suas primeiras transformações a partir dos 

conjuntos habitacionais vêm se remodelando através do processo de verticalização, 

a partir da década de 1990, como foi estudado por Costa (2000). A produção de 

grandes conjuntos habitacionais pelo BNH marcou a ocupação da Zona Sul e a 

tornou lócus preferencial da classe média. A localização de tais conjuntos na 

periferia da cidade contribuiu para a expansão do perímetro urbano em direção à 

Parnamirim. Percebem-se transformações espaciais nos bairros outrora formados 

por conjuntos de casas em ocupação horizontal e que agora estão cercados por 

empreendimentos verticais, como nos conjuntos Candelária, Cidade Satélite, 

Neópolis. 

Pode-se observar, recentemente, a chegada de uma nova tipologia que vem 

se disseminando nessa parte da cidade, ao longo de importantes eixos viários: são 

os chamados condomínios-clube. A tipologia condomínio-clube, que surgiu no Brasil 

a partir dos grandes centros urbanos, caracteriza-se pela presença de uma grande e 

variada infraestrutura de lazer construída nas áreas comuns dos empreendimentos. 

Chegou a Natal recentemente, tornando-se uma “febre” nos lançamentos 

imobiliários locais. A necessidade de grandes terrenos justifica sua localização na 

área de expansão em direção à Parnamirim, uma vez que a cidade de Natal 

apresenta uma área relativamente pequena e com poucos terrenos disponíveis. 

Esse fenômeno foi estudado por Sampaio (2010), que discutiu o sucesso dessa 

tipologia em São Paulo, seus fatores locacionais e as consequências para os 

espaços públicos da cidade. Utilizou-se de uma análise do marketing imobiliário e 
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também da visão dos próprios moradores sobre a importância da infraestrutura de 

lazer na compra e venda dos imóveis. 

Essa nova dinâmica urbana, em Natal, despertou o interesse em 

compreender, de maneira mais aprofundada, as determinações que orientam o 

surgimento e a disseminação desses empreendimentos em Natal. Por que os 

empresários urbanos criaram esse novo conceito de moradia? Por que se localizam, 

predominantemente, nessa parte da cidade e não em outra? Qual sua relação com a 

segmentação espacial existente na cidade? 

O crescimento urbano de Natal, nos últimos anos, está, assim, também 

associado à expansão em direção aos municípios metropolitanos. Esse crescimento 

pode ser visto pelo movimento físico, de expansão da malha urbana, e pelo 

movimento socioeconômico, que integra um conjunto de atividades, tais como 

habitação, serviços, consumo, indústria. Nesse contexto, Parnamirim – que faz limite 

com a Zona Sul de Natal – é o município em que tal crescimento se dá de maneira 

mais forte e visível na paisagem urbana, refletindo significativas transformações 

espaciais. Dentre tais transformações, merece destaque o expressivo crescimento 

da área, via mercado imobiliário, modificando a dinâmica espacial da cidade com a 

edificação de novas moradias e de outras edificações para abrigar as novas 

atividades comerciais e de serviços, além da necessária infraestrutura. 

Deve-se ressaltar que o objetivo dessa dissertação é compreender o 

surgimento de empreendimentos verticais do tipo condomínio-clube, na área de 

expansão urbana da Zona Sul de Natal em direção ao município de Parnamirim, 

com base na lógica de atuação dos empresários urbanos no submercado 

residencial. A tipologia condomínio-clube representa apenas um submercado que se 

localiza na Zona Sul de Natal. Nessa mesma área é possível observar outros 

empreendimentos, inclusive verticais, que não serão analisados, mas que também 

têm sua dinâmica associada aos eixos de expansão urbana em direção à 

Parnamirim. O mercado imobiliário de Natal está crescendo em diversas direções na 

cidade, seja em Ponta Negra, Petrópolis, Planalto ou nos municípios da Região 

Metropolitana de Natal, cada um com características próprias de padrão 

arquitetônico, tipologia e público alvo. Optou-se por analisar o caso dos 

condomínios-clube na Zona Sul de Natal, devido ao número expressivo de 

apartamentos em construção. 
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A produção do espaço é um processo que envolve diversos agentes, que 

estão em constantes conflitos, na busca de seus interesses. Esse trabalho privilegia 

a forma como um agente produtor do espaço atua no mercado residencial: os 

empresários urbanos. Não se descarta a importância dos demais agentes, como o 

Estado ou os trabalhadores que buscam habitação, porém o que se quer enfatizar é 

a participação dos empresários urbanos nessa modelagem, em uma escala de 

tempo muito rápida. Deve-se deixar claro que esse trabalho discute as causas ou 

condições para o surgimento desse fenômeno em Natal. Os efeitos desse processo 

podem ser discutidos posteriormente. Para alcançar o objetivo proposto, os 

procedimentos metodológicos fundamentam-se em entrevistas semi-estruturadas 

realizadas com os agentes do mercado imobiliário. Dados das Prefeituras de Natal e 

Parnamirim foram utilizados para demonstrar o crescimento do mercado imobiliário 

nessa parte da cidade. 

É importante destacar que, por ser um fenômeno bastante recente, todos os 

empreendimentos da tipologia condomínio-clube estão em fase de construção, com 

grande parte para ser entregue em 2012. Isso não impediu que fosse realizado, com 

base em panfletos publicitários, um exame do marketing imobiliário atrelado a tais 

lançamentos. Foram utilizadas fotografias para ilustrar os empreendimentos. 

No que diz respeito à análise teórica, foi fundamental compreender os 

diversos aspectos que compõem a produção do espaço. Foram utilizados, em 

particular, Henri Lefebvre sobre a tridimensionalidade do espaço; David Harvey 

sobre o espaço construído e a dinâmica do mercado imobiliário, utilizando o conceito 

de destruição criativa; Pedro Abramo sobre a configuração residencial e as ações 

dos empresários urbanos. Parte-se da hipótese de que os condomínios-clube são 

inovações espaciais criadas como forma de propiciar maiores lucros para os 

empresários urbanos. Nesse sentido, sua localização está diretamente ligada à 

segmentação espacial, uma estratégia que é atrativa para o público alvo a que se 

destinam tais empreendimentos.  

De maneira geral, observa-se que a disseminação da tipologia condomínio-

clube está atrelada a: a) práticas espaciais oriundas das ações dos agentes 

produtores do espaço, principalmente a partir da inovação espacial proposta pelos 

empresários urbanos; b) representações do espaço que idealizam a Zona Sul e a 

própria tipologia de condomínio-clube por meio de signos e símbolos de status e 



12 

 

qualidade de vida, propiciando a criação de uma convenção urbana. Conclui-se que 

o marketing imobiliário é fundamental para que haja a disseminação dessa tipologia 

para outros bairros da cidade, como forma de despertar novos valores e símbolos 

nos diferentes submercados, que passam a ter uma representação do espaço 

associada a status, tranquilidade e qualidade de vida. Porém, a proliferação dessa 

tipologia está restrita a bairros de classe média e média baixa, porque a localização 

do condomínio-clube demanda grandes terrenos e muitas unidades de 

apartamentos, que acaba se tornando inviável para que os empresários urbanos 

construam nos bairros de elite da cidade de Natal, uma vez que o solo urbano é 

mais caro e a própria população mais rica opta por empreendimentos que 

privilegiam a exclusividade. 

A dissertação está organizada em três capítulos, além dessa introdução e 

das considerações finais. No primeiro capítulo, realiza-se uma análise teórica que se 

inicia com a abordagem da produção do espaço social, com base em Henri 

Lefebvre. Em seguida, busca-se explicar a relação entre a produção do espaço e o 

processo de acumulação capitalista, que permite entender as constantes 

transformações pelas quais passa o espaço urbano. Dentre essas transformações, 

especificamente com relação à configuração residencial, as ideias de Pedro Abramo, 

através dos conceitos de inovação espacial e convenção urbana, possibilitam 

desvendar as ações, objetivos e estratégias dos empresários urbanos que atuam no 

mercado residencial, bem como as transformações na dinâmica espacial da cidade. 

O segundo capítulo inicia-se com a explicação dos procedimentos 

metodológicos adotados, bem como uma descrição do recorte espacial que compõe 

a área de estudo, ilustrada por meio de mapas temáticos. Em seguida, discutem-se 

as transformações espaciais pelas quais o espaço urbano da cidade passou nos 

últimos anos, tornando a Zona Sul da cidade um espaço privilegiado para a ação 

dos empresários urbanos, conforme pode ser visto na análise das entrevistas 

realizadas nesse mesmo capítulo. Tal processo culminou com o transbordamento do 

mercado imobiliário de Natal para o município vizinho de Parnamirim, aproveitando-

se de uma legislação urbanística menos restritiva, do solo urbano mais barato e da 

maior disponibilidade de glebas maiores. 

No terceiro capítulo, discute-se a visão dos entrevistados sobre a introdução 

dos condomínios-clube no mercado residencial, suas características principais, sua 
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localização, o público alvo a que são destinados e a disseminação dessa tipologia 

para outros bairros da cidade, modificando sua dinâmica espacial. Por fim, é 

realizada uma discussão sobre a terceira dimensão espacial analisada por Lefebvre, 

os espaços de representação, na tentativa de pensar um projeto de cidade diferente 

daquele pretendido pelos empresários urbanos. 
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1. A PRODUÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL E A CONFIGURAÇÃO RESIDENCIAL 

 

O capítulo teórico vai ter como base a abordagem da produção do espaço 

social de Henri Lefebvre. Este autor procurou superar a bipolaridade e dicotomia que 

se desenvolveu entre o materialismo histórico de Marx e o idealismo filosófico de 

Hegel. Lefebvre enfatiza a reprodução das relações sociais como fundamental para 

a compreensão da realidade espacial. Compreender tais relações requer uma crítica 

do processo de acumulação capitalista, uma vez que a produção do espaço é 

fundamental para a sobrevivência do modo de produção capitalista.   

O conceito de destruição criativa, resgatado por David Harvey, permite 

compreender o movimento de transformação incessante do espaço construído. 

Assim, ao discutir a ação dos empresários urbanos especificamente no mercado 

residencial, Pedro Abramo utiliza tal conceito para tratar das inovações espaciais. 

Essa ponte teórica permite um nível de análise mais local. Na verdade, de acordo 

com Lefebvre (2006), para a compreensão da realidade espacial deve-se levar em 

consideração a ação das ordens distantes (políticas, econômicas e ideológicas) e 

das ordens próximas (grupos locais que compõem a sociedade) sobre a produção 

desse espaço. Para alcançar um nível de explicação da realidade de Natal, sentiu-se 

a necessidade de percorrer o caminho da produção do espaço, passando pela 

discussão das transformações no espaço construído, até chegar à configuração 

residencial urbana e a ação dos empresários urbanos.  

 

1.1. A abordagem lefebvriana sobre o espaço 

 
Henri Lefebvre é um dos maiores estudiosos acerca da dimensão espacial 

na vida social. Suas obras, ao propor uma reflexão em torno da dialética e do 

espaço, discutem uma abrangente e problemática espacialidade que demanda 

grande atenção da teoria e da prática social. Ao inserir a dimensão espacial como 

fundamental na vida social, no mesmo nível da historicidade e da sociabilidade, 

Henri Lefebvre assinala que a realidade social não é apenas coincidentemente 

espacial, existente no espaço, e sim ontologicamente espacial. Não há realidade 

social não-espacializada e nem processos sociais a-espaciais. Tal perspectiva tem 
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grande importância para a compreensão das transformações das cidades e do 

urbano nos dias de hoje. 

Lefebvre difunde a problemática espacial em todos os seus escritos: sobre o 

cotidiano, a alienação, a condição urbana, a sobrevivência do capitalismo, o Estado, 

a modernidade, a pós-modernidade etc. Tudo isso é sintetizado em sua obra “A 

Produção do Espaço”, de 1974, na qual realiza o mais crítico e revelador trabalho 

sobre a espacialidade da vida social e desenvolve sua meta-teoria (SOJA, 1993). 

Para Lefebvre, o conceito de produção permite analisar as relações entre 

espaço e sociedade, que são vistas como dimensões indissociáveis da realidade. Na 

obra “O pensamento marxista e a cidade”, Lefebvre (1972, p. 81) inicia sua 

problemática questionando-se “Quem produz e para quem? [...] Que é produzir? 

Como produzir e por quê? Por que e como produzir mais?” Em seguida, o autor 

passa a explicar que o conceito de produção possui dupla acepção, uma restrita e 

precisa, outra ampla e vaga: 

 

[...] os homens em sociedade produzem umas vezes coisas 
(produtos), outras vezes obras (todo o resto). As coisas contam-se, 
avaliam-se em dinheiro, trocam-se. E as obras? Só dificilmente 
acontece o mesmo. Produzir, em sentido lato, é produzir ciência, 
arte, relações entre os seres humanos, tempo e espaço, 
acontecimentos, história, instituições, a própria sociedade, a cidade, 
o Estado – numa palavra: tudo. (LEFEBVRE, 1972, p. 82). 

 

O conceito de produção é visto como o processo pelo qual os homens 

produzem e reproduzem a sua vida, uma vez que nada existe na história sem que 

tenha sido produzido pela sociedade. Tomado nesse sentido mais amplo, o conceito 

de produção do espaço implica na negação do espaço natural, já que a própria 

natureza é transformada e produzida pela ação humana, constituindo uma segunda 

natureza. Como mostra Lefebvre (1972), a natureza foi reduzida à “matéria-prima” 

sobre a qual atuaram as sociedades e os respectivos modos de produção para 

produzir o seu espaço. Como enfatiza Godoy (2008, p. 129), “O sentido do termo 

utilizado por Lefebvre não aponta para o caráter uno do conceito de produção, mas 

[...] ao sentido amplo de princípio gerador do homem”. O espaço social é, pois, 

produzido, apropriado e transformado pela sociedade. Segundo Harvey (1996), a 

apropriação do espaço examina a maneira pela qual o espaço é ocupado por 
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objetos (casas, fábricas, ruas etc.), atividades (usos da terra), indivíduos, classes ou 

outros grupos sociais. 

Lefebvre (1972) passa a questionar-se sobre o que é a cidade. Para o autor, 

no processo de produção do espaço, a cidade desempenha um papel essencial nas 

transformações que ocorrem na sociedade, uma vez que a cidade retrata a dupla 

dimensão do conceito de produção e torna-se o grande laboratório das forças 

sociais, substituindo a terra: 

 
A exemplo da terra em que se apóia, [a cidade] é um meio ambiente, 
um intermediário, uma mediação, um meio, o mais vasto dos meios, 
o mais importante. A transformação da natureza e da terra implica 
em outro lugar, outro meio: a cidade (LEFEBVRE, 1972, p. 89). 

 

A cidade representa uma força produtiva, uma vez que permite a reunião do 

capital, da mão de obra, dos meios de produção, das técnicas, tornando-se o lócus 

onde se elaboram as relações de produção e onde se manifestam os conflitos entre 

as relações de produção e as forças produtivas. Por outro lado, a cidade também é 

vista como “objeto de uso transformado em objeto de troca e de consumo”, tal como 

qualquer mercadoria. Além disso, a cidade é o lugar por excelência onde se 

desenrolam os ciclos da reprodução, mais amplos e mais complexos do que os da 

produção. (LEFEBVRE, 1972). 

Segundo Carlos (2004), o conceito de produção aponta para o de 

reprodução e possibilita compreender a sociedade em seu movimento mais amplo, 

além do universo da produção de mercadorias. A cidade é vista enquanto produto, 

condição e meio para a reprodução das relações sociais: 

  

[...] a cidade se reafirma enquanto espaço social na medida em que 
se trata da realização do ser social ao longo do processo histórico. 
Deste modo, a análise da cidade, em sua dimensão espacial, se abre 
para a análise da vida humana em sua multiplicidade (CARLOS, 
2004, p. 20). 

 

Cada sociedade produz o seu espaço, incluindo aí as relações de produção 

(a divisão do trabalho e sua organização) e as relações sociais de reprodução (as 

relações bio-fisiológicas entre os sexos; a família). Como lembra Lefebvre (1991, p. 

32), a produção e a reprodução são inseparáveis: “a divisão do trabalho repercute 

na família e aí se apóia, inversamente, a organização familiar interfere na divisão do 
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trabalho; todavia, o espaço social discerne essas atividades para ‘localizá-las’”. No 

caso do capitalismo, a situação se torna mais complexa porque três níveis se 

imbricam: o da reprodução biológica, o da reprodução da força de trabalho e o da 

reprodução das relações sociais de produção, ou seja, “das relações constitutivas da 

sociedade capitalista, cada vez mais desejadas e impostas como tais” (LEFEBVRE, 

1991, p. 32). Portanto, a reprodução das relações sociais não implica apenas em 

repetição das relações estabelecidas. O modo de produção capitalista forja novas 

relações para alcançar o seu desenvolvimento, isto é, para a manutenção da sua 

sobrevivência e hegemonia. A reprodução das relações sociais de produção dentro 

desse espaço inevitavelmente obedece duas tendências: a dissolução de velhas 

relações por um lado e a geração de novas relações de outro lado (LEFEBVRE, 

1991). 

A maneira como o conceito de espaço vai se desenvolvendo no livro “A 

Produção do Espaço” torna-o mais amplo, invadindo o conceito de produção e 

tornando-se parte essencial do seu conteúdo. Lefebvre (1991) se afasta das 

abordagens que buscam analisar as coisas no espaço, como as diversas 

especializações que fragmentam e analisam o espaço de forma isolada, como um 

receptáculo vazio. Ao invés disso, Lefebvre (1991) privilegia a análise do próprio 

espaço, com vistas a descobrir as relações sociais incorporadas a ele. 

 

Os campos que nós estamos preocupados são, primeiro, o físico – a 
natureza, o cosmos; segundo, o mental, incluindo abstrações lógicas 
e formais; em terceiro, o social. Em outras palavras, nós estamos 
preocupados com o espaço lógico-epistemológico, o espaço da 
prática social, o espaço ocupado por fenômenos sensoriais, incluindo 
produtos da imaginação tais como projetos e projeções, simbolos e 
utopias (LEFEBVRE, p.11-12). 

 

Pode-se perceber a abrangência e a amplitude do projeto proposto por Henri 

Lefebvre sobre o conhecimento do espaço. Ao fazê-lo, isso significa dizer que todas 

as relações sociais tornam-se reais e concretas, incluindo nossa existência social 

vivida, apenas quando elas são espacialmente inscritas – ou seja, concretamente 

representadas – na produção social do espaço social.  

 

Há uma pergunta que permanece aberta no passado, porque ela 
nunca foi perguntada: qual é exatamente o modo de existência das 
relações sociais? São elas substanciais? Naturais? Ou formalmente 
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abstratas? O estudo do espaço oferece uma resposta segundo a 
qual as relações sociais de produção têm uma existência social na 
medida em que elas têm uma existência espacial; elas projetam a si 
mesma em um espaço, tornando-se inscrita lá e no processo de 
produção do espaço em si. Na falta deste, essas relações 
permaneceriam na esfera da pura abstração - isto é, no reino das 
representações e, portanto, da ideologia: o reino do verbalismo e das 
palavras vazias (LEFEBVRE, 1991, p.129). 
 

A crítica às ilusões da transparência e da opacidade do espaço estabelece 

as bases para a tríade dialética que é tão central para a leitura de “A Produção do 

Espaço”. A ilusão da opacidade do espaço induz a uma análise superficial e 

descritiva dos fenômenos, baseada no objetivismo e no materialismo. A ilusão da 

transparência do espaço o vê como representação pura da realidade social, com 

ênfase no subjetivismo e idealismo segundo o qual a ordem física do mundo é vista 

como perfeita (SOJA, 1989). O capitalismo gera, pois, um espaço abstrato, 

caracterizado pela homogeneidade e pela fragmentação. Homogêneo porque tudo 

passa a ser visto como objeto de troca; fragmentado porque é divido em parcelas 

que são negociadas de acordo com os interesses dos agentes sociais. Já o espaço 

social é aquele de valores de uso produzidos pela complexa interação de todas as 

classes na vivência diária; é o “espaço de comunhão social” (GOTTDIENER, 1996, 

p. 131). A dialética entre valor de uso e valor de troca produz tanto um espaço social 

de usos quanto um espaço abstrato de expropriação (GOTTDIENER, 1996).  

