


GERSON GOMES DO NASCIMENTO

Shopping-centers:

elementos de (re)produção urbana na zona sul de Natal-RN

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação e Pesquisa em Geografia (Mestrado)
da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte para obtenção do título de mestre, sob a
orientação do Professor Dr. Ademir Araújo da
Costa.

Natal/RN
2003



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM GEOGRAFIA

A dissertação Shopping-centers: elementos de (re)produção urbana na
Zona