Dentro da análise do espaço social, Lefebvre (1991) destaca sua 

tridimensionalidade: o espaço percebido, o espaço concebido e o espaço vivido. As 

práticas espaciais, que compõem o espaço percebido, do corpo e da experiência 

corpórea, estão ligadas às formas materiais da espacialidade social, ou seja, à 

produção e reprodução social numa relação dialética com o espaço. Segundo 

Lefebvre (1991), sob o capitalismo, há uma estreita relação entre a realidade 

cotidiana e a realidade urbana, tais como as rotas e redes que ligam os lugares 

reservados ao trabalho, à vida privada e ao lazer. O processo de produção da forma 

material da espacialidade social é apresentado como meio e resultado da atividade, 

do comportamento e da experiência humana. As práticas espaciais materiais 

referem-se aos fluxos, transferências e interações físicas e materiais que ocorrem no 

e ao longo do espaço, de maneira a garantir a produção e a reprodução social. Esse 

espaço materializado, socialmente produzido e empírico, é diretamente visto como 

descrição e medição exata. 
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O espaço concebido, composto pelas representações do espaço, também 

expressam os aspectos da produção, especialmente a ordem que eles impõem. Tal 

ordem é constituída via controle sobre conhecimento, signos e códigos: sobre os 

meios de decifração da prática espacial e, portanto, sobre a produção do 

conhecimento espacial. É a ordem imposta pelos planejadores, tecnocratas e 

urbanistas. É o espaço dominante do modo de produção, o espaço do poder. As 

representações do espaço compreendem todos os signos e significações, códigos e 

conhecimentos que permitem falar sobre as práticas materiais e compreendê-las. 

O espaço vivido, ou espaços de representação, une experiência e cultura, 

corpo e imaginário de todos. Combinando o real e o imaginado, sem a priori 

privilegiar um em detrimento de outro, esses espaços de representação são o 

terreno para a geração de contra-espaços, espaços de resistência à ordem 

dominante decorrentes precisamente da sua posição marginalizada, periférica e 

subordinada. Ele sobrepõe o espaço físico, fazendo uso simbólico de seus objetos. 

Edward Soja, em seu livro “Thirdspace”, fundamentado em Lefebvre, elabora 

uma discussão sobre a espacialidade com base em três dimensões: o Primeiro 

Espaço foca no mundo material real; o Segundo Espaço interpreta a realidade 

através de representações imaginárias da espacialidade; o Terceiro Espaço pode 

ser descrito como uma extensa “recombinação criativa” que tem por base as duas 

perspectivas anteriores, combinando o real e o imaginado. 

As epistemologias e modos de pensar do Primeiro Espaço têm dominado a 

acumulação do conhecimento espacial por séculos. Eles podem ser definidos por 

focar sua atenção primária no "decifrar analítico" do que Lefebvre chamou prática 

espacial ou espaço percebido, uma espacialidade “física” material e materializada 

que é diretamente compreendida em configurações mensuráveis empiricamente: 

nas localizações relativas e absolutas das coisas e atividades, locais e situações; 

nos padrões de distribuição, projetos e na diferenciação de uma gama de 

fenômenos materializados em espaços e lugares, até a complexa organização 

espacial de práticas sociais que moldam nossos "espaços de ação" em domicílios, 

edifícios, bairros, cidades, regiões, nações, a economia mundial, e a geopolítica 

global (SOJA, 1993).  

Tal epistemologia tende a privilegiar a objetividade e materialidade, e aponta 

em direção a uma ciência espacial formal. A ocupação humana na superfície da 
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Terra, as relações entre sociedade e natureza, as geografias arquitetônicas 

resultantes do ambiente construído humano, fornecem as fontes da acumulação do 

conhecimento do Primeiro Espaço: 

 

A produção social do Primeiro Espaço é tratada como um 
desdobramento histórico, uma evolutiva sequência de mudanças nas 
geografias que resultam da relação dinâmica entre os seres 
humanos e seus ambientes construídos e naturais (SOJA, 1993, p. 
76-77) 

 

O fluxo de causalidade nessa epistemologia tende a ser executado em uma 

direção, da historicidade e sociabilidade das configurações e práticas espaciais. Isso 

resultou de uma abordagem rigorosa de como o Primeiro Espaço é produzido 

socialmente. Porém, Soja (1993) chama a atenção para o fato de que pouca atenção 

é dada ao fluxo causal na outra direção, isto é, como as geografias materiais e as 

práticas espaciais moldam e afetam a subjetividade, a consciência, a racionalidade, 

a historicidade e a sociabilidade. 

A epistemologia do Segundo Espaço surgiu em reação ao excessivo 

fechamento e objetividade das análises da perspectiva do Primeiro Espaço, opondo 

o artista versus o cientista ou engenheiro, o idealista versus o materialista, a 

interpretação subjetiva versus a objetiva. As epistemologias do Segundo Espaço são 

distintas por sua concentração explicativa no espaço concebido ao invés do espaço 

percebido e sua suposição implícita de que o conhecimento espacial é 

principalmente produzido através de representações do espaço discursivamente 

concebidas, através do funcionamento espacial da mente. Na sua forma mais pura, 

o Segundo Espaço é inteiramente ideacional, composto por projeções no mundo 

empírico de geografias concebidas ou imaginadas. Isso não significa que não existe 

realidade material, ou Primeiro Espaço, mas que o conhecimento dessa realidade 

material é essencialmente compreendido através do pensamento. Deste modo, a 

explicação torna-se mais reflexiva, subjetiva, introspectiva, filosófica e 

individualizada. Segundo Soja (1993, p. 79) “no Segundo Espaço a geografia 

imaginada tende a se tornar a geografia ‘real’, com a imagem ou a representação 

que vem para definir e ordenar a realidade”. 

De acordo com Soja (1993), a epistemologia do Terceiro Espaço é descrita 

como decorrente da desconstrução e reconstituição da dualidade entre Primeiro-
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Segundo Espaço. Tal alternativa é designada não só para criticar os modos de 

pensar do Primeiro e Segundo Espaço, mas também para revigorar suas 

abordagens do pensamento espacial com novas possibilidades até então 

impensadas dentro das disciplinas espaciais tradicionais. O ponto de partida para 

essa reabertura estratégica de novas possibilidades é a provocativa transferência  

da epistemologia para a ontologia, especificamente para a trialética ontológica da 

Espacialidade-Historicidade-Sociabilidade. Tal reestruturação ontológica foca no 

conhecimento em torno da subordinada espacialidade da existência do ser, e depois 

na espacialização da historicidade e sociabilidade nas teorias, análises empíricas, 

pesquisas críticas e práticas sociais. 

Ainda de acordo com Soja (1993), existe uma ligação estreita entre esta 

conceituação do Terceiro Espaço e a meta-teoria de Lefebvre. Cada um prevê um 

conjunto complexo de conhecimentos potenciais, mas rejeita qualquer totalização 

que encerra a produção de conhecimento em "estruturas permanentes" ou 

compartimentos especializados. Lefebvre é contra qualquer tipo de reducionismo e 

de categorias dicotomizadas, como sujeito e objeto, mental e material, natural e 

social, local e global. “É nesse sentido que Lefebvre organiza ‘A Produção do 

Espaço’ em torno de um terceiro termo de seu próprio interesse de longa data na 

dialética do vivido e do concebido: o real e o imaginário, o mundo material e os 

nossos pensamentos sobre ele” (SOJA, 1993, p. 61). Surge daí o que Soja (1993) 

denomina de trialética da espacialidade. 

Soja (1993) explica que Lefebvre abre o caminho para uma trialética da 

espacialidade, sempre insistindo que cada modo de pensar sobre o espaço, cada 

campo da espacialidade humana – o físico, o mental e o social – deve ser visto 

como simultaneamente real e imaginário, abstrato e concreto, material e metafórico. 

Nenhum modo de pensamento espacial é inerentemente privilegiado ou 

intrinsecamente melhor que os outros, contanto que cada uma permaneça aberto às 

recombinações e simultaneidades do “real-e-imaginado”. Tanto o Terceiro Espaço 

analisado por Soja (1993) quanto a noção mais abrangente de espaço social de 

Lefebvre (1974) são compostas por todas as três espacialidades – o percebido, o 

concebido e o vivido – sem nenhum privilégio inerente a priori. 

O espaço, “o mais geral dos produtos”, acumula para si tudo o que é ligado à 

produção social do tempo. Nesse sentido, a forma do espaço social é o encontro, a 
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reunião, a simultaneidade. Mas o que ele reúne ou acumula? Lefebvre (1991, p. 

101) é direto: “tudo o que existe no espaço, tudo que é produzido pela natureza ou 

pela sociedade, seja através de sua cooperação ou através de seus conflitos. Tudo: 

os seres vivos, coisas, objetos, obras, sinais e símbolos”. Em outras palavras: “O 

espaço literalmente satura a sociedade em todos os níveis” (GOTTDIENER, 1996, p. 

133). 

O espaço social contém uma grande diversidade de objetos, naturais e 

sociais, incluindo as redes e caminhos que facilitam a troca de coisas materiais e 

informações. Tais objetos não são apenas coisas, mas também relações. O trabalho 

social transforma-os, rearranjando suas posições dentro da configuração socio-

temporal sem necessariamente afetar sua materialidade, seu estado natural 

(LEFEBVRE, 1991). A ação da sociedade sobre o meio material tem duas 

modalidades: a dominação e a apropriação. Lefebvre (apud Carlos 2004, p. 72) faz 

uma distinção entre tais conceitos: 

  

A dominação sobre a natureza material, resultado de operações 
técnicas, arrasa essa natureza permitindo às sociedades substituí-las 
por seus produtos. A apropriação não arrasa, mas transforma a 
natureza – o corpo e a vida biológica, o tempo e o espaço dados – 
em bens humanos. A apropriação é a meta, o sentido e finalidade da 
vida social. 
 

Seria o espaço também uma relação social? Para Lefebvre (1991), a 

resposta é sim. Tal relação é inerente às relações de propriedade (principalmente a 

propriedade da terra, do solo) e também intimamente ligada às forças de produção 

(que impõem uma forma a essa terra ou solo). Embora seja um produto para ser 

consumido, é também um meio de produção. Este meio de produção não pode ser 

separado das forças produtivas – incluindo a tecnologia e o conhecimento – ou da 

divisão social do trabalho que o molda, ou do Estado e das superestruturas da 

sociedade. Estabelece-se, portanto, uma dialética específica que modifica e amplia a 

relação produção-consumo. Aqui transparece uma unidade entre as forças de 

produção (natureza, trabalho, tecnologia, conhecimento), as estruturas (relações de 

propriedade) e as superestruturas (instituições e o próprio Estado) (LEFEBVRE, 

1991).  

Segundo Lefebvre (1991), não pode haver dúvida de que a problemática do 

espaço resulta de um crescimento nas forças de produção. As forças de produção e 
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tecnologia agora permitem intervenção em todos os níveis do espaço: local, 

regional, nacional, mundial. Como ressalta Gottdiener (1996), para Lefebvre o 

espaço não é apenas parte das forças e meios de produção, e sim um produto 

dessas relações: 

 

Lefebvre observa que, além de haver um espaço de consumo ou, 
quanto a isso, um espaço como área de impacto para o consumo 
coletivo, há também o consumo do espaço, ou o próprio espaço 
como objeto de consumo (GOTTDIENER, 1996, p. 129). 
 

O espaço como um todo, espaço histórico e geográfico, é então modificado: 

“o espaço da natureza tem sido substituído por um espaço-enquanto-produto” 

(LEFEBVRE, 1991, p. 90). Essa forma de pensamento passa do espaço produzido, 

a partir da produção de coisas no espaço, para a produção do espaço como tal, que 

ocorre devido ao crescimento contínuo das forças produtivas: “O espaço social por si 

mesmo é ao mesmo tempo obra e produto – uma materialização do ‘ser social’” 

(LEFEBVRE, 1991, p. 101-102). 

Em suma, pode-se dizer que o espaço social tem simultaneamente: a) uma 

parte a desempenhar entre as forças de produção; b) aparece como um produto de 

caráter singular, na medida em que às vezes é simplesmente consumido (turismo ou 

atividades de lazer) como uma vasta mercadoria e, às vezes, produtivamente 

consumido como um aparelho produtivo de grande escala; c) mostra-se ser 

politicamente instrumental na medida em que facilita o controle da sociedade, 

enquanto, ao mesmo tempo é um meio de produção em virtude da forma como ele é 

desenvolvido (cidades e áreas metropolitanas já não são apenas obras e produtos, 

mas também meios de produção, fornecendo moradia, mantendo a força de trabalho 

etc); d) sustenta a reprodução das relações de produção e as relações de 

propriedade (ou seja, apropriação da terra, do espaço); e) é equivalente em termos 

práticos, a um conjunto de estruturas institucionais e ideológicas; f) contém 

potencialidades que expressam uma alternativa utópica para um espaço existente 

de fato (LEFEBVRE, 1991). 

É notória a importância dada por Henri Lefebvre à reprodução das relações 

sociais de produção no modo de produção capitalista, que se dá por meio da vida 

cotidiana, do lazer, da cultura, do urbano, da produção do espaço. O capital captura 

o cotidiano e o (re)produz através da mídia, da moda, do consumismo. Seja na 
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cidade ou no campo, o urbano se faz presente como modo de vida cada vez mais 

global. A maneira que o sistema capitalista encontrou para atenuar ou superar suas 

contradições internas se deu “pela ocupação do espaço, pela produção do espaço”. 

A relação entre a produção do espaço e o processo de acumulação 

capitalista é discutida a seguir como forma de deixar clara as transformações que 

ocorrem no espaço urbano, por meio do conceito de destruição criativa. Esse 

conceito vai ser a base para relacionar as transformações espaciais com a ação dos 

empresários urbanos na configuração residencial. 

 

 

1.2 A destruição criativa do espaço construído 

 

 

A lógica espacial da acumulação capitalista é um tema discutido por alguns 

autores que buscam compreender a relação dialética entre o desenvolvimento 

capitalista e a forma espacial urbana. Nesse sentido, a urbanização é vista como 

uma manifestação espacial do processo de acumulação de capital. Podem-se 

destacar, nesse âmbito, os estudos de David Harvey e Neil Smith, porém foi o 

próprio Lefebvre (2008) quem chamou a atenção para as contradições e 

especificidades do espaço construído, ou do imobiliário, na sociedade capitalista. O 

setor imobiliário é visto como um setor secundário, um circuito paralelo ao da 

produção industrial. Tal setor tem o papel de absorver os choques das crises 

produtivas: “Em caso de depressão, para ele afluem os capitais” (LEFEBVRE, 2008, 

p. 144). Lefebvre (2008, p. 144) chega mesmo a afirmar que há situações em que “o 

segundo circuito suplanta o principal. De contigente, torna-se essencial”. 

Com base em Lefebvre, Harvey (1989) propõe uma distinção entre o circuito 

primário, secundário e terciário da economia. O circuito primário é o lócus da 

produção de mais-valia e do consumo, assim como da reprodução da força de 

trabalho; o circuito secundário envolve o investimento de capital especificamente em 

capital fixo e no setor imobiliário; e o terciário é a esfera do investimento na ciência, 

educação, tecnologia e em gastos sociais (HARVEY, 1989; VALENÇA, 2008). Para 

o presente trabalho, destaca-se o circuito secundário, com o intuito de compreender 

como as transformações no espaço construído são importantes para a reprodução 
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de capital, uma vez que, para promover a reprodução ampliada do capital, 

necessita-se imobilizar no espaço grandes quantidades de capital fixo. 

Para Harvey (2005), as contradições inerentes ao sistema capitalista resultam em 

crises de sobreacumulação, oriundas da competição entre os capitalistas. O excesso 

de capital pode se dá como excedente de mercadorias, de moeda, de força de 

trabalho. A maneira encontrada para solucionar a crise é o ajuste espacial. Além de 

tecnologicamente dinâmico, o modo de produção capitalista é intrinsecamente 

expansionista. A necessidade de acumulação de capital leva a uma franca expansão 

geográfica da sociedade capitalista, conduzida pelo capital produtivo. Isto exige um 

contínuo investimento de capital na criação de um ambiente construído para a 

produção. Estradas, ferrovias, fábricas, oficinas, armazéns, portos, usinas de 

energia. Estas e outras infraestruturas são as formas geograficamente imobilizadas 

de capital fixo, tão fundamentais ao progreso da acumulação (SMITH, 1984; 

VALENÇA, 2008). Como o capitalismo busca incessantemente reduzir os custos de 

realização e de circulação acelerando o giro de rotação do capital, o processo de 

acumulação reforça seu caráter geograficamente expansível, a partir da redução dos 

custos de transporte e de comunicação, o que só é possível pela superação das 

barreiras espaciais num processo de “aniquilamento do espaço pelo tempo”, como 

descreveu Marx (HARVEY, 1989). 

A crise no circuito primário poderia ser evitada, transferindo-se investimentos 

de capital para os setores secundário e terciário. O setor secundário e, em particular, 

o meio ambiente construído, tende a ser sub-captalizado, por causa da larga escala 

de tais investimentos, de seu longo período de movimentação e de sua tendência a 

serem coletivamente consumidos. Esta transferência de capital para o meio 

ambiente construído é facilitada por certo número de instituições, particularmente o 

sistema de crédito e o Estado (HARVEY, 1989; SMITH, 1984; VALENÇA, 2008). 

O investimento de capital no ambiente construído está em sincronia com o 

ritmo cíclico mais geral de acumulação do capital. O ritmo histórico do investimento 

no ambiente construído forja padrões geográficos específicos que, por sua vez, 

influenciam fortemente o programa de acumulação do capital (SMITH, 1984). A 

obsolescência de velhas tecnologias e o surgimento de novas, tão vital para o 

capitalismo, é simultaneamente a transformação de velhas estruturas espaciais em 

novas (SMITH, 1984). 
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É justamente a busca por novas formas espaciais que abre caminho para a 

discussão sobre o processo de destruição criativa. De acordo com Schumpeter 

(1984), a destruição criativa é o fato essencial do capitalismo. O capitalismo é 

intrinsecamente dinâmico e tal processo baseia-se nas inovações criadas pelos 

empreendedores, no âmbito da concorrência entre as empresas. Este processo 

pode estar atrelado à criação de um novo bem, de um novo método de produção, à 

abertura de um novo mercado, à descoberta de uma nova fonte de matéria-prima ou 

à introdução de uma nova organização econômica, como o estabelecimento de uma 

situação de monopólio, por exemplo. Schumpeter (1984) destaca a intuição dos 

empreendedores como fundamental para o processo de inovação, revolucionando 

incessantemente a estrutura produtiva. 

A destruição criativa se manifesta na esfera do consumo, nas relações 

sociais e na paisagem das cidades. O processo de reprodução material e social 

torna dinâmica a própria constituição do capital, que conecta o mundo e garante sua 

sobrevivência por meio da destruição e reconstrução acelerada dos processos de 

produção e das relações interligadas a ele. Fato que compreende também a 

dimensão espacial, visto que o capital necessita constantemente expandir seus 

mercados tanto em investimentos quanto em consumo. De acordo com Harvey 

(1996), a acumulação de capital e a expansão territorial constituem a lógica da 

destruição criativa. 

 

O efeito da inovação contínua é, no entanto, desvalorizar, senão 
destruir, investimentos e habilidades de trabalho passados. A 
destruição criativa está embutida na própria circulação do capital. A 
inovação exacerba a instabilidade e a insegurança, tornando-se no 
final a principal força que leva o capitalismo a periódicos paroxismos 
de crise (HARVEY, 1996, p. 102). 

 

As crises desenvolvidas no sistema geral da produção capitalista tem-se 

manifestado cada vez mais diretamente na geografia do capitalismo. A diferenciação 

do espaço é resultado da necessidade inerente ao capital de imobilizar o capital na 

paisagem. Obviamente, todas essas transformações implicam em mudanças na 

dinamica espacial da cidade, promovendo diferenciações espaciais que se 

expressam em valorização/desvalorização imobiliária. O desenvolvimento desigual é 

a desigualdade social estampada na paisagem geográfica e é simultaneamente a 
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exploração daquela desigualdade geográfica para certos fins sociais determinados 

(SMITH, 1984). 

A destruição criativa se encarrega de criar novas paisagens geográficas que 

atendam aos interesses dos agentes produtores do espaço. Valença (2006, p. 186) 

explica que “tanto a cidade é importante para a acumulação de capital em geral – 

produção e consumo de mercadorias e reprodução da força de trabalho – como a 

produção do espaço urbano é, ela própria, parte nada desprezível dessa 

acumulação”. Em outras palavras, a produção do espaço é fundamental para a 

sobrevivência do capitalismo, que impõe a lógica de reprodução das relações sociais 

de produção, seja em nível global ou local. 

Abramo (1995) chama a atenção para o fato de que a relação entre 

urbanização e acumulação capitalista pode ser compreendida por meio da utilização 

de conceitos intermediários da Escola de Regulação Francesa, uma vez que abre 

novas possibilidades de análise entre o econômico, o urbano e o imobiliário. De 

maneira geral, Abramo (1995) destaca que a funcionalidade da estrutura urbana em 

relação ao processo de valorização de capital muda ao longo do tempo e do espaço, 

de acordo com o modo de regulação e o regime de acumulação dominante. Como 

consequência, tem-se “uma modificação nas formas de produção das materialidades 

urbanas construídas e nos critérios locacionais que direcionam as decisões dos 

agentes sociais” (ABRAMO, 1995, p.550). 

De acordo com Carlos (1999), o processo de reprodução do espaço se 

submete cada vez mais ao jogo do mercado imobiliário – na medida em que há 

novas estratégias para a acumulação por meio dos empreendedores imobiliários – e 

das políticas estratégicas do Estado, que tende a criar o espaço da dominação e do 

controle. Essa breve discussão serviu para explicitar por que as transformações na 

dinâmica espacial das cidades são importantes para a acumulação capitalista. 

Aproxima-se, portanto, do objetivo a seguir, que é compreender as estratégias de 

atuação dos empresários urbanos na configuração residencial e como tal 

configuração residencial é funcional ao desenvolvimento capitalista. Para tanto, será 

realizada uma leitura do mercado residencial com base nas ideias de Pedro Abramo. 
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1.3 A configuração residencial: inovação espacial e convenção urbana 

 

Abramo (2007a), em seu livro A cidade caleidoscópica, propõe uma visão 

sobre a configuração residencial baseada na produção de estoques (parques) 

residenciais oferecidos por empresários urbanos, destacando a heterogeneidade 

dos agentes envolvidos no mercado residencial. Diferentemente da visão 

neoclássica, o autor leva em consideração não só a dimensão econômica como 

determinante para a estruturação da cidade. Em vez de traduzir-se em termos de 

consumo de espaço, a represen: tação que os indivíduos fazem do espaço revela o 

papel determinante da interdependência das escolhas de localização (ABRAMO, 

2001b). Os trabalhadores escolhem o local de residência a partir da busca de 

externalidades de vizinhança, isto é, da proximidade com famílias de renda mais 

elevada. Nas palavras do autor, “trata-se de uma representação do espaço que leva 

em consideração a escolha dos outros (vistos como eventuais vizinhos) na 

formulação de sua própria decisão de localização” (ABRAMO, 2001b, p. 61). 

Os trabalhadores baseiam suas escolhas de acordo com a posição espacial 

relativa das outras famílias, daí a importância das antecipações especulativas. 

Diferentemente da visão neoclássica, que defendia que as relações de mercado se 

davam em um ambiente de certeza e otimismo, Abramo (2007a), com base em 

Keynes, introduz a noção de incerteza radical, que dificulta a escolha das famílias. 

Tal incerteza advém da relação dialética entre o movimento da população em busca 

da externalidade de vizinhança desejada e a constante produção de inovações 

espaciais por meio da ação dos empresários urbanos. Esse movimento constitui 

uma ordem urbana caleidoscópica. Devido a essa incerteza, a convenção urbana 

tem o papel de servir como referência sobre a situação futura, permitindo que os 

agentes do mercado residencial possam tomar decisões. “A convenção urbana seria 

uma opinião convencional, uma crença compartilhada pelos atores urbanos sobre a 

localização residencial (virtual) dos diferentes tipos de família” (ABRAMO, 2007a, p. 

127). 

A convenção urbana sinaliza a localização que os empresários urbanos 

devem escolher para oferecerem bens residenciais, assim como as características 

destes bens. De fato, ela é uma crença referente ao tipo de família que, 

supostamente, vai se instalar numa determinada localização (externalidade de 
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vizinhança), conforme as inovações espaciais (diferenciações do bem-moradia) 

propostas pelos empresários urbanos. A convenção urbana é, portanto, sempre 

temporária e será destruída pela inovação-diferenciação que os empresários 

praticarem (ABRAMO, 2007a). O movimento das convenções urbanas, seja pela 

criação de inovações espaciais, seja pela difusão geográfica dessas mesmas 

inovações, constitui o que Abramo (2007a) denomina de dinâmica espacial. 

De fato, a difusão de uma mesma inovação espacial (no tempo e/ou no 

espaço) denota um duplo movimento: de um lado, permite modificação das 

características residenciais dentro de uma localização, o que seria justamente uma 

diferenciação do bem moradia em relação ao estoque do passado; por outro lado, 

dará lugar a uma certa homogeneização das características residenciais da ordem 

urbana, mediante sua reprodução em diversas localizações. Esse duplo movimento 

será manifestado, então, por uma diferenciação dos estoques, no tocante ao ciclo de 

vida, e por um processo de homogeneização da estrutura residencial, no que diz 

respeito à dinâmica espacial (ABRAMO, 2007a). 

A convenção urbana implica em uma materialidade construída, um estoque 

residencial, e, portanto, despesas a serem efetuadas. Com base em Kalecki, o autor 

distingue duas classes de agentes, de acordo com a possibilidade de assumir a 

iniciativa das despesas: “os capitalistas ganham o que gastam, enquanto os 

assalariados gastam o que ganham”. Fica clara a heterogeneidade dos agentes do 

ponto de vista da circulação monetária. O aforismo de Kalecki deixa claro que os 

que têm acesso à moeda (crédito) assumem o objetivo de captar um fluxo monetário 

superior ao que possuíam no início do processo de circulação. Mas vão precisar 

despender e estabelecer uma estratégia para operar essa captação, ou seja, 

produzir um bem. Dessa forma, “os capitalistas-empresários ganham realmente o 

que despendem, e os outros – os assalariados (trabalhadores ou famílias) – terão 

como única estratégia despender o que ganham, e o que eles ganham não será 

nada mais que a despesa dos capitalistas” (ABRAMO, 2007a, p. 218-219). 

Abramo (2007a) passa a aprofundar a análise e se debruçar sobre as 

relações hierárquicas existentes entre os participantes do mercado residencial. As 

decisões de produção de bens residenciais remetem às diferenças de acesso à 

capacidade de despesa e ao próprio papel que essas despesas têm nas estratégias 

dos participantes do mercado. 
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O capitalista-empresário é o personagem inicial do circuito, cuja decisão de 

produzir desencadeia os demais atos de despesa monetária. Abramo (2007a) utiliza-

se do conceito de destruição criativa de Schumpeter (1984) para analisar a prática 

da inovação espacial no espaço urbano. Nesse sentido, Abramo (2007a), enxerga 

na prática dos empresários urbanos uma semelhança com o empreendedor 

schumpeteriano: a busca ininterrupta por inovações-diferenciações. Diferentemente 

do âmbito da macroeconomia, no caso do mercado residencial, os empresários 

urbanos promovem a destruição de uma paisagem anterior e a modificam, na busca 

por lucros excepcionais, por meio da inovação espacial. Tais práticas produzem 

mudanças tanto nas características do bem moradia, quanto na configuração das 

externalidades de vizinhança. A permanente destruição criativa implica em uma 

ordem urbana caleidoscópica, instável, incerta. 

De acordo com Abramo (2007a), a história das mudanças por que passam 

as características residenciais de determinada localização constitui o ciclo de vida 

dessa localização. Assim sendo, ele é composto por uma sucessão de fases em que 

essas características seriam relativamente constantes. As mudanças que intervêm 

de uma fase à outra expressarão as transições ocorridas entre as crenças 

relacionadas ao lugar em questão. Isso significa que o período em que sua estrutura 

residencial mantém um perfil estável traduzirá o período durante o qual uma 

convenção urbana conseguiu coordenar as ações dos empresários urbanos 

(ABRAMO, 2007a). 

O autor deixa claro que o papel dos comportamentos imitativos é 

fundamental para o surgimento, permanência ou fracasso de uma convenção. São 

eles que permitem a “amplificação de uma percepção individual em um processo de 

encadeamento de antecipações cruzadas (contágio)” (ABRAMO, 2007a, p. 125). 

Dessa forma, os participantes do mercado imobiliário encontram uma “representação 

comum da estrutura residencial futura que os ajudará a se coordenar em termos 

espaciais” (ABRAMO, 2007a, p. 138). Como as famílias de um mesmo tipo de renda 

buscam convergir suas escolhas para determinada localização, imitar a decisão de 

outras famílias garante a esperada externalidade de vizinhança. Assim, a partir do 

momento em que essa crença se torna partilhada pelos participantes do mercado 

residencial, a convenção produz um comportamento repetitivo nas escolhas de 

localização. 
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Ao propor modificações no bem moradia, os empresários urbanos induzem 

mudanças nas preferências dos trabalhadores, “uma espécie de efeito de moda 

graças ao qual os imóveis, quando envelhecem, perdem a capacidade 

concorrencial” (ABRAMO, 2007a, p. 81). Isso significa dizer que os estoques mais 

antigos sofrem uma depreciação “fictícia” em relação aos mais recentes. Na 

verdade, a depreciação fictícia que os empresários pretendem só produzirá a 

destruição criativa de todos os estoques residenciais de maneira indireta. Em geral, 

essa depreciação preserva fisicamente o estoque residencial e, ao mesmo tempo, 

propicia a modificação de sua externalidade de vizinhança. 

Apesar da importância da estratégia da inovação, Abramo (2007a) destaca 

que não se deve esquecer a dimensão espacial da habitação, uma vez que está 

diretamente atrelada à questão da localização. Devido ao fato de ser um bem imóvel 

e de alta durabilidade, a diferenciação do produto se realiza por meio de 

deslocamentos espaciais da demanda residencial. Quando os trabalhadores 

decidem consumir (comprar) bem moradia, raciocinam mais por uma lógica de 

localização do que pelo produto em si. Como o produto é definido pela busca de 

externalidades de vizinhança, a inovação espacial só poderá ser definida com base 

em uma nova oferta de localização que possa atrair tipos de famílias que, a 

princípio, tenderiam a se transferir para outro local. Assim sendo, “as diferenciações 

do produto habitação serão utilizadas mais frequentemente para propor novas 

localizações que possam reunir famílias de um tipo particular e produzir uma certa 

externalidade de vizinhança em outro local” (ABRAMO, 2007a, p. 84). 

Segundo Abramo (2007a), para adquirir um bem de natureza peculiar como 

a moradia, os trabalhadores terão que tomar uma decisão de endividamento, 

comprometendo o rendimento a longo prazo. O bem residencial (habitação) 

apresenta diferenças marcantes em relação a outros bens mercantis. Uma de suas 

características é a importância da despesa necessária para adquiri-lo, o que 

representa, para a demanda, uma verdadeira barreira à entrada no mercado. Esse 

obstáculo só será contornado com a entrada em cena dos agentes de intermediação 

financeira e do crédito ao consumidor. 

O sistema bancário é um personagem importante para que os empresários 

urbanos possam iniciar suas ações, através da abertura de crédito e financiamento 

que permite efetuar as despesas necessárias para o processo de construção do 
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bem residencial. A liberação do empréstimo depende do julgamento que o sistema 

bancário faz das antecipações dos empresários urbanos. Caso considere tais 

antecipações pouco confiáveis ou distantes da convenção estabelecida, o banco 

pode recusá-las. Por outro lado, também é fundamental para que os consumidores 

possam ter acesso à moradia, uma vez que é um bem que requer um montante 

significativo para sua compra (ABRAMO, 2007a). 

O governo tem o papel de produzir os equipamentos urbanos, que têm como 

suporte o solo urbano. Tais equipamentos apresentam características semelhantes 

aos bens residenciais: longa vida material e imobilidade espacial. Quando o governo 

decide produzir equipamentos urbanos, está “manifestando um julgamento 

especulativo sobre as antecipações que os capitalistas urbanos farão sobre a ordem 

urbana futura” (ABRAMO, 2007a, p. 263). O governo assume, pois, a função de 

empresário capitalista e também tem de fazer antecipações quanto à ordem urbana. 

A demanda de equipamentos urbanos dependerá do local que cada equipamento 

ocupar na ordem urbana, ou seja, das externalidades de vizinhança. 

Quando os agentes responsáveis pela estrutura urbana compartilham da 

mesma convenção, modifica-se a materialidade do espaço e confirmam-se as 

especulações sobre a evolução urbana. Essa confirmação acaba reiterando as 

crenças dos trabalhadores, uma vez que os novos equipamentos e bem residenciais 

“traduzem em termos materiais os sinais que antes eram apenas cognitivos (efeito 

do estoque real)” (ABRAMO, 2007a, p. 276). 

Ao gerar uma diferenciação do produto-habitação e impor uma margem de 

ganho, gera-se também uma valorização da localização convencionada em relação 

à estrutura residencial anterior (depreciação “fictícia” dos estoques passados), 

levando as famílias a acreditarem que a crença na convenção se confirmou. Tal 

efeito de valorização é discutido por Abramo (2007a, p. 157-158) como responsável 

pela “manutenção do caráter segmentado das proposições de localização 

residencial em termos econômico-espaciais”, uma vez que impede a entrada de 

famílias com status social mais baixo do que a convenção propõe. Nesse sentido, a 

valorização reforça as condições de emergência de uma externalidade de vizinhança 

correspondente a um tipo homogêneo de famílias. 

Essa segmentação responde a duas ordens de motivos diferentes. Do ponto 

de vista da oferta, isto é, dos empresários urbanos, a segmentação da demanda 
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permite uma redução dos riscos e das incertezas dos empreendimentos imobiliários. 

Do ponto de vista da demanda, a segmentação do mercado imobiliário garante uma 

relativa homogeneidade socioespacial do seu entorno residencial. Em outras 

palavras, uma estrutura de oferta residencial segmentada em termos 

socioeconômicos promove uma estrutura espacial segmentada em termos 

socioespaciais (ABRAMO, 2007b). 

De acordo com Ribeiro (2003), a segmentação social ocorre quando existem 

barreiras que impedem a mobilidade social dos indivíduos entre as categorias. Neste 

caso, a segmentação social implicará na existência da segmentação espacial, na 

medida em que estas barreiras bloqueiem a mobilidade territorial. Mais uma vez, 

vale a pena destacar a imbricação que existe entre relações sociais e espaciais. 

O espaço urbano contém um conjunto de recursos importantes à reprodução 

social, na forma de bens materiais e simbólicos, mas a sua distribuição reflete as 

chances desiguais de acesso. A abordagem lefebvriana sobre a produção do espaço 

permite realizar uma leitura da segmentação como decorrência das desigualdades 

de classes da sociedade e como resultado da distribuição desigual do prestígio, da 

honra social e do poder. A ocupação do espaço da cidade resulta dos princípios de 

estruturação do espaço social. 

De maneira geral, a ordem urbana é incerta e dinâmica, refletindo o 

movimento inter e intraurbano da população que migra com o intuito de usufruir de 

externalidades de vizinhança, bem como das transformações nos estoques 

residenciais das localizações (ABRAMO, 2001a). O critério de localização residencial 

estaria em grande medida determinado pelas especulações sobre a evolução futura 

da estrutura urbana. Esse movimento está inserido na lógica mais ampla do sistema 

capitalista, que se perpetua através do desenvolvimento geográfico desigual, no qual 

os empresários urbanos buscam constantemente os lucros e promovem uma lógica 

segmentada no mercado residencial. A dinâmica espacial reproduz o modo de 

produção e consumo capitalista e a ordem social estabelecida.  
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1.4 Aproximações teóricas 

 

De acordo com Lefebvre (1991), o conhecimento espacial é viável apenas 

através de aproximações. Sua crítica às abordagens exclusivamente materialistas 

ou idealistas levou à abordagem da produção do espaço social, que possibilita unir 

tais visões dicotômicas e compreender o espaço em sua totalidade. Por um lado, as 

práticas espaciais expressam a forma material da produção e reprodução social; por 

outro lado, a dimensão subjetiva e imaterial também cumpre uma parte na produção 

do espaço. O real é o resultado de práticas e representações. 

Ao realizar uma leitura da configuração residencial, Pedro Abramo também 

enfatiza a relação entre práticas e representações, porém o faz por meio dos 

conceitos de inovação espacial e convenção urbana. O primeiro diz respeito à ação 

dos empresários urbanos no estoque residencial. O segundo representa uma crença 

baseada no comportamento mimético de tais agentes. Obviamente, o objetivo não é 

identificar uma relação direta e automática entre a obra de tais autores. Na verdade, 

os fenômenos estudados possuem escalas de análise diferentes. Lefebvre, filósofo, 

está preocupado em analisar a vida social e, para isso, escolhe a problemática 

espacial para realizar a sua meta-teoria. Abramo, economista urbano, volta seus 

estudos para a análise da coordenação espacial na estrutura residencial. 

Apesar de objetivos e linhas teóricas diferentes, o que chama a atenção para 

a possibilidade de uma aproximação é a forma como ambos os autores reforçam a 

relação entre as variáveis social e espacial. A intervenção dos agentes da 

estruturação residencial urbana se desembrulha no tempo e fica sobrecarregada no 

espaço (LEFEBVRE, 2008). Nesse contexto, tanto as práticas espaciais que 

compõem o ambiente construído, quanto as representações do espaço que dotam 

tal ambiente de significados e símbolos, são fundamentais para compreender a 

dinâmica espacial e, mais especificamente, a configuração residencial. 

Na dimensão material, pode-se destacar as práticas espaciais dos 

empresários urbanos por meio do conceito de inovação espacial. Obviamente, no 

sistema capitalista, os empresários urbanos buscam constantemente estratégias que 

possibilitem a reprodução de capital. Há uma relação direta entre a ação dos 

empresários urbanos e do Estado, uma vez que os equipamentos e benfeitorias 

construídas provocam maior valorização de determinadas áreas, o que torna a 
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localização mais atrativa para a ação dos empresários urbanos. Por outro lado, ao 

ser responsável pela elaboração de normas e leis urbanísticas, o Estado acaba 

restringindo ou intensificando o mercado imobiliário em zonas específicas da cidade. 

Os empresários urbanos procuram áreas menos restritivas, criando novas frentes de 

expansão urbana para atuar, em um processo contínuo de inovação espacial.  

Ao considerar o comportamento mimético da sociedade no momento de 

produção e consumo da mercadoria habitação, responsável pelo surgimento de uma 

crença, ou convenção urbana, percebe-se também a noção de produção do espaço 

por meio de representações espaciais. O mimetismo permite a mediação com os 

símbolos e signos contidos nas representações do espaço. Os símbolos e signos 

hegemônicos contidos na produção do espaço são utilizados pelos empresários 

urbanos por meio da criação de convenções sobre a localização da população. A 

representação do espaço da população baseia-se no consumo de símbolos e 

signos: “signos de felicidade, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da 

técnica etc” (LEFEBVRE, 1991, p. 63-64). O surgimento de uma nova tipologia de 

moradia, oriunda do processo de inovação espacial, baseia-se também na utilização 

de representações que incorporam um novo estilo de vida. A reprodução das 

relações sociais de produção inevitavelmente obedece duas tendências: a 

dissolução de velhas relações por um lado e a geração de novas relações de outro 

lado. 

A análise realizada sobre a relação entre a produção do espaço e a 

acumulação capitalista permite aprofundar a discussão sobre as transformações na 

cidade. Observa-se que a produção do espaço é uma condição e estratégia para a 

perpetuação do desenvolvimento capitalista. Nesse sentido, compreender a ação 

dos empresários urbanos e suas consequências para a dinâmica espacial é 

fundamental. No presente trabalho, tais práticas são vistas por meio do surgimento 

de uma nova tipologia, os condomínios-clube. Como consequência, a estrutura 

residencial segmentada se manifesta como um mecanismo de “distinção espacial 

hierarquizada” que reitera espacialmente as divisões de classe e de estratificação 

socioeconômica da sociedade capitalista (ABRAMO, 2007b). 
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2. A DINÂMICA ESPACIAL DA ZONA SUL E A EXPANSÃO URBANA DE NATAL 

 

Para discutir a problemática espacial em Natal, não se pretende fazer uma 

reconstituição histórica pormenorizada que remonta à origem da cidade, uma vez 

que é mais útil deter-se nos processos que têm maior relação com o objeto de 

estudo em questão. Tais processos estão associados ao período após a Segunda 

Guerra Mundial, no qual o crescimento da cidade se deu de maneira mais intensa, 

tanto em termos populacionais quanto em termos de expansão urbana, com 

intensificação do comércio, indústria e serviços e com o surgimento de novos 

bairros. 

Clementino (1995) divide o processo de produção do espaço urbano de 

Natal em quatro períodos: a) antes da Segunda Guerra Mundial, o processo de 

concentração de pessoas e atividades é lento; b) durante a Segunda Guerra 

Mundial, intensifica-se o fluxo migratório e cresce as atividades comerciais e os 

serviços; c) o período entre 1950 e 1960 caracteriza-se pela especulação imobiliária 

através de loteamentos, pelo surgimento dos primeiros programas habitacionais e 

pela infraestrutura criada com recursos governamentais; somente a partir de 1970 

tem-se a transição para a sociedade urbana, com a dinamização da construção civil, 

o aumento da especulação imobiliária e da valorização da terra urbana, a construção 

de grandes conjuntos habitacionais na periferia, a verticalização do centro e o início 

da atividade turística. 

Todo esse processo gradativo culminou com um novo fenômeno, que será 

discutido no presente trabalho, qual seja a expansão urbana para o município de 

Parnamirim e o surgimento dos condomínios-clube. A Zona Sul de Natal tornou-se 

uma área bastante valorizada da cidade e passou por consideráveis transformações 

em sua dinâmica espacial devido ao constante processo de inovação espacial dos 

seus estoques habitacionais, reafirmando-a como uma das áreas nobres da cidade. 

Antes, porém, faz-se necessário deixar claro os procedimentos 

metodológicos adotados para alcançar o objetivo exposto acima, bem como delimitar 

o recorte espacial da pesquisa. 
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2.1 Procedimentos metodológicos 

 

 

Tornar claros os procedimentos metodológicos é um dos aspectos 

importantes na produção do conhecimento científico, uma vez que permite “avaliar 

os princípios de seleção que foram usados para registrar observações, as maneiras 

em que as observações foram processadas e a lógica pela qual as conclusões foram 

tiradas” (KING; KEOHANE; VERBA; 1994, p. 8). Além disso, é importante deixar 

explícito os procedimentos realizados para que os resultados de pesquisa possam 

ser repetidos por outros pesquisadores. 

Com o objetivo de compreender a chegada da nova tipologia do condomínio-

clube, inserido na lógica de produção do espaço dos empresários urbanos, o 

procedimento adotado foi a realização de entrevistas abertas, semi-estruturadas, 

junto a tais agentes, para abranger a relação entre a materialidade espacial 

construída e o discurso hegemônico que propicia uma maneira dominante de se 

pensar a cidade. A realização das entrevistas se justifica devido à sua importância 

para a compreensão de práticas, crenças e valores, em que conflitos e contradições 

não estejam claramente explicitados (DUARTE, 2004). Nesse sentido, buscaram-se 

indicativos de como os empresários urbanos percebem e significam sua realidade, 

levantando informações que permitem compreender a lógica que orienta as relações 

que se estabelecem no interior do grupo (DUARTE, 2004). Analisar entrevistas não 

é uma tarefa fácil, ainda mais porque todo discurso é dotado de ideologias. De 

acordo com Lefebvre (1991), o conceito de representação supera o de ideologia e se 

torna mais operacional na análise do espaço. As representações dificultam ou 

impedem a transformação do real, pois elaboram explicações parciais para 

dissimular as contradições da realidade. 

O primeiro entrevistado foi um advogado especialista no setor imobiliário, 

que possui uma visão abrangente sobre a atuação dos empresários urbanos na 

estrutura residencial de Natal e possibilitou o contato com representantes de quatro 

imobiliárias que comercializam condomínios-clube em Natal. São elas: Abreu 

Imóveis, NL Imóveis, ECM Imóveis e Procuradoria de Imóveis. Com relação aos 

critérios para a escolha dos entrevistados, optou-se por entrevistar um representante 

de cada construtora ou incorporadora que possui empreendimentos do tipo 
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condomínio-clube localizados na área de estudo do presente trabalho. Do total das 

sete empresas que se encaixam nessa situação, apenas cinco aceitaram participar 

das entrevistas: Cyrela Plano & Plano, Moura Dubeux, Diagonal/Rossi e Estrutural. 

Os representantes da MRV e G5 não participaram das entrevistas, alegando que 

não poderiam fornecer nenhum tipo de informação, mesmo de posse do roteiro de 

questões que seriam trabalhadas. No total, foram realizadas dez entrevistas, que 

foram gravadas e transcritas. 

 

ENTREVISTADOS FUNÇÃO 

Andressa Souza Gerente comercial da Estrutural 

Alvamar Barbosa Gerente comercial da Moura Dubeux 

Fábio Andrade Supervisor Regional da Diagonal/Rossi 

Renee Silveira Gerente Regional da Cyrela Plano & Plano 

Maurício Brasil Gerente de vendas da ECOCIL 

Douglas Potther Gerente comercial da ECM 

Ricardo Abreu Diretor da Abreu Imóveis 

Stênio Dantas Gerente comercial da NL Imóveis 

Alexandre Gomes Diretor da Procuradoria de Imóveis 

Diógenes da C. Lima Neto Advogado do setor imobiliário 

Quadro 1: Lista de entrevistados 

 

 

As questões padronizadas possibilitaram fazer um cruzamento entre os 

discursos dos agentes em torno de determinados aspectos da dinâmica espacial da 

cidade. As informações foram organizadas em grandes eixos temáticos e a análise 

buscou articular a fala dos entrevistados, aproximando respostas semelhantes, 

complementares ou divergentes, de modo a identificar convergências e/ou 
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contradições. Os principais temas abordados foram: quanto às áreas de expansão 

do mercado imobiliário de Natal; quanto ao crescimento para Parnamirim; quanto às 

condicionantes da chegada dos condomínios-clube e suas características; quanto à 

disseminação para outros bairros da cidade; quanto ao público alvo. 

Com relação aos dados quantitativos, a Prefeitura de Parnamirim 

disponibilizou os dados de licenciamento dos anos de 2008, 2009 e 2010, que foram 

importantes para comprovar o grande crescimento de empreendimentos no 

município, inclusive em relação ao porte das construções. Os dados da Prefeitura de 

Natal se referem ao ano de 2010. Utiliza-se como início do recorte temporal o ano de 

2009 porque é justamente quando se tem início os licenciamentos dos primeiros 

condomínios-clube na área de pesquisa. Trata-se, portanto, de um fenômeno 

bastante novo. 

 

 

2.2 Área de estudo 

 

A área de estudo compreende parte da Zona Sul de Natal em direção ao 

município de Parnamirim, alcançando os bairros de Nova Parnamirim e Emaús. 

Muitas vezes tais áreas são confundidas, inclusive pelo poder público, na cobrança 

de impostos e na competência de realização de obras de infraestrutura. Nesse 

contexto, tais áreas são chamadas popularmente de “Nem”, por não se saber se 

fazem parte de Natal ou de Parnamirim. Fica evidente a necessidade de um 

planejamento que leve em consideração os problemas comuns aos municípios, em 

uma escala regional. A expansão da mancha urbana propiciou a criação da Região 

Metropolitana de Natal em 1997, embora não tenha se estabelecido um processo 

claro de conurbação, e sim “uma mancha ‘transbordamento’ e fragmentação do 

espaço metropolitano, onde problemas de ordem socioespacial são frequentes e 

persistentes” (SILVA, 2010, p. 268-269).  

Nessa área, localizam-se importantes eixos viários, tais como a BR-101 e a 

Avenida Ayrton Senna, que cortam os dois municípios. Além disso, as avenidas 

Maria Lacerda e Abel Cabral são as mais importantes do bairro de Nova Parnamirim. 

Por fim, o novo prolongamento da Avenida Prudente de Morais, que atravessa o 

conjunto Cidade Satélite e o bairro de Emaús, vai até as proximidades do Aeroporto 
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Internacional Augusto Severo e liga-se com a BR-101, compreende uma futura faixa 

de expansão imobiliária que já possui projetos de construção. Esse recorte espacial 

caracteriza-se pelo atual fenômeno de proliferação de empreendimentos do tipo 

condomínio-clube. Durante o trabalho utilizamos como referência sempre a cidade 

de Natal (o mercado imobiliário de Natal), porque é assim que é apontado o 

crescimento em direção à Parnamirim, tanto pela literatura discutida, quanto pelos 

próprios entrevistados. Os empresários urbanos utilizam em suas propagandas a 

localização dos empreendimentos na Zona Sul como forma de atrativo para os 

consumidores, inclusive no caso dos empreendimentos que se localizam em Nova 

Parnamirim, chamada de Zona Sul da Região Metropolitana de Natal. Desta forma, a 

área de estudo será tratada como área de expansão da Zona Sul de Natal. 
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2.3 A Zona Sul como espaço privilegiado 

 

 

Após o impacto da Segunda Grande Guerra, inicia-se uma nova fase para a 

urbanização de Natal, associada ao crescimento das atividades já existentes e ao 

aumento do contingente populacional, que foram consequências das políticas de 

desenvolvimento de caráter urbano-industrial realizadas em nível nacional, que 

refletiram em Natal (COSTA, 2000a). De acordo com Silva (2010), a principal obra 

de infraestrutura resultante da presença americana em Natal foi a construção da 

estrada que ligava o centro da cidade à base aérea de Parnamirim, articulando 

historicamente uma maior integração entre os dois municípios: 

 

Após a Segunda Guerra tal estrada foi incorporada na malha urbana 
da cidade, sendo hoje a Avenida Senador Salgado Filho, em um 
trecho, e Hermes da Fonseca, em outro, permitindo assim que a 
mancha urbana se estendesse no sentido centro-sul (p. 240).  

 

Ferreira (1996) explicita a importância dos loteamentos privados do solo 

para a expansão da cidade, consolidando a rede viária e delineando sua 

configuração até os dias de hoje. O surgimento desses parcelamentos está atrelado 

ao crescimento populacional e à criação de infraestrutura viária no período da 

Segunda Guerra Mundial. Tais loteamentos proliferaram orientados principalmente 

pelo novo eixo viário entre Natal e Parnamirim. 

 

Em razão da especulação, a cidade vê o surgimento dos primeiros 
loteamentos, indicando um vetor de expansão do mercado de terras 
rumo à Zona Sul, que margeava a Parnamirim Road em um traçado 
que abria diversas artérias paralelas à “pista”. (FURTADO, 2007, p. 
110) 

 

Com a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), em 1959, iniciam-se os investimentos no setor industrial, que provocou 

uma aceleração do fluxo migratório para a cidade, em virtude da criação de novas 

fontes de trabalho. Como resultado, houve aumento na demanda por habitação e, 

consequentemente, um crescimento significativo do espaço urbano, surgindo um 

processo de valorização fundiária. 
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De acordo com Silva (2010), os empresários da construção civil, 

proprietários fundiários e incorporadores se apropriaram das rendas fundiárias por 

meio da transformação do solo rural em urbano. Na década de 1980, toda a área do 

município de Natal já era urbana, com o solo da cidade parcelado. Corrêa (1995) 

mostra que, no geral, a propriedade fundiária da periferia urbana está diretamente 

submetida ao processo de transformação do espaço rural em urbano, valorizando a 

área e aumentando o seu preço. 

A política habitacional desencadeada a partir da criação do BNH, em 1964, 

teve um papel decisivo para a urbanização das cidades brasileiras. Em Natal, a 

construção dos conjuntos foi promovida pela Companhia Habitacional Popular 

(COHAB) e pelo Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP), 

que contou com recursos oriundos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). A 

localização periférica dos conjuntos habitacionais foi determinante para a formação 

de vazios urbanos e o avanço da especulação imobiliária, com a existência de 

muitos lotes ociosos na cidade, à espera da valorização que advém da provisão de 

infraestruturas urbanas e ofertas de serviços. Além disso, segundo Gomes; Silva; 

Silva, (2003): 

 

[...] proporcionou o surgimento de externalidades positivas para a 
expansão do capital, uma vez que, com a criação da infra-estrutura 
para atender a esses conjuntos, ocorreu a incorporação, ao mercado 
de terra urbano, de diversas áreas, até então desocupadas 
aumentando, assim, o perímetro urbano da cidade do Natal. 

 

A construção dos conjuntos habitacionais em Natal contribuiu para o 

“transbordamento das atividades imobiliárias para o município de Parnamirim (ao 

sul) e São Gonçalo do Amarante (ao norte de Natal), iniciando a expansão da 

mancha urbana da Grande Natal que daria ensejo à criação da Região Metropolitana 

em 1997” (SILVA, 2010, p. 245). 

No caso da Zona Sul de Natal, os conjuntos habitacionais abrigam uma 

população com rendimentos significativos e bom padrão de vida, constituindo-se 

uma classe média formada por funcionários públicos, militares e profissionais liberais 

(MEDEIROS, 2007). Com base em Abramo (2007), compreende-se que a 

externalidade de vizinhança oriunda de tal homogeneidade social foi fundamental 

para a posterior valorização das moradias nos conjuntos habitacionais da Zona Sul. 
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De maneira geral, entre os conjuntos habitacionais produzidos na Zona Sul e 

próximo a eles, tem se consolidado os condomínios fechados verticais, enquanto, 

nos conjuntos habitacionais produzidos na Zona Norte, observa-se a proliferação 

dos loteamentos e ocupações irregulares. A construção de tais conjuntos possibilitou 

uma ocupação mais intensa da Zona Sul, representando o primeiro ciclo de vida dos 

seus estoques residenciais. Se, de um lado, observa-se uma nova forma de “morar” 

nos edifícios que se erguem e em que se abrigam as classes de maior renda, de 

outro, expandem-se os bairros para a classe média1 (FURTADO, 2007). 

A valorização das casas de conjuntos habitacionais da Zona Sul 

corresponde àquelas áreas “próximas do campus da UFRN, do acesso ao aeroporto, 

do Centro Administrativo do Estado, das principais praias urbanas, dos principais 

shopping centers etc.” (FURTADO, 2007, p. 116). O desejo de proximidade com os 

seus próximos se concretiza em uma externalidade de vizinhança que Abramo 

(2007) denomina de convenção urbana. De acordo com Furtado (2007), as moradias 

em conjuntos habitacionais só começaram a perder valor quando a população local 

incorporou a “cultura” do apartamento. Em outras palavras, o surgimento de uma 

inovação espacial provocou a depreciação “fictícia” dos estoques nos conjuntos 

habitacionais e a consolidação de uma nova convenção urbana.  

O espaço da Zona Sul de Natal continua sendo produzido para atender, em 

sua maioria, as demandas da classe média da cidade, conforme pode ser visto no 

mapa 3. Nesse sentido, por um lado, um empreendimento imobiliário em tal 

localização torna-se mais atrativo para os empresários urbanos pelo fato de 

encontrar uma demanda capaz de pagar o acesso à moradia. Por outro lado, 

possibilita externalidades de vizinhança que são despertadas por meio das 

representações inerentes aos bairros de status. 

O crescimento urbano da cidade provoca o surgimento de centros 

secundários de serviços em bairros que constituem novos focos de valorização do 

espaço urbano. Surgem novos centros associados aos principais eixos viários da 

                                                             
1
 O IBGE (2010) classifica a população de acordo com a renda em: classe A, aqueles que ganham 

acima de 30 salários mínimos; a classe B entre 10 e 20 s/m; a classe C entre 4 e 10 s/m; a classe D 

entre 2 e 4 s/m e a classe E até 2 s/m. 
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cidade, nas Avenidas Senador Salgado Filho, Prudente de Morais e Engenheiro 

Roberto Freire. De acordo com os autores Gomes; Silva; Silva (2002), os 

investimentos realizados nessas vias de circulação estão associados ao grande 

contingente populacional do entorno, que consome os serviços prestados. Do ponto 

de vista dos empresários urbanos, o surgimento de novos centros representa campo 

para novos investimentos e reprodução do capital, como explica Silva (2010): 

 

Surgiram novos postos comerciais como supermercados, shoppings 
centers e lojas, principalmente às margens da Avenida Senador 
Salgado Filho. Isso impulsionou a verticalização no sentido centro-sul 
(Lagoa Nova, Lagoa Seca, Candelária e Ponta Negra) (SILVA, 2010, 
p. 245). 

 

A estrutura urbana instalada possibilitou uma abertura ao capital imobiliário, 

com a expansão da cidade em direção ao mar e às praias localizadas ao sul. A Rota 

do Sol foi importante nesse processo. De acordo com Clementino; Silva; Sobrinha 

(2006, p. 146), esse objeto imobiliário “permitiu o desenvolvimento dos serviços, da 

especulação imobiliária, da ampliação do comércio e, sobretudo, proporcionou a 

criação de novos empreendimentos imobiliários voltados à habitação, ao comércio e 

serviços [...]”. Nesse sentido, verifica-se o que Maricato (2000, p.158) define de 

forma mais geral como “uma simbiose entre a abertura de grandes vias e a criação 

de oportunidades para o investimento imobiliário”. 

É importante fazer uma distinção entre bairros de elite, bairros de status e 

bairros de estigma em Natal. Tal diferenciação pode ser considerada levando em 

conta as práticas espaciais responsáveis pela materialização do espaço construído, 

bem como a simbologia e o imaginário que os diferentes bairros apresentam para a 

população em geral, muitas vezes construídos pelos empresários urbanos, 

produzindo representações do espaço. 

No primeiro caso, levando em consideração o poder aquisitivo dos 

moradores, o padrão arquitetônico dos empreendimentos e a infraestrutura urbana 

construída, os bairros de Petrópolis e Tirol podem ser tradicionalmente considerados 

de elite, por abrigarem historicamente a população mais rica da cidade, constituindo-

se na área de maior valorização imobiliária de Natal. Pode-se perceber, no discurso 

dos agentes entrevistados, que tais bairros são sinônimos de qualidade de vida: “As 

pessoas de alto padrão querem morar mais próximo do seu trabalho, da sua 
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família... O alto padrão já elegeu alguns bairros como qualidade. Elas querem morar 

em Tirol, Petrópolis, Areia Preta” (Stênio Dantas – Gerente Comercial da NL 

Imóveis). Vale destacar que o bairro de Lagoa Nova, principalmente com o advento 

da Copa do Mundo, também passa por uma valorização muito grande. Além da 

infraestrutura, outro fator importante para os moradores de tais áreas é a 

exclusividade: “O público A quer um negócio mais exclusivo. Ele quer um edifício 

com uma torre... não com trezentas e poucas pessoas” (Alvamar Barbosa – Gerente 

Comercial da Moura Dubeux). 

É possível perceber nas entrevistas com os empresários urbanos essa 

preferência histórica do mercado imobiliário por tais áreas, consideradas atraentes 

para os investimentos imobiliários. Essa visão está presente na fala dos 

entrevistados e simboliza as estratégias comuns, que objetivam manter estabelecida 

a hegemonia da área, o espaço dominante. Villaça (2001) é bastante elucidativo ao 

afirmar que: 

 

Fracassaram os empreendimentos imobiliários que pretenderam criar 
bairros para as burguesias onde eles queriam, e não onde elas – as 
burguesias – queriam, ou seja, fora de sua área de segregação (p. 
183-84). 

 

No caso da Zona Sul, historicamente ocupada por conjuntos habitacionais 

de classe média, seus bairros tornaram-se de status elevado por estarem 

localizados em uma área em que o Estado realizou grandes investimentos, 

principalmente para promover a atividade turística. Segundo Furtado (2007), embora 

eles não estejam estruturados para o turismo, é possível observar que há um 

processo de embelezamento da cidade e uma procura para tornar seu espaço 

harmonioso, principalmente no que se refere àqueles onde transitam os turistas e as 

elites locais. Deve-se levar em consideração, mais uma vez, as representações do 

espaço que são construídas socialmente. De acordo com um dos entrevistados: 

“Normalmente, o natalense gosta mais de morar na Zona Sul... então, é um 

fenômeno que eu acho que depende mais da mídia, de que é nobre morar na Zona 

Sul” (Diógenes da C. Lima Neto – advogado do setor imobiliário). 

Furtado (2007) analisa a relação entre o processo de mudanças estruturais e 

embelezamento urbano e a consolidação de bairros privilegiados. Os bairros da 

Zona Sul também estão inseridos naquilo que a autora chama de “onda do turismo”. 
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[...] as intervenções públicas são direcionadas para além do ‘olhar’ do 
turista e beneficiam também os bairros de status, lugar das elites que 
habitam esses espaços urbanos ou deles usufruem pela especulação 
imobiliária, pela qualidade dos serviços ou pela exclusividade dos 
bens de consumo ofertados (FURTADO, 2007, p. 144) 

 

Para Villaça (2001), as camadas de alta renda escolhem onde desejam 

morar levando em consideração o tempo de deslocamento no espaço intraurbano da 

cidade. Sua análise mostra que a disputa pela localização entre as classes sociais 

se dá “em torno das condições de consumo, não em torno das condições de 

produção” (VILLAÇA, 2001, p. 330). As camadas de alta renda produzem para si um 

espaço urbano que otimiza suas condições de deslocamento, trazendo para mais 

próximo delas os equipamentos de controle da sociedade, seus empregos e seus 

serviços, o que promove a criação de novos centros ou subcentros urbanos.  

 

Se as classes de alta renda se deslocam para a periferia, para lá 
também vão as escolas dessas classes, seus shoppings e até o 
centro da cidade. Dominar o centro e o acesso a ele representa não 
só uma vantagem material concreta, mas também o domínio de toda 
uma simbologia (VILLAÇA, 2001, p. 244) 

 

A Zona Sul de Natal parece que pode ser vista dessa forma, uma vez que 

todo um conjunto de investimentos e serviços urbanos foi instalado nessa 

localização. Entre o final da década de 1970 e o início da de 1980, com o 

crescimento da atividade turística no Brasil, Natal passou a se beneficiar, assim 

como outras cidades do Nordeste, de ações realizadas pelo Estado para promover o 

desenvolvimento dessa atividade, por meio de investimentos em infraestruturas e 

objetos imobiliários, via PRODETUR/NE. O surgimento da atividade turística vem 

consolidar o processo de urbanização da cidade, por meio da construção de 

importante rede hoteleira e de investimentos que contribuíram para a dinamização 

da construção civil e valorização imobiliária (COSTA, 2000a). É importante destacar 

que os bairros de elite também gozam de status social elevado; por outro lado, os 

bairros de status considerados nesse trabalho não são vistos como o lócus de 

concentração das elites. 

Por fim, os bairros de estigma são aqueles ocupados, em sua maioria, pela 

população de baixa renda, com infraestrutura urbana deficiente, que são vistos pelo 
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“outro” como lócus da violência e da criminalidade. Em Natal, os exemplos mais 

próximos de tal perspectiva se encontram nos bairros da Zona Norte e Oeste da 

cidade. Com relação ao mercado imobiliário, de acordo com os entrevistados, tais 

áreas não são atrativas porque a população não representa demanda efetiva. “A 

Zona Norte não tem valor agregado. Lá se costuma vender empreendimentos entre 

R$ 75 e R$ 80 mil... para fazer na Zona Norte, com o público de renda que quer 

comprar, você tem que fazer muitas vezes o prédio sem elevador, de 3 andares, 4 

andares... que a população tem um nível de renda mais baixa” (Ricardo Abreu – 

Abreu Imóveis). A ideia de Abramo (2007) sobre a importância das externalidades 

de vizinhança na dinâmica espacial fica clara, por exemplo, quando um dos 

entrevistados revela porque tais áreas não são as preferidas pelos empresários 

urbanos: “Ainda tem uma rejeição natural da cidade de Natal, de que Zona Norte é 

pobre, de que Zona Norte é longe”. (Renee Silveira). 

É preciso ressaltar que tal localização passou por importantes 

transformações oriundas da expansão do setor terciário, como a implantação de 

uma unidade do Carrefour e, em 2007, a construção do Natal Norte Shopping. Tais 

investimentos estão diretamente atrelados aos eixos viários da Avenida Tomaz 

Landim e João Medeiros Filho. Além disso, essa área foi alvo de tentativas dos 

empresários urbanos de modificar a legislação do Plano Diretor com o objetivo de 

aumentar o potencial construtivo e derrubar os vetos da Prefeitura no ano de 2007. 

Fica evidente, portanto, que a Zona Norte, principalmente após a construção da 

Ponte Newton Navarro, representa uma área importante para a expansão do 

mercado imobiliário de Natal, apesar de ser voltado para um público de menor 

renda, o que não impede o processo de reprodução do capital. 

É notória a segmentação residencial na cidade. É possível perceber 

claramente a maneira como os empresários urbanos “adéquam” o padrão 

arquitetônico dos empreendimentos de acordo com a localização em que vão ser 

construídos. Segundo a visão do advogado do ramo imobiliário, “você não vai criar 

nunca um destino para uma classe de renda”, o que significa dizer que o perfil de 

determinada localização já está definido a priori. Quando questionados sobre a 

importância da população residente no entorno de um empreendimento, os 

entrevistados confirmaram que eles buscam a homogeneidade como forma de 

garantir a valorização imobiliária. A mistura social não é vista de maneira positiva 
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pelos empresários urbanos. “Isso [a população residente no entorno de um 

lançamento imobiliário] faz com que a gente decida o tipo do empreendimento. 

Tanto o cliente de potencial menor fica com receio de ir... e o cliente com potencial 

maior, as vezes ele não aceita. Existem... diferenças, né?” (Gerente comercial da 

Estrutural). 

A segmentação pode ser vista, portanto, como uma estratégia dos 

empresários urbanos para acumulação capitalista, como explica o gerente Regional 

da Rossi: 

Começa-se na verdade a setorizar as cidades. O lançamento em 

determinadas áreas se torna de um determinado padrão e em outras 

de outro padrão. Então, na verdade a empresa não fica focada só em 

uma área, ela tem que diversificar suas áreas para não manter 

relação só com um tipo de público (Fábio Andrade). 

 

Os empresários urbanos segmentam a estrutura residencial como forma de 

manter a homogeneidade social e, desta forma, alcançar uma maior valorização dos 

estoques habitacionais. Como o valor e a liquidez se tornam superiores aos 

estoques residenciais antigos, o efeito de valorização reitera a convenção urbana, a 

partir do momento em que garante a externalidade de vizinhança por meio do 

impedimento da entrada de famílias de renda inferior na localização (ABRAMO, 

2007). 

Não se deve esquecer que a produção do espaço é um processo histórico, 

no qual os diferentes agentes cristalizam materialidades e significações que 

possibilitam compreender a realidade. Em Natal, isso se expressa na dicotomia 

entre os bairros das Zonas Leste-Sul e os bairros das Zonas Oeste-Norte. O espaço 

urbano é produzido de maneira desigual e seletiva. Os agentes entrevistados 

apresentam um discurso convergente que reforça essa segmentação residencial e 

acabam naturalizando o processo de produção do espaço e influenciando o modo de 

pensar a cidade de Natal. 

Na década de 1990, o índice de urbanização do município de Natal se 

intensifica ainda mais. Registra-se nesse período o incremento na ocupação da faixa 

litorânea, ao norte e ao sul de Natal, como consequência do desenvolvimento do 

turismo. Acentua-se a tendência de crescimento de Natal para além dos seus 

limites, constituindo a base de sua Região Metropolitana. O processo de 
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verticalização da cidade se torna ainda mais visível, tanto nos bairros centrais 

quanto nos bairros da Zona Sul (LIMA, 2001). 

Tem-se, portanto, na década de 1990, um novo momento no ciclo de vida 

dos estoques residenciais da Zona Sul de Natal: a construção de empreendimentos 

verticais. Para Costa (2000), o período correspondente à década de 1990 

caracterizou-se por ser o de maior crescimento vertical na cidade até então, 

concentrando 367 construções ou 67% de todas as construções verticais realizadas 

em Natal, sendo 92% de prédios residenciais. O autor afirma que o aumento da 

demanda por habitações em edifícios verticais em Natal está relacionado à 

criminalidade urbana e ao prestígio social que esse tipo de residência desfruta entre 

as camadas de maior poder aquisitivo. De acordo com dados da Prefeitura de Natal, 

no ano de 2010, foram licenciadas 7.282 imóveis de usos comercial, residencial e 

misto na Zona Sul de Natal. Desse total, 5.872 são de imóveis residenciais. O que 

chama a atenção é o fato de que 5.782 desses imóveis residenciais são 

multifamiliares, isto é, apartamentos, o que representa 98,4% do total. Fica clara a 

disseminação da verticalização nessa parte da cidade. O total da área dos terrenos 

licenciados chega a 103,7 hectares. 

Como vimos, a ação dos empresários urbanos consiste na criação de novas 

preferências dos consumidores, modificando o imaginário da população, ou seja, 

suas representações do espaço. Sobre esse aspecto, Costa (2000, p. 293-294) é 

esclarecedor: “Esse imaginário da moradia vertical é criado pelos agentes 

imobiliários através da mídia, para a qual o apartamento em edifício é sinônimo de 

tranqüilidade, conforto, segurança, lazer, área verde, bela paisagem, qualidade de 

vida etc.”. 

Uma das razões para o crescimento da produção imobiliária deve-se ao fato 

de que em 1994 foi aprovado o Plano Diretor de Natal, que incorporou a variável 

ambiental como principal orientação das regras de uso e ocupação do solo. Embora 

aprovados em 1994, os novos parâmetros de controle urbanístico só passaram a 

vigorar no ano seguinte. Assim, o intervalo entre a aprovação da Lei e a sua 

efetivação favoreceu o incremento do mercado imobiliário local, na medida em que 

houve um aumento acelerado de empreendimentos imobiliários apresentados para 

aprovação naquele período, no intuito de aprová-los à luz de prescrições 

urbanísticas menos restritivas (NOBRE, 2001). De acordo com Ferreira (1996), as 
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mudanças na legislação urbanística sempre vêm acompanhadas por expectativas 

dos agentes privados produtores do espaço urbano, tendo como consequência 

alterações no mercado imobiliário que se refletem diretamente no ambiente 

construído. 

Além disso, a atuação do Estado no espaço urbano de Natal contribuiu para 

a expansão do mercado imobiliário, na medida em que abriu novas avenidas e 

renovou outras áreas. O processo de inovação espacial se faz presente não só com 

o surgimento de uma nova tipologia residencial, mas também com a abertura de 

novas localizações para a produção habitacional. Com relação à infraestrutura 

construída, destaca-se o Complexo Viário do Quarto Centenário, ao longo da BR-

101, responsável por comportar o fluxo diário dos moradores de Parnamirim que 

trabalham em Natal, interligando duas grandes avenidas: Prudente de Morais e 

Salgado Filho. Inaugurada em 1999, é uma das maiores obras viárias que a cidade 

possui (FURTADO, 2007). 

Conforme Furtado (2007), com relação à atividade comercial ao longo de tal 

eixo, observa-se um incipiente crescimento até o início dos anos 1990, elevando-se 

consideravelmente a partir de então, a partir da inauguração de dois grandes 

shoppings centers na BR-101 e com o processo de desconcentração de algumas 

atividades em direção à Zona Sul da cidade. Às margens desse eixo, localizam-se 

alguns dos maiores conjuntos habitacionais da cidade, como Cidade Satélite, 

Mirassol e Neópolis, que passam por transformações no uso do solo e aumento na 

valorização dos imóveis. 

Como resultado da ação seletiva do Estado, tem-se a permanência da 

concentração de renda e de benfeitorias urbanas em determinados bairros da 

cidade, nas Zonas Sul e Leste, em detrimento de outros bairros, nas Zonas Norte e 

Oeste, contribuindo para a expansão do mercado imobiliário no sentido centro-sul da 

cidade de Natal (SILVA, 2010). Isso expressa uma tentativa de demarcação de 

bairros de elite e bairros de status, bem como da população de baixa renda, 

provocando a segmentação espacial de acordo com a demanda efetiva e 

“consolidando uma região centro-sul rica e outra oeste-norte mais pobre” 

(CLEMENTINO, p.5-6). 

Por fim, na Zona Sul de Natal, também houve um processo de 

embelezamento do corredor do turismo, com ajardinamentos e a instalação de uma 
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nova iluminação, principalmente da av. Roberto Freire, em Ponta Negra, e o 

embelezamento da BR-101, com a construção de monumentos arquitetônicos, 

conforme as figuras 1 e 2. 

Atualmente, outro eixo viário de expansão, que irá representar uma 

importante ligação entre os dois municípios, é o novo prolongamento da Avenida 

Prudente de Morais até a altura do Aeroporto Internacional Augusto Severo, que 

está sendo construído e que pode vir a significar uma nova frente de abertura para o 

mercado imobiliário. Conforme as entrevistas realizadas, os empresários urbanos já 

estão atentos a essa área há bastante tempo, uma vez que “[...] grandes 

construtoras já compraram, já tem aquelas áreas compradas há muitos anos. 

Quando o projeto começa a ser executado, essas empresas já tem conhecimento 

dos projetos há 10 anos. É um projeto que já vem há muitos anos e as pessoas tem 

conhecimento disso. Quando chega para o público em geral, elas já têm comprado” 

(Stênio Dantas – Gerente Comercial da NL Imóveis). Um dos entrevistados revela 

que “Geralmente a empresa estuda antes, tem um diretor só de área, aí faz todo o 

estudo para depois disponibilizar para o incorporador” (Douglas Potther – Gerente 

Comercial da ECM Imóveis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Árvore de Natal de Mirassol na BR-101 
Fonte: www.canindesoares.com 
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Figura 4: Pórtico dos Reis Magos na BR-101 
Fonte: www.canindesoares.com 

 
 

 

O gerente de vendas da ECOCIL, Maurício Brasil, revelou que existem 

especulações de que o próximo grande shopping center da cidade será construído 

nessa região. A própria ECOCIL já tem um projeto sendo desenvolvido para a 

construção de um grande empreendimento ao longo de tal eixo:  

 

“um big projeto... vai ser um condomínio de... vários condomínios... 
de casa, de apartamento, empresarial... do tipo de um, talvez... não 
chega a isso, mas como se fosse um bairro novo. Nós temos uma 
boa área, depois do Cidade Satélite, depois do rio, tem uma ponte 
que estão preparando... depois dessa ponte, provavelmente” 
(Maurício Brasil – ECOCIL). 
 

Embora haja restrições para construção nas proximidades do rio Pitimbú, 

que constitui uma Zona de Proteção Ambiental, gerando conflitos entre os 

empresários urbanos e o Estado, isso apenas dificulta a reprodução de capital, mas 

não a impede, uma vez que incessantemente são criadas novas estratégias de 
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acumulação. Uma das maneiras de conseguir maiores lucros é por meio do 

licenciamento dos empreendimentos na prefeitura de Parnamirim, que possui um 

Plano Diretor menos restritivo. Um dos entrevistados aponta que “Natal foi proibida 

de se construir no San Vale por falta de saneamento. Em Parnamirim, o Plano 

Diretor não previu, o Ministério Público não atuou e continua sendo construído da 

mesma forma”. Além disso pode-se “ter taxas mais baratas por estar em Parnamirim, 

como taxa de cartório, que é vinculado ao valor do imóvel” (Douglas Potther – 

Gerente Comercial da ECM Imóveis). Nesse sentido, é necessário compreender o 

processo de transbordamento do mercado imobiliário de Natal para o município 

vizinho. 

 

 

2.4 O transbordamento em direção à Parnamirim 

 

 

No início da década de 1990, a maioria dos lançamentos imobiliários se 

localizava na Zona Sul, quando a cidade começava a se expandir em direção ao 

município vizinho, Parnamirim (NOBRE, 2001). De acordo com Silva (2010, p. 245), 

os principais responsáveis pelo transbordamento do mercado imobiliário de Natal 

para o município de Parnamirim foram a escassez de grandes glebas em Natal, os 

preços elevados do solo e a legislação urbanística menos restritiva no município 

vizinho, originando o bairro de Nova Parnamirim e formando um novo “eixo 

imobiliário às margens da Av. Ayrton Senna e Av. Maria Lacerda, integrando com a 

Rota do Sol, via de acesso às praias do litoral sul” (SILVA, 2010, p. 245). Em direção 

à Rota do Sol, localizam-se alguns flats e empreendimentos no chamado “Alto de 

Ponta Negra”, como o “Sports Park” e o “Corais de Ponta Negra”, uns dos primeiros 

a incorporar o conceito de condomínio-clube. Mais a frente localiza-se o “Alphaville”. 

Os agentes entrevistados declararam que, atualmente, “o foco é fazer 

grandes condomínios fechados em Parnamirim, porque é onde tem área para 

crescer” (Ricardo Abreu – Abreu Imóveis). A Rota do Sol e o bairro de Nova 

Parnamirim constituem-se nos dois vetores de crescimento mais importantes na 

atualidade. Nesses casos, também é possível perceber uma segmentação do 

mercado residencial relacionada ao perfil dos moradores e ao padrão arquitetônico 
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dos empreendimentos. O supervisor regional da Diagonal/Rossi também destaca 

que “antes de comprar qualquer terreno a gente tem que fazer uma viabilidade para 

ver se o empreendimento comporta o preço de venda para atender a demanda 

daquele local”. 

Uma das primeiras ações que merecem atenção nesse novo momento são 

as obras para a construção das primeiras residências no loteamento Cidade Verde, 

que se iniciaram em 1997 em uma enorme área pertencente à família Montenegro. 

Nesse sentido, aproveitando o momento de efervescência imobiliária, o projeto 

inicial do loteamento, elaborado pelo grupo empresarial Capuche, pretendia construir 

um enorme condomínio fechado na área, com residenciais de tipologia vertical 

(AMORIM JUNIOR, 2008). Entretanto, o projeto não teve êxito e a área foi dividida 

em loteamentos com lotes de 250m². Além disso, foram construídos dois 

condomínios de tipologia vertical e um horizontal, atraindo a atenção das classes 

média e alta. Embora tenha fracassado o projeto inicial, o crescimento nessa área 

periférica é considerado um dos mais intensos do mercado imobiliário da Grande 

Natal (AMORIM JUNIOR, 2008). 

Em 1997, o loteamento Cidade Verde já se constituía em objeto de consumo 

dos empresários urbanos, embora estivesse localizado no perímetro rural do 

município de Parnamirim, sem infraestrutura urbana suficiente e distante do centro 

urbano da capital (AMORIM JUNIOR, 2008). 

 

A atenção do mercado imobiliário para a área que originaria o 
loteamento Cidade Verde tornou-se ainda maior devido à intensa 
expansão urbana da zona sul de Natal e à retenção de áreas vazias 
para a construção de residências nessa região administrativa, que se 
tornou, na atualidade, uma das mais valorizadas e procuradas pelos 
agentes produtores do espaço urbano (AMORIM JUNIOR, 2008). 
 

Marta Turra (2003) estuda outro momento importante para a expansão da 

Grande Natal: os financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal, no 

período de 1995 a 2002. Dois bairros foram os mais impactados com a corrida 

imobiliária para além dos limites administrativos do município de Natal: Nova 

Parnamirim e Emaús. Turra (2003, p. 94) desvenda um dos motivos para tal 

expansão: “Em relação às duas áreas (Nova Parnamirim e Emaús) cabe acrescentar 

que as mesmas não são cobertas pelo Plano Diretor de Natal, o que permite inferir 
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que este fato pode ser considerado um atrativo extra para os investimentos em 

moradia na região”. 

Além disso, a ligação entre Natal e Parnamirim através da BR-101 e da 

Avenida Ayrton Senna, bem como a ligação dessas duas vias entre si pelas 

avenidas Abel Cabral e Maria Lacerda Montenegro, definiram um “novo quadrilátero 

dos investimentos e negócios imobiliários na Grande Natal” (TURRA, 2003, p. 107) e 

propiciou a instalação de serviços especializados, como de saúde, gêneros 

alimentícios, material de construção, educação. Pode-se destacar, por exemplo, a 

construção de duas grandes escolas particulares, o “Salesiano Dom Bosco” e o 

“Contemporâneo Cidade Verde”, ambas com sedes em outros bairros da cidade, 

que enxergaram o potencial do grande contingente populacional localizado em Nova 

Parnamirim e em Parnamirim.  Pelo fato dos bairros de Nova Parnamirim e Emaús 

serem limítrofes com o município de Natal e cortados por tais eixos viários, os 

investimentos imobiliários foram mais intensos nesses bairros. “Em toda essa 

extensão, predomina a construção de edifícios residenciais, representando uma 

maior tendência de urbanização vertical quanto maior for a proximidade da divisa 

entre os municípios de Natal e Parnamirim” (TURRA, 2003, p. 112). 

Com base nos dados de licenciamentos da Prefeitura de Parnamirim (2010), 

observa-se que houve um aumento significativo no número de unidades licenciadas 

entre 2008 e 2010, o que indica o aquecimento do setor imobiliário no município. 

Além disso, em 2010, o total de unidades multifamiliares (apartamentos) representou 

aproximadamente 95% do total de unidades licenciadas no ano, conforme pode ser 

visto no quadro 2. 

 

ANO 
UNIDADES HABITACIONAIS 

LICENCIADAS 
TOTAL DE APARTAMENTOS 

2008 904 337 

2009 5354 4474 

2010 12445 11799 

Quadro 2: Unidades habitacionais licenciadas entre 2008 e 2010 em Parnamirim. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Parnamirim, 2010. 
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É importante observar também que os lançamentos mais recentes em 

Parnamirim caracterizam-se por serem de maior porte. De acordo com os dados da 

Prefeitura de Parnamirim (2010), com base nos alvarás emitidos entre 2008 e 2010, 

pode-se constatar o aumento significativo na área licenciada da cidade, o que 

expressa o aquecimento do seu mercado imobiliário. Esse crescimento a partir de 

2009 está diretamente ligado aos licenciamentos dos condomínios-clube. 

 

ANO 
ÁREA TOTAL DOS TERRENOS 

LICENCIADOS (ha) 

2008 14,8 

2009 41,3 

2010 108,9 

Quadro 3: Área total dos terrenos licenciados entre 2008 e 2010 em Parnamirim 
Fonte: Prefeitura Municipal de Parnamirim, 2010. 

 

 

De acordo com o IBGE (2010), no ano 2000, a cidade de Natal possuía 14 

mil unidades de apartamento, o que representava 7 % do total de habitações. No 

último censo, esse número passou para 28 mil. Os apartamentos agora representam 

12% do total. A vizinha Parnamirim acompanha o crescimento da capital. No ano 

2000, o município possuía 3 mil unidades de apartamento. O último censo revelou 

que esse número subiu para 7 mil. De acordo com Clementino e Souza (2009), o 

apartamento representa o espaço de moradia preferencial da elite na Região 

Metropolitana de Natal. 

 

[...] as moradias em melhor situação estão localizadas na área 
central ou sul do pólo, com transbordamentos para o município de 
Parnamirim. Este fator revela a extrema concentração de bens, 
serviços, equipamentos e infraestrutura em uma faixa específica de 
população e em espaços também pontuais; tais espaços configuram-
se como pertencentes às melhores rendas, de interesse turístico ou 
imobiliário...” (CLEMENTINO E SOUZA, 2009, p. 51-52). 
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De acordo com notícia publicada no jornal Diário de Natal (2011), hoje o 

metro quadrado em Nova Parnamirim varia de R$ 2,7 mil a R$ 3,4 mil. Há cinco 

anos o metro quadrado no bairro variava entre R$ 1,3 mil e R$ 1,6 mil. Cerca de 3 

mil novos apartamentos devem estar prontos em dois anos. Se todos forem 

ocupados com a média de habitantes por domicílio do bairro (3,1) serão mais de 9 

mil novos moradores em Nova Parnamirim e, consequentemente, maior o trânsito. 

Ainda segundo o jornal, há 10 anos o município de Parnamirim tinha 8 mil carros 

registrados, e hoje tem 68 mil veículos com placas da cidade. O fluxo de veículos 

Natal-Parnamirim já chega a 60 mil veículos/dia, segundo dados do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT (DIÁRIO DE NATAL, 2011). 

De acordo com Clementino e Pessoa (2009), as cifras de crescimento 

populacional são elevadas nos municípios periféricos da Região Metropolitana de 

Natal. Entre 2000 e 2010, a taxa anual de crescimento em Parnamirim foi de 4,97%; 

entre 1991 e 2000, o município já havia crescido 7,97% ao ano. Os dados confirmam 

um "espraiamento" da população, ao longo da Região Metropolitana. Clementino e 

Souza (2009) definem tal fenômeno como resultado da metropolização que está em 

curso, em que Natal é a cidade pólo e assume o papel de metrópole em formação. 

Como Natal, já há algum tempo, não tem áreas disponíveis para investimento, a 

expansão transborda em seu entorno. 

A transformação de muitos terrenos rurais em urbanos possibilitou uma 

maior valorização fundiária. Em Nova Parnamirim, o crescimento se deu, de acordo 

com o gerente comercial da NL Imóveis, “[...] porque existiam muitas granjas, 

grandes áreas, grandes granjas dotadas de infraestrutura... uma granja com asfalto 

na porta, no caso da Maria Lacerda, no caso da Abel Cabral... por isso que criou 

aquele bolsão ali de lançamentos”. 

É importante destacar que os empresários urbanos fazem uma distinção 

entre o bairro de Nova Parnamirim e o próprio município de Parnamirim. Isso se dá 

porque existe uma faixa de terra que separa Nova Parnamirim de Parnamirim, que é 

de propriedade da União, da Aeronáutica, na qual se localiza o Aeroporto 

Internacional Augusto Severo. Assim, o bairro de Nova Parnamirim é mais próximo 

ao município de Natal, tornando mais valorizados os empreendimentos aí 

localizados. Essa separação física implica em uma segmentação no mercado 

residencial, como revela um dos entrevistados:  
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O [empreendimento] de Nova Parnamirim o padrão é mais elevado. 
Parnamirim normalmente é térreo mais três ou casas conjugadas... 
muita casa, muito apartamento na faixa de 80 mil reais. Nova 
Parnamirim já começa a 150, 200, 200 e pouco mil reais, 250 mil 
reais. 

 

Atualmente, o transbordamento do mercado residencial de Natal para 

Parnamirim vem seguido de uma tipologia: o condomínio-clube. O próximo capítulo 

busca explicar as características de tal inovação espacial, responsável por gerar 

uma convenção urbana que propicia, por um lado, uma diferenciação dos estoques 

em relação aos mais antigos, e por outro lado, uma homogeneização da dinâmica 

espacial por meio de sua difusão para outros bairros. São utilizadas as entrevistas 

com os empresários urbanos para compreender a visão destes sobre essa 

tendência recente e suas estratégias de reprodução de capital. 
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3. OS CONDOMÍNIOS-CLUBE AO LONGO DOS EIXOS DE VALORIZAÇÃO DA 

ZONA SUL 

 

Os condomínios-clube são o fenômeno mais recente com relação ao ciclo de 

vida dos estoques habitacionais da Zona Sul de Natal, em direção ao município de 

Parnamirim. De acordo com Abramo (2007), quando se dão conta de que, em certos 

locais, passa a vigorar uma nova crença concernente à configuração futura das 

residências, e se os estoques reais forem significativamente diferentes dos 

propostos pela nova convenção urbana, os empresários urbanos decidem produzir 

residências em determinada área. No caso da Zona Sul, os grandes terrenos 

existentes passarem a dar lugar aos condomínios-clube. 

Abramo (2001), com base em Kalecki, destaca que a produção do estoque 

imobiliário se realiza no tempo (cronológico), daí que as mudanças reais só vão 

interferir no nível da estrutura residencial após um tempo médio de produção. Nesse 

sentido, no caso dos condomínios-clube em Natal, embora ainda estejam em fase 

de lançamento ou construção, pode-se perceber que há uma aproximação do ponto 

de encontro entre o estoque real e a representação veiculada pela convenção 

urbana. A maioria dos empreendimentos vai ser entregue no ano de 2012. Somente 

após tal encontro haverá de fato uma mudança no estoque residencial e nas 

externalidades de vizinhança. De qualquer forma, esse período de transição não 

impede que seja feita uma tentativa de compreensão das características dessa 

tipologia, bem como das estratégias dos empresários urbanos no mercado 

residencial e a consequente mudança na dinâmica espacial da cidade. 

A tendência dos condomínios-clube reafirma a segmentação das diferentes 

classes de renda e remarca o padrão de segregação residencial na cidade de Natal. 

No caso de Natal, a Zona Sul da cidade tornou-se um lugar privilegiado de 

investimentos em infraestrutura, bem como em habitação para a classe média da 

cidade.  
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3.1 O conceito de Condomínio-clube e o marketing imobiliário 

 

 

A definição de condomínio-clube está associada aos empreendimentos 

verticais que destinam grandes áreas do terreno para a instalação de opções de 

lazer, privilegiando as áreas comuns externas, o que implica na necessidade de 

terrenos de grande extensão (SAMPAIO, 2009; CAMPOS, 2007). Essa tipologia 

originou-se na década de 1970 nos empreendimentos construídos na Barra da 

Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem sua imagem associada à possibilidade de ter 

acesso ao lazer sem a necessidade de enfrentar a violência e os perigos da cidade 

(SAMPAIO, 2009). 

Para Nobre (2001), na década de 1990, em Natal, há uma inovação no que 

se refere às campanhas publicitárias, introduzindo um elemento capaz de gerar 

lucros excepcionais à produção imobiliária: o acesso a uma bela vista. A paisagem 

torna-se um ativo para os empresários urbanos atraírem novos consumidores: 

 

[...] as campanhas publicitárias realizadas antes da construção dos 
edifícios são mais elaboradas, uma vez que, não estando pronto o 
produto, a necessidade de despertar o interesse do comprador torna-
se mais intensa. Entende-se que nesse contexto as menções à 
paisagem ocorram com maior frequência, tendo em vista o poder de 
sedução nela implícito (NOBRE, 2001, p. 98). 
 

No caso dos condomínios-clube, a área de lazer cada vez mais assume 

posição de destaque nos informes publicitários do mercado imobiliário residencial. 

Os espaços comuns que são entregues “equipados e decorados” abrangem diversos 

itens de lazer, como sala de ginástica, complexo de piscinas, quadras poliesportivas, 

lan house, brinquedoteca, salão de jogos, espaço gourmet, playground, salão de 

festas, pista de cooper etc. A própria quantidade de itens de lazer passa a ser alvo 

de disputa entre as empresas concorrentes. O quadro 4 ilustra alguns 

empreendimentos localizados na área de estudo e a maneira pelas quais o 

marketing utiliza os itens de lazer para atrair os consumidores. 

De acordo com Sampaio (2009), para criar uma associação ao status, é 

comum que o marketing adote termos como clube, parque ou jardim. Outra 

estratégia utilizada pelos empresários urbanos é o emprego de línguas estrangeiras 

na denominação dos edifícios. Loureiro e Amorim (2005) dão alguns exemplos: “Villa 
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com duplo “l”, distingue e distancia das conotações de vila popular e aproxima das 

villas italianas; residence, diferencia de residencial, também associado à moradia 

popular”. De acordo com D’Ottaviano (2010, p. 183), sobre a propaganda de 

lançamento de condomínios fechados na Região Metropolitana em São Paulo, “o 

discurso da qualidade de vida, da oferta de lazer, conforto e estilo de vida está mais 

presente do que o discurso da segurança”. 

 

NOME DO EMPREENDIMENTO 
DISCURSO DOS EMPRESÁRIOS 

URBANOS 

CENTRAL PARK CONDOMÍNIO CLUBE 
“Amplo parque aquático e mais de 30 

opções de lazer e conforto” 

L’ÁCQUA CONDOMINIUM CLUBE 

“Tudo o que sua família sempre quis: 

mais de 40 itens de lazer, diversão 

garantida” 

VITA RESIDENCIAL CLUB 
“40 itens de lazer e espaço de sobra 

dentro e fora do seu apartamento” 

VILA VERDE “Muito verde e lazer para toda família” 

CONDOMÍNIO CLUBE AQUARELLE 
“Mais de 20 itens de lazer e um grande 

complexo de piscinas” 

NOVO STILLO HOME CLUB 
“Vista sua nova vida com lazer e 

conforto” 

VILLA PARK 
“2 áreas de lazer: uma no condomínio e 

outra no clube” 

Quadro 4: A utilização do lazer no marketing imobiliário 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em panfletos publicitários 

 

Com relação à comunicação e divulgação da produção imobiliária pública e 

privada, as diferenças nas formas, recursos, ideários e valores utilizados são 

gritantes. Em geral, os programas de habitação social enfatizam o atendimento de 

uma das necessidades mais básicas e ressaltam o sonho da casa própria, enquanto 

condição indispensável para o abrigo e a conquista de cidadania (OLIVEIRA; 

VIANNA; BORGES et. al., 2010). 

Por outro lado, a publicidade utilizada para a divulgação dos 

empreendimentos imobiliários, adotando os mais variados recursos, mais que 
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divulgar a oportunidade de negócios, se volta a vender o paraíso, como ilustram as 

figuras 5 e 6. A identificação do público alvo e da faixa de renda, selecionada para a 

aquisição de cada produto, fica claramente evidenciada nos recursos, no apelo ao 

imaginário e na linguagem explorados pela publicidade. “A dinâmica do mundo atual, 

o estresse generalizado, a falta de tempo, de paciência e tantas outras faltas, levam 

à busca desenfreada por uma compensação. Todos desejam e necessitam de 

momentos de lazer, de paz, de segurança e de felicidade” (OLIVEIRA; VIANNA; 

BORGES et. al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Projeto da área externa do Vita Residencial Clube 
Fonte: Panfleto publicitário 
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Figura 6: Projeto da área externa do L’ácqua Condominium Club 
Fonte: Panfleto publicitário 

 

 

Ainda segundo Oliveira; Vianna; Borges et al (2010), atento a essa demanda 

– muito mais idealizada do que propriamente concreta – o mercado imobiliário se 

encarrega de transformar seus produtos e sua comunicação para atendê-la. 

Surgem, então, pedaços do paraíso que todos sentem necessidade de comprar e 

cuja comercialização está apoiada na subjetividade do desejo, isto é, em 

representações do espaço. 

 
Vende-se não um produto em si, mas a possibilidade de 
concretização de um sonho, do desejo de certo grupo de pessoas, 
com determinado perfil e características socioeconômicas para 
realizá-lo. Assim, se adéqua a linguagem verbal e visual ao público-
alvo. A mídia televisiva, o jornal, os folhetos distribuídos nas ruas, os 
luxuosos standers, com modelos dos apartamentos em tamanho real 
e primorosamente decorados, são dispostos para chamar a atenção 
para a possibilidade de realização do que passou a se constituir a 
mais urgente de todas as necessidades: morar no clube residencial” 
(OLIVEIRA; VIANNA; BORGES et. al., 2010). 
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Enfim, compreende-se que as estratégias dos empresários urbanos se 

utilizam da recriação constante de um ideal de morar, introduzindo novos produtos 

que satisfaçam as expectativas dos consumidores e criando novas necessidades, ou 

seja, por meio do constante processo de inovação espacial. O condomínio-clube 

agrega todas essas representações, embora exacerbe os itens de lazer como 

principal característica. Esse novo momento representa uma diferenciação com 

relação aos empreendimentos anteriores, que passam por uma “depreciação 

fictícia”, uma vez que a população passa a preferir aqueles empreendimentos que 

adotam o “clube” como padrão. De acordo com o referencial teórico adotado, pode-

se observar que a inovação criada pelos empresários urbanos torna-se uma 

convenção ao longo dos eixos viários de expansão de Natal em direção a 

Parnamirim. Nesse sentido, os condomínios-clube estão na moda, conforme podem 

ser vistos nas figuras em anexo. 

A seguir é feita, com base na análise das entrevistas com os empresários 

urbanos, uma análise a respeito do advento dessa nova tendência; sua localização 

na área de expansão de Natal para Parnamirim; sua disseminação para outros 

bairros da cidade e o público alvo para quem são voltados esses empreendimentos2.  

 

 

3.2 Condomínio-clube: localização, segmentação e disseminação 

 

 

A tipologia do condomínio-clube surgiu nos grandes centros do Sudeste do 

Brasil e disseminou-se para várias regiões do país. De acordo com os entrevistados, 

a (falta de) segurança é o principal responsável pela busca de moradias em 

apartamentos. Atrelado a isso, a dificuldade de deslocamento, devido ao trânsito 

cada vez mais tumultuado, é apontado como determinante para o advento dos 

condomínios-clube, uma vez que “você vai passar a ter dentro de onde você mora, 

toda a área de lazer para sua família”, sem precisar atravessar os muros do 

condomínio. Em Natal, a partir dos anos 2000, a disseminação de tal tipologia está 

associada à vinda de grandes incorporadoras nacionais, tais como a Cyrela (de São 

Paulo), a Rossi (de São Paulo) – em parceria com a Diagonal (de Fortaleza) –, a 
                                                             
2
 Em anexo é possível ver o modelo do questionário aplicado junto aos empresários urbanos. 
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Moura Dubeux (de Recife), a MRV (de Belo Horizonte), a Planc (de João Pessoa) – 

em parceria com a Gafisa (de São Paulo) – o que já indica uma atração e 

valorização do mercado imobiliário de Natal: 

Antigamente, as incorporadoras locais e a tipologia de Natal, você 
olha... é só um condomínio, um prédio, um condomínio bem 
pequeno, com uma piscina, no máximo um salão de festas. Quando 
as incorporadoras de fora vêm, elas trazem esse conceito de 
condomínio-clube, porque fazem grandes investimentos (Renee 
Silveira – Cyrela) 
 

A estratégia da inovação espacial adotada pelos empresários urbanos no 

mercado residencial se assemelha à ideia de destruição criativa de Schumpeter, na 

medida em que tal processo é contínuo e busca-se levar vantagem no contexto de 

competição capitalista. De acordo com Fábio Andrade, Supervisor Regional da 

Diagonal/Rossi, o mercado residencial “é igual a área de investimentos, não pode 

reter seu dinheiro só numa área específica, tem que diversificar, da mesma forma 

que tem que diversificar o produto que a gente oferece”. Ou ainda acerca da 

inovação espacial, de acordo com o advogado do setor imobiliário: 

 

Normalmente o novo empreendimento é um pouco melhor que 
aquele que foi construído. Então, com toda certeza, o empreendedor 
sabe que se ali tem um empreendimento com uma piscina, ele vai 
colocar uma piscina com uma quadra. E isso vai cada vez mais 
gerando clubes na redondeza, porque ele tem que oferecer mais. 

 

As incorporadoras locais também passaram a seguir essa tendência, tais 

como Ecocil, G5, Estrutural, Capuche e adotaram um comportamento mimético que 

propiciou o surgimento de uma convenção urbana, baseada no sucesso de vendas 

propiciado pelo valor agregado da nova tipologia: 

 

Se eu lançar um empreendimento só como ele era feito nos anos 

80... apartamento, vaga de garagem e uma quadra poliesportiva... é 

um coisa. Mas se eu lanço um apartamento com um condomínio 

clube... É claro que vai valorizar mais esses condomínios que tem 

todo esse lazer (Ricardo Abreu – Abreu Imóveis). 
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Embora, em alguns casos, a área privativa dos apartamentos dos 

condomínios-clube seja menor, acrescentar ao empreendimento um grande aparato 

de lazer foi a maneira encontrada de diversificar o produto residencial em Natal. Isso 

se dá porque tal tipologia se tornou tão disseminada hoje em dia que “se não tiver o 

clube, para a classe média, não vende. Ou seja, um condomínio hoje para a classe 

média sem área de lazer, a pessoa não vai comprar. O lazer já é exigência da 

população” (Diógenes Neto). De acordo com o gerente de vendas da ECOCIL, entre 

os fatores determinantes para a compra de um imóvel, o lazer é o segundo mais 

importante, atrás apenas da segurança e à frente até da forma de pagamento e da 

metragem do apartamento. Essa mudança nos valores e nas preferências dos 

moradores acaba gerando uma depreciação fictícia dos imóveis mais antigos, que 

perdem a capacidade de concorrer: 

 

Existem pessoas que estão migrando de um apartamento maior para 
um menor, porque os prédios mais antigos não tinham esses 
valores... que as pessoas estão deixando de querer tanto espaço, 
devido a vida ser muito corrida. Então, o que acontece, essas 
pessoas estão indo para esses apartamentos menores, mas com 
mais segurança, mais conforto e mais lazer (Andressa Souza - 
ESTRUTURAL) 
 

As representações do espaço criadas pelos empresários urbanos despertam 

desejos no público alvo por meio da utilização de um estilo de morar que, muitas 

vezes, resgata e idealiza o passado por meio da naturalização de processos sociais: 

 

Todo mundo quer ter aquela vida de infância que teve... de andar na 
rua, de bicicleta, de jogar bola na rua, com os amigos, mas devido à 
insegurança... então, as incorporadoras começaram a ver nesse 
nicho aí, uma maneira de criar mini-bairros. Quando você faz um 
condomínio-clube, cria ali um mini-bairro. Um mini-bairro que dentro 
daquilo ali você transforma aquele bairro numa área para as pessoas 
conviverem melhor (Ricardo Abreu – Abreu Imóveis) 
 

 

Por serem empreendimentos de maior porte, são necessários grandes 

terrenos para a construção dos condomínios-clube. Nesse sentido, os entrevistados 

alegam que Natal é uma cidade pequena e que o Plano Diretor restringe o potencial 

construtivo de algumas áreas, além de existir grandes áreas que inviabilizam o 

crescimento do mercado imobiliário da cidade, tais como a grande quantidade de 
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quartéis e instalações militares em bairros com infraestrutura consolidada, como 

Tirol e Lagoa Nova. A área de expansão de Natal em direção à Parnamirim é onde 

ainda se podem encontrar terrenos maiores, que possibilitam a construção dessa 

tipologia. Por isso,  

  

é uma tendência que infelizmente Natal vai ter pouco, porque não 
tem área. Vai ficar tudo para Parnamirim, porque as áreas de Natal 
que estão sendo os condomínios vão ser os últimos. Porque não tem 
onde a gente buscar mais áreas na cidade (Ricardo Abreu – Abreu 
Imóveis). 
 

Uma das entrevistadas revelou que, além da existência de grandes terrenos, 

a legislação nessa parte da cidade também é responsável pela disseminação de 

condomínios-clube, uma vez que “em Parnamirim você pode comprar outorga 

onerosa, então você consegue construir até três vezes a área do terreno. Você paga 

uma taxa para a Prefeitura e possibilita aumentar o potencial construtivo”. Percebe-

se, pois, que os índices urbanísticos são fundamentais para a localização dos 

condomínios-clube. Verticaliza-se ao máximo, com o potencial construtivo mais 

elevado e equipam-se as áreas que restam. 

Além de grandes terrenos, o grande porte de tais empreendimentos pode ser 

visto com relação ao significativo número de unidades construídas e o número de 

torres de edifícios, conforme o quadro 5. Toda essa estrutura só consegue ser 

construída se for “dividida perante 200, 300, 400. Você não vai ter o condomínio 

clube para classe AA, para 30 pessoas, porque sai muito caro” (Diógenes da C. 

Lima Neto - advogado). Para conseguir arcar com os custos de construção de uma 

grande área de lazer, os empresários têm que repassá-lo para um maior número de 

moradores, como forma de não tornar a taxa de condomínio tão elevada: “É claro 

que tem um custo a mais, porque antes você fazia só uma quadra e hoje vai fazer 

uma quadra, piscina, academia... tem um custo a mais, mas quando você rateia por 

um grupo grande é um valor que não é significante para o morador” (Ricardo Abreu 

– Abreu Imóveis). 

Além dos signos e símbolos criados, a materialidade merece destaque por 

meio da infraestrutura urbana. Os eixos viários possibilitam o deslocamento da 

população para os locais de trabalho e serviços e comportam o mais importante 

movimento pendular da Região Metropolitana de Natal: 
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Abel Cabral e a Maria Lacerda têm a vantagem de você conseguir 
sair pelas arteriais... rapidamente você está na BR-101 e 
rapidamente você acessa a Ayrton Senna, então você consegue 
seguir para Ponta Negra por Cidade Verde, você consegue pegar a 
BR e acessar os bairros mais centrais da cidade (Renee Silveira - 
Cyrela) 
 

 

Apesar da grande valorização do bairro de Nova Parnamirim, os 

empreendimentos lançados continuam sendo voltados para a classe média, uma vez 

que “o bairro não é um bairro de classe alta, não é um bairro nobre, então os 

lançamentos são voltados para uma classe que não tem um rendimento alto” 

(Alexandre Gomes – Procuradoria de Imóveis). Mais uma vez é evidente a 

importância das externalidades de vizinhança, em que o entorno não “comporta” um 

empreendimento diferente do padrão populacional existente. Por outro lado, não se 

constroem habitações do tipo “Minha Casa Minha Vida (MCMV)” porque “o preço do 

terreno é muito caro para você colocar unidades com valor agregado mais baixo” 

(Alvamar Barbosa – Moura Dubeux). Existe, pois, uma relação direta entre o preço 

do terreno e a tipologia do imóvel, uma vez que o objetivo final dos empresários 

urbanos é, obviamente, o lucro. 

De acordo com os entrevistados, pode-se observar que as justificativas de 

trânsito caótico e insegurança crescente são utilizadas para construir uma tipologia 

em que os moradores “possam usufruir de todas as áreas dentro do próprio 

empreendimento” (Douglas Potther – ECM). Por outro lado, os condomínios-clube, 

por contarem com uma grande quantidade de unidades e, consequentemente, de 

moradores, acabam não se tornando tão atrativos para a população de maior renda, 

que preferem exclusividade. A maioria dos entrevistados afirma que não existem 

condomínios-clube nos bairros de elite devido à inexistência de grandes terrenos, 

porém alguns empresários urbanos revelam que tal tipologia não desperta o 

interesse da classe mais rica, uma vez que a população de alta renda não usa a 

estrutura de prédio, já que tem outras opções de lazer, além de não gostar de “morar 

com muita gente” e preferirem apartamentos com área privativa maior. 

Em geral, os entrevistados apontaram que o público alvo a que são 

destinados os condomínios-clube é a classe média: “Casais recém-casados, com 

renda a partir de R$ 6.000,00... de classe B, com um ou dois filhos, que querem uma 
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coisa mais moderna”. De acordo com Andressa Souza, os estudos realizados pela 

Estrutural apontam que os consumidores que representam uma demanda potencial 

de compra de um empreendimento moram em um raio em torno de 15 km de 

proximidade do lançamento imobiliário. Fica claro que as inovações espaciais 

criadas por meio da abertura de novas localizações para atuação no mercado 

residencial ratificam o modelo de segmentação que já existe historicamente no 

processo de produção do espaço da cidade, uma vez que “uma das premissas da 

construção civil é observar o entorno”. 

Alguns entrevistados explicam que o próprio conceito de condomínio-clube 

está atrelado ao público alvo a que está destinado, como explica Fábio Andrade: “Eu 

posso definir um clube para o setor econômico e outro para padrão mais alto. Então 

eu setorizo e dou definições diferentes para cada um”. Ou ainda, “o tamanho do 

condomínio-clube é que vai variar, uns vão ser completos, outros menos completos, 

mas todos eles vão ter piscina, uma quadra, academia de ginástica...” (Maurício 

Brasil). Muitos condomínios estampam em suas propagandas a atrativa frase de que 

possuem “lazer completo”, inclusive alguns empreendimentos do programa “Minha 

Casa Minha Vida”, conforme as figuras 7 e 8. “Hoje é possível, essa pessoa com R$ 

1.600,00 comprar o Minha Casa, Minha Vida com o condomínio-clube. Evidente que 

é diferente, esse condomínio-clube é mais afastado da cidade, mas ele vai ter o 

mesmo conforto” (Maurício Brasil). Essa estratégia pode ser vista como uma forma 

de tornar os empreendimentos relativamente mais caros e voltados para uma faixa 

de renda mais elevada, uma vez que aumentam o preço do condomínio, ao invés de 

solucionarem o problema do déficit habitacional da população de renda mais baixa. 

Para Abramo (2007), a dinâmica de inovação espacial implantada pelos 

empresários urbanos visa prioritariamente à demanda de maior solvência. Isso 

significa que “a oferta capitalista de residências estabelecerá uma estratégia de 

escalonamento de inovações datadas: quanto mais alto o rendimento das famílias 

em jogo, mais recente será a inovação” (ABRAMO, 2007, p. 308). Porém, somente 

agora se pode observar a construção de um condomínio-clube em Ponta Negra, 

chamado Portamaris, e outro em Capim Macio, chamado Paradise Village, ambos 

bairros com uma população de renda mais elevada. A principal diferença em relação 

àqueles que são construídos na área de expansão de Natal é o menor número de 

unidades de apartamentos, que reflete a busca por atrair um público alvo de maior 
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renda, que prefere exclusividade. A disseminação dessa inovação espacial para 

outras partes da cidade propicia uma homogeneização dos estoques habitacionais: 

 

Quando o processo de difusão atinge um número de localizações 
maior do que a própria inovação atingia no início (devido às 
características de “transbordamento” espacial da difusão), pode-se 
concluir que a tendência à homogeneização prevalecerá (ABRAMO, 
2007, p. 311). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Empreendimento do Programa MCMV no bairro do Planalto que enfatiza o “lazer completo” 
Fonte: Panfleto publicitário 
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Figura 9: Empreendimento do programa MCMV no bairro de Cidade da Esperança que enfatiza o 
“lazer completo”. Fonte: Panfleto publicitário 
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No que diz respeito às inovações no produto residencial, Fábio Andrade 

deixa claro que “a partir do momento que você põe uma coisa no mercado, o 

concorrente não vai por diferente. Senão ele vai estar inferior, defasado. Então todo 

mundo tem que acompanhar”. A própria tendência de homogeneização dos 

estoques é um obstáculo à tentativa dos empresários urbanos de alcançar o lucro: 

 

Do ponto de vista da estratégia dos empresários, é plausível supor 
que a propagação espacial de uma inovação – ou seja, sua 
generalização por imitação – tenderá a reduzir as possibilidades de 
imposição de um mark-up urbano, visto que é sobretudo a produção 
de uma diferenciação espacial que lhes permite impor essa margem 
de lucro (ABRAMO, 2007, p.306-307). 

 

 

Tal difusão da inovação espacial faz reiniciar a busca dos empresários 

urbanos por uma diferenciação que propicie maiores lucros e vantagens em relação 

a seus concorrentes. Em alguns condomínios-clube há a contratação de uma 

empresa responsável pela manutenção e conservação de toda a infraestrutura de 

lazer disponibilizada. Ela também pode organizar cronogramas de atividades em 

datas comemorativas ou férias, com o intuito de “dar vida ao empreendimento” 

(Renee Silveira). Em alguns casos de São Paulo, existe o sistema de pay-per-use, 

no qual se pode contratar serviços de lavanderia, encanamento, personal trainer etc. 

Em outros casos, alguns empreendimentos são construídos também com algumas 

salas comerciais que podem vir a conter serviços básicos que atendam os 

moradores dos edifícios. É o caso do Natal Brisa Condomínio Clube, da Moura 

Dubeux, que pode ser visto na figura 9. 

Já a Cyrela indicou que pretende lançar um empreendimento na BR-101, já 

em 2012, que une o uso residencial com um complexo de escritórios em que os 

profissionais liberais que morarem no empreendimento poderão trabalhar. “Eles não 

são interligados, são divididos, mas é no mesmo terreno... o terreno é dividido ao 

meio, para que justamente as pessoas possam trabalhar e residir atravessando uma 

rua” (Renee Silveira). De acordo com um dos entrevistados, Natal pode seguir o 

exemplo de outras cidades, como São Paulo ou Brasília, em que os condomínios 

são mais autossuficientes. Nessa perspectiva, sua projeção não é nada animadora: 

“Então eu acho que o futuro não será só os condomínios-clube, mas o condomínio 

em que a pessoa vai nascer, vai morar, vai viver e, se brincar, casar ali dentro”.
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EMPREENDIMENTO 
NÚMERO DE 

TORRES 

TAMANHO DOS 

TERRENOS (valor 

aproximado em 

m²) 

NÚMERO DE 

UNIDADES 
INCORPORADORA/CONSTRUTORA 

CENTRAL PARK CONDOMÍNIO 
CLUBE 8 60.000 900 ECOCIL 

NATAL BRISA CONDOMÍNIO 
CLUBE 5 15.000 336 MOURA DOUBEUX 

L’ÁCQUA CONDOMINIUM 
CLUBE 5 43.000 464 CYRELA 

VITA RESIDENCIAL CLUB 6 39.450 900 CYRELA 
VILA VERDE 4 20.000 296 DIAGONAL/ROSSI 

AMAZÔNIA RESIDENCIAL 
CLUB 

4 * 352 G5 

CERTTO HOME CLUB 10 19.000 688 CYRELA 
CONDOMÍNIO CLUBE 

AQUARELLE 4 11.725 304 ESTRUTURAL 

NOVO STILLO HOME CLUB 6 15.580 402 CYRELA 
VILLA PARK 2 70.000 298 ESTRUTURAL 

NATTURE CONDOMÍNIO 
CLUBE 6 23.000 480 ESTRUTURAL 

TOTAL 60 316.755 4.636  
Quadro 5 – Caracterização geral dos condomínios-clube em Natal 
Fonte: Elaborada pelo autor com base em panfletos publicitários 
* Dados não disponíveis 
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Figura 10: Salas comerciais em construção e torres do edifício Natal Brisa Condomínio Clube.  
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Apesar dessa avalanche de lançamentos imobiliários, alguns entrevistados 

acreditam que tal efervescência já pode estar chegando próximo ao limite, uma vez 

que “o mercado já tem uma oferta maior do que a procura para eles” (Stênio 

Dantas). O gerente da NL Imóveis revela que já existiu, inclusive, um caso em que 



80 

 

as vendas de um empreendimento do tipo condomínio-clube não corresponderam ao 

esperado. O panfleto publicitário desse lançamento pode ser visto na figura 10. 

 

Vou dar um exemplo, a GAFISA lançou um condomínio-clube na 
Maria Lacerda e abortou o empreendimento, o Alegro. É o melhor 
exemplo... não vendeu, não foi bem aceito no mercado. Abortaram o 
empreendimento por falta de venda. Então esse é um fator relevante, 
como já estivesse apontando uma exaustão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Propaganda do Allegro Condomínio-Clube 
Fonte: Panfleto publicitário 
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Segundo Abramo (2007a), quando o estoque adquire o perfil que a 

convenção tinha em mente, os investimentos tendem ao nível mais baixo. O 

crescimento em direção à Parnamirim, que atualmente é uma saída encontrada para 

a reprodução de capital no mercado residencial, futuramente pode não dar conta de 

absorver tais investimentos. De acordo com o supervisor regional da Diagonal/Rossi: 

  

É uma área grande, que ainda tem muita coisa para sair, mas ao 
mesmo tempo a gente tem um processo delicado, que acaba todo 
mundo se voltando para o mesmo mercado. E acaba de certa forma 
saturando o mercado. Não necessariamente, tudo que vai ser 
lançado em Parnamirim vai ter liquidez. Na verdade a gente pode de 
uma certa forma estar sufocando, dando muita oferta e pouca 
demanda de compra, até pelo perfil do comprador. 
 
 

 

A gerente comercial da Estrutural também já nota que o mercado imobiliário 

de Natal vai ficar “encharcado”. Como consequência: “as construtoras estão 

realmente engolindo umas às outras. Só vão realmente ficar no mercado as maiores. 

As maiores estão comprando as menores. Daqui há uns quatro, cinco anos, só vão 

ficar realmente as maiores.” Essa pode vir a ser mais uma estratégia para solucionar 

a problemática da acumulação capitalista por meio da produção do espaço urbano. 

Porém, é importante lembrar que ainda existem grandes terrenos, 

principalmente ao longo da Avenida Maria Lacerda, onde podem ser construídos 

outros empreendimentos. Além disso, a abertura da Avenida Prudente de Morais até 

o município de Parnamirim pode, futuramente, ser um local privilegiado de 

investimentos imobiliários. 

Pode-se perceber pelas entrevistas que os empresários urbanos conhecem 

muito bem a cidade de Natal. Tal conhecimento é usado para construir um lobby e 

direcionar o crescimento da cidade. A inovação espacial é uma constante 

reinvenção das estratégias de acumulação de capital, alterando a dinâmica espacial 

da cidade. O discurso dos empresários urbanos tende para um ponto comum, isto é, 

há uma convergência dos pensamentos e da prática dos agentes, acerca da 

localização e das características de cada empreendimento. Tal pensamento 

hegemônico, responsável pela produção do espaço dominante, só é passível de 

transformações por meio da tentativa de se pensar os espaços de representação 

que levam em direção ao direito à cidade. 
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3.3 Condomínio-clube: espaços de representação e direito à cidade? 

 

 

As representações do espaço expressam o modo hegemônico de pensar a 

cidade. É preciso mudar essa ótica para se construir cidades mais justas. A terceira 

dimensão do espaço discutida por Lefebvre, os espaços de representação, têm o 

potencial não somente de afetar a representação do espaço como também de agir 

como força produtiva material com respeito às práticas espaciais. De acordo com 

Soja (1996, p. 82): 

tal conhecimento não é obtido em construções permanentes em 
torno de epistemologias fechadas e formalizadas, mas através de 
uma série infinita de aproximações teóricas e práticas, um 
nomadismo crítico e questionador em que a jornada para novos 
caminhos nunca cessa. Nós devemos sempre nos mover para novas 
possibilidades e lugares. 

 

A forma geral do urbano engloba as três “topias”: isotopia, heterotopia e 

utopia. A isotopia é tida como o conjunto de signos que aproximam as diferentes 

cidades, como as avenidas, praças, vazios, que surgem a partir de iniciativa de 

classes altas sem necessariamente considerar a população total da cidade. A 

heterotopia, por sua vez, é o lugar do outro, o espaço não planejado, os espaços 

neutros como cruzamentos, rupturas, superposições. A utopia é o não-lugar, o lugar 

daquilo que não acontece, uma virtualidade, rumo à criação de uma realidade 

imaginativa (LEFEBVRE, 1999). 

Para Lefebvre (1991), os espaços de representação estão cheios de 

símbolos, daí a tendência de alguns de vê-lo principalmente como um semiologista e 

descrever o espaço vivido como um espaço simbólico. Estes espaços são também 

preenchidos com política e ideologia, entrelaçadas com o real e o imaginado, e com 

capitalismo, racismo, patriarcalismo e outras práticas espaciais materiais que 

concretizam as relações sociais de produção, reprodução, exploração, dominação. 

De acordo com Soja (1996, p. 68): 

 

Eles são os ‘espaços dominados’, os espaços das periferias, 
marginais e marginalizados, os ‘Terceiros Mundos’ que podem ser 
visto em todas as escalas, na realidade do corpo e da mente, nas 
identidades coletivas e individuais do mais local ao mais global. Eles 
são os espaços escolhidos para luta, libertação, emancipação. 
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Lefebvre (1998) repudia o caráter alienante da própria pretensão de tornar 

os problemas urbanos uma questão meramente administrativa, técnica, científica, 

pois ela mantém um aspecto fundamental da alienação dos cidadãos: o fato de 

serem mais objetos do que sujeitos do espaço social, fruto de relações econômicas 

de dominação e de políticas urbanísticas por meio das quais o Estado ordena e 

controla a população. Para Lefebvre (1991), qualquer estratégia para lidar com as 

cidades deve conter políticas destinadas a mudar a forma espacial da cidade e os 

processos sociais da mesma.  

Seguindo na sua ideia de direito à cidade, Lefebvre (1991) defendeu a 

necessidade da luta em um amplo terreno do direito à diferença, ser diferente, contra 

a crescente força de homogenização, fragmentação e poder hierarquicamente 

organizado que definiu a geografia específica do capitalismo. O espaço diferencial 

manifesta-se neste espaço capitalista como uma tendência ou uma possibilidade 

que ainda não está plenamente realizada, embora se insinue em todos os níveis da 

vida urbana: a casa, a escola, o bairro e a cidade revelam diferenças que o espaço 

abstrato procura encobrir e ocultar. O espaço diferencial reúne o que está dividido, 

nomeadamente o público e o privado. 

O direito à cidade não se realiza simplesmente pela construção de moradias 

e outros bens materiais, mas de uma sociabilidade alternativa à da sociedade 

burocrática – seja a de consumo, seja a planificada –, dominada por uma 

racionalização automatizada que torna a vida cotidiana trivial, desprovida de sentido 

e autenticidade. O direito à cidade manifesta-se como forma superior dos direitos: 

direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitar e a morar. Sua 

realização só pode acontecer quando, confrontando a lógica de dominação, 

prevalece a apropriação do espaço pelos cidadãos, sua transformação para 

satisfazer e expandir necessidades e possibilidades da coletividade (LEFEBVRE, 

1999). 

A escolha política é central para a imaginação espacial de Lefebvre (1991). 

Neste espaço politicamente carregado, uma forma radicalmente nova e diferente de 

cidadania pode ser definida e realizada. É essa escolha política, o ímpeto de um 

explícito projeto político, que fornece atenção especial e relevância contemporânea 

particular aos espaços de representação, ao espaço vivido como uma localização 

estratégica na qual abrange, compreende e transforma potencialmente todos os 
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espaços simultaneamente. O espaço social vivido, mais do que qualquer outro, o 

espaço de todas simultaneidades, perigos e possibilidades inclusas: o espaço da 

abertura radical, o espaço da luta social (SOJA, 1996). 

Para tanto, é preciso contrariar o status quo de segregação e uniformização 

do cotidiano, por meio da contestação e da vivência concreta de experiências 

alternativas, mais espontâneas e autênticas, propiciadas, por exemplo, pela arte e 

por atividades lúdicas comunitárias, como festas e jogos no espaço público. Para 

Lefebvre, por meio dessas formas de contracultura, de primado da imaginação sobre 

a razão, da arte sobre a ciência, da criação sobre a repetição, é possível restaurar a 

cidade como obra dos cidadãos. 

Para Soja (1996), pensar os espaços de representação é uma parte 

necessária para compreender o Terceiro Espaço como uma composição ilimitada de 

mundos de vida que são radicalmente abertos; que são de âmbito abrangente e 

transdisciplinar, embora politicamente orientados. Um novo urbanismo é possível por 

meio da revolução urbana, em busca da substituição do habitat pelo habitar, do valor 

de troca pelo valor de uso. É necessária uma revolução urbana para que se garanta 

uma vida social desalienada no cotidiano. A propriedade privada fomenta o 

erguimento de um espaço alienado (LEFEBVRE, 2008). 

 

Existem diversos urbanismos, o dos humanistas, o dos promotores 
imobiliários, o do Estado e dos tecnocratas. Os primeiros propõem 
utopias abstratas; os segundos vendem urbanismo, ou seja, 
felicidade, “estilo de vida”, “status”; quanto aos últimos, sua atividade, 
assim como a do Estado, dissocia-se em vontade e representação, 
em instituições e ideologias (LEFEBVRE, 2008, p. 137). 
 

Levando em consideração que os empresários urbanos utilizam o lazer 

como a principal forma de conseguir atrair o público alvo para essa nova tipologia, 

como inserir os condomínios-clube nessa discussão? Ao se pensar em espaços de 

lazer, Lefebvre (1991) chama a atenção para o fato de que eles parecem ter 

escapado do controle da ordem estabelecida, uma vez que são espaços de jogo e 

poderiam constituir-se em contra-espaços. Para Lefebvre (1991, p. 383-384), esta é 

uma ilusão completa: 

  

O lazer é tão alienado e alienante como o trabalho; tanto um agente 
de cooptação como ele próprio é cooptado, e tanto uma parte 
assimilada quanto assimilativa do sistema. Uma vez uma conquista 
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da classe trabalhadora, na forma de dias de folgas pagos, feriados, 
fins de semana, e assim por diante, o lazer foi transformado em uma 
indústria, em uma vitória do neocapitalismo e uma extensão da 
hegemonia burguesa para a totalidade do espaço. 

 

Tais espaços servem à reprodução das relações de produção. Portanto, este 

espaço também é feito de “caixas para viver, de planos idênticos empilhados um em 

cima do outro, ou preso ao lado do outro em linhas” (LEFEBVRE, 1991, p. 384). 

Talvez nesse ponto seja possível a aproximação com o objeto de estudo da 

presente pesquisa. Os condomínios-clube, que podem, em alguns casos, unir os 

preceitos da Carta de Atenas de habitar, trabalhar, recrear e circular, vão de 

encontro à tentativa de pensar um espaço diferencial, uma vez que buscam 

homogeneizar os modos de vida e consumo. 

Lefebvre (2006) defende o fim da propriedade privada – no qual se inclui a 

estrutura residencial segmentada – e de formas institucionais de regular o espaço 

urbano, que terminam por produzir a dominação dele tanto política quanto 

economicamente. O fim da propriedade privada e a adoção de relações sociais 

libertárias inserem-se em um programa político radical da produção do espaço. 

Harvey (2002) também defende o poder evolutivo da vontade social e da 

consciência política, ao chamar a atenção para o fato de que, embora as condições 

de um desenvolvimento geográfico desigual imponham dificuldades a uma luta 

anticapitalista, também oferecem oportunidades para a organização e ação políticas. 

A vida cotidiana ganha força nesse contexto, uma vez que tais possibilidades 

revolucionárias estão intrisecamente ligadas ao conteúdo de classe contido nas lutas 

populares. Portanto, o desenho urbano por si só não deve ser visto como a solução 

dos problemas sociais: 

 

“todas as espacializações utopistas, desde Thomas Morus, passando 

por Le Corbusier, até a degeneração utopística encarnada pela 

Disneylândia, não podem deter a história e os seus processos. As 

políticas de emancipação invocam um utopismo vivo dos processos, 

em contraposição ao utopismo morto da forma urbana espacializada” 

(HARVEY, 2002, p. 6) 
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A transformação das relações sociais no espaço urbano deve ser um 

processo contínuo de mudança, uma revolução que “persiga a construção de uma 

sociedade alternativa como objetivo de longo prazo mediante ações de curto prazo” 

(HARVEY, 2002, p. 7). Nesse sentido, os problemas sociais não são resolvidos ao 

se dar carta branca às forças do mercado. Redefinir os valores de riqueza e bem-

estar e direcioná-los para a população em geral é fundamental. O grande desafio na 

busca por maior justiça social é definir políticas que associem a heterogeneidade e 

as diferenças. As tensões resultantes das heterogeneidades não devem ser 

reprimidas, e sim utilizadas de maneira a estimular e contestar a vida urbana, em 

direção a um espaço diferencial, em direção ao direito à cidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Para entender o processo de produção do espaço, iniciou-se com a 

compreensão da tridimensionalidade do espaço: o espaço percebido, o espaço 

concebido e o espaço vivido. Tais dimensões são fundamentais para compreender a 

problemática espacial em sua totalidade, ou seja, em suas dimensões econômica, 

social, cultural, política. O espaço urbano reúne pessoas, mercadorias, atos e 

símbolos. É por meio do espaço que a sociedade se reproduz, pois este é 

simultaneamente um meio de ações sociais e um produto dessas ações. Além disso, 

a produção do espaço é parcela substancial da acumulação de capital. 

Dentre os diversos movimentos que ocorrem no processo de produção do 

espaço, as transformações na configuração residencial despertaram o interesse 

para a realização desse trabalho. Tomando por base a abordagem de Henri 

Lefebvre, compreendeu-se que a valorização imobiliária de determinada localização 

pode se dar através das práticas espaciais materializadas por meio da provisão de 

infraestrutura, serviços e outras benfeitorias, bem como por meio das 

representações do espaço no que dizem respeito aos símbolos de status, segurança 

e qualidade de vida. Porém, esse trabalho procurou entender como atuam os 

agentes do mercado imobiliário, em uma escala local, daí a necessidade de utilizar 

de conceitos intermediários que possibilitem entender a diferenciação na dinâmica 

espacial de Natal. 

Nesse sentido, buscou-se compreender a transformação do espaço urbano 

por meio do conceito de destruição criativa, que David Harvey utiliza para relacionar 

a urbanização e a acumulação capitalista. Esse conceito, criado por Schumpeter, 

teve grande significado para o entendimento da lógica de atuação dos empresários 

capitalistas. No caso da configuração residencial, tal conceito foi utilizado como 

referência para Pedro Abramo designar as estratégias dos empresários urbanos, por 

meio de inovações espaciais. O movimento entre esses diferentes níveis de análise 

permitiu uma melhor compreensão das transformações espaciais.  

A prática espacial da inovação permite realizar uma leitura acerca dos 

condomínios-clube. Em primeiro lugar, a inovação espacial caracteriza-se pela 

abertura de novas áreas para produção habitacional, possibilitando uma expansão 
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do mercado imobiliário. No caso de Natal, pode-se destacar a localização de tais 

empreendimentos em uma área de expansão, que continha inúmeros terrenos, 

granjas e chácaras, e tiveram seu uso modificado pelo intenso processo de 

verticalização. Em segundo lugar, a inovação caracteriza-se pela criação de novos 

produtos, como forma de se diferenciar dos estoques habitacionais existentes e 

proporcionar lucros maiores. Os condomínios-clube se diferenciam pela ênfase dada 

à estrutura de lazer e, por conseguinte, à qualidade de vida, como forma de 

desenvolver características peculiares que proporcionem lucros extras para os 

empresários urbanos. 

A difusão dessa estratégia de diferenciação, sendo atrativa para os 

compradores e lucrativa para os empreendedores, pode dar origem a uma 

configuração em que os estoques residenciais da cidade passem a apresentar 

características semelhantes. Essas características semelhantes são oriundas dos 

comportamentos miméticos dos empresários urbanos, que passam a copiar o 

modelo de sucesso para outros bairros da cidade, ou seja, através de um “contágio” 

desses valores e símbolos para os demais empreendimentos da cidade. Para 

Lefebvre, esses signos podem ser inseridos no âmbito das representações do 

espaço. Para Abramo, tal crença está arraigada em uma convenção urbana. No 

caso de Natal, os itens de lazer despontaram como carro chefe dos lançamentos 

imobiliários e tornaram-se elementos de competição no marketing de venda dos 

condomínios. 

O apelo do marketing imobiliário baseia-se na criação de áreas comuns que 

representam espaços ideais de convivência, tranquilidade, segurança e qualidade de 

vida. Porém, uma das principais condições para a oferta de equipamentos de lazer é 

a aquisição de terrenos com dimensões acima de 10.000 metros quadrados para a 

implantação dos empreendimentos imobiliários. Esta estratégia se deve à 

possibilidade de maior verticalização oferecida sob essas condições, tornando os 

empreendimentos mais rentáveis. O fenômeno de proliferação dos condomínios-

clube na Zona Sul de Natal tem diretamente a ver com a relação entre o potencial 

construtivo, a área do terreno e a possibilidade de verticalização, ou seja, quanto 

maior é o terreno, maior é a possibilidade de verticalizar e produzir adensamento, 

elevando assim a quantidade de unidades e a rentabilidade imobiliária, ao mesmo 

tempo liberando espaço para o as estruturas do “clube”. A associação desses 
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atributos, reforça a ideia de “clube”, constituindo-se como tema preferencial da 

publicidade realizada pelo marketing imobiliário, para atrair uma demanda solvável. 

Muitas vezes, tal apelo pode ser visto, inclusive, em programas habitacionais 

voltados para a população de menor renda, como o Minha Casa Minha Vida. Um 

condomínio com “lazer completo” é muito mais valorizado devido à depreciação 

fictícia que se dá nos imóveis mais antigos. Porém, deve-se ressaltar que existem 

diferenças entre os clubes construídos nas diversas partes da cidade. De acordo 

com o submercado a que eles pretendem alcançar, os empreendimentos vão 

modificando suas características em quantidade e qualidade dos itens de lazer 

construídos. Aqueles nos quais se inserem os imóveis do programa MCMV, por 

exemplo, possuem estruturas de lazer inferiores3. 

A materialidade expressa pelo preço do terreno ainda é fundamental para a 

ação dos empresários urbanos. Se a área é valorizada, com o terreno mais caro, 

será construído um empreendimento que possibilite um maior retorno financeiro, daí 

a preferência por condomínios de alto padrão. Caso a localização seja menos 

valorizada, o padrão do lançamento imobiliário será inferior, uma vez que a 

demanda apresenta uma renda mais baixa. Abramo complementa essa discussão 

ao adicionar as externalidades de vizinhança como fator importante para direcionar 

as ações no mercado residencial, partindo da ideia de que, considerando-se as 

possibilidades de cada um, escolhe-se morar próximo à população de maior renda. 

É notório que essa lógica está diretamente associada à segmentação 

espacial que orienta o mercado residencial. O que vai diferenciar o público alvo dos 

empreendimentos é a localização, fundamentada no processo de segmentação 

espacial. A segmentação espacial é, ao mesmo tempo, uma das principais 

consequências desse fenômeno e uma estratégia de acumulação capitalista 

executada pelos empresários urbanos. Mais do que identificar o rebatimento 

espacial da segmentação, buscou-se explicar por que tal configuração residencial é 

funcional ao desenvolvimento capitalista e como os empresários urbanos 

transformam a cidade para que esta atenda à acumulação de capital. 

                                                             
3 O Programa Minha Casa, Minha Vida não é tema deste trabalho, mas pretendemos realizar 
pesquisa sobre o assunto no futuro próximo. 

 



90 

 

Essa segmentação espacial é a principal marca dos empresários urbanos no 

mercado residencial. A tipologia dos empreendimentos está diretamente associada 

com a localização onde serão construídos. No discurso dos agentes entrevistados, a 

convergência entre infraestrutura urbana e a ocupação das elites é resultado de um 

processo natural de ocupação do espaço, negando a natureza seletiva do capital. A 

visão de tais agentes é responsável por um conhecimento espacial que produz um 

espaço hegemônico, no qual a segmentação é uma das principais consequências. 

Os condomínios-clube, apesar de muitas vezes serem vistos como tipo de moradia 

ideal, não devem ser pensados como um espaço diferencial, um espaço contrário à 

ordem dominante. Ao invés disso, é mais uma das formas de reprodução do capital 

por meio da produção do espaço. 

Com relação aos bairros de elite de Natal, a tipologia condomínio-clube não 

está presente devido à ausência de grandes terrenos e, também, devido à 

preferência dos moradores de maior renda por um espaço privativo maior, isto é, por 

exclusividade. Como os condomínios-clube são construídos com muitas torres de 

edifícios e muitas unidades de apartamentos, inclusive por andar, isso não atrai a 

demanda mais rica. Por isso, sua localização se dá em áreas preferencialmente de 

classe média. No caso da cidade de Natal, observa-se que a estratégia de 

construção dessa nova tipologia residencial disseminou-se ao longo de importantes 

eixos viários da Zona Sul, em direção ao município de Parnamirim. 

Com esse trabalho, pretendeu-se contribuir para a compreensão desse 

fenômeno recente do mercado imobiliário que ocorre não apenas na cidade de 

Natal, mas também em outras cidades brasileiras. Dado que o tema é ainda pouco 

explorado, acredita-se que esse trabalho sirva para dar suporte a outras pesquisas. 

Aqui, foi trabalhada a visão dos empresários urbanos. As transformações espaciais 

advindas das construções desses empreendimentos, em termos de impactos 

ambientais, sociais e na própria gestão urbana podem ser discutidas a partir desse 

trabalho. Pesquisas futuras podem ser realizadas também sobre, entre outros 

aspectos relevantes, a visão dos próprios moradores sobre a importância do lazer na 

escolha residencial, bem como as relações de sociabilidade produzidas intramuros. 

 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Projeto da área externa do Certto Home Club 

 

 

Figura 13: Projeto da área externa do Certto Home Club 
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Figura 14: Projeto da área externa do Lacqua Condominum Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Projeto da área externa do Vita Residencial Club 
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Figura 16: Propaganda do Villa Park 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Propaganda enfatizando os itens de lazer do Novo Stillo Home Club 
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Figura 18: Propaganda enfatizando os itens de lazer do Central Park Condomínio Clube 
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Figura 19: Propaganda do Central Park Condomínio Clube 
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Figura 20: Propaganda enfatizando os itens de lazer do Vila Verde  
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Figura 21: Propaganda do Amazônia Residencial Club 
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ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO 

Entrevistado:  

Entrevistador: Felipe Fernandes de Araújo 

Data: 

 

1. Quais as áreas de expansão e valorização para o mercado imobiliário de Natal? 

Qual o perfil de cada mercado, em cada área específica? 

2. Especificamente com relação à Zona Sul da cidade, por que os condomínios 

verticais estão se disseminando em direção à Parnamirim? 

3. Com relação ao novo prolongamento da avenida Prudente de Morais, qual sua 

projeção sobre o que vai acontecer nessa região? 

4. Por que a tipologia condomínio-clube surgiu no mercado imobiliário de Natal, nos 

últimos anos? Essa nova tipologia agrega valor ao empreendimento? Essa 

tendência vai continuar nos próximos anos? 

5. Por que os condomínios-clube predominam na área de expansão entre Natal e 

Parnamirim? Por que essa tipologia e não outra? 

6. Qual o público-alvo a que se destinam os condomínios-clube em Natal? Por quê? 
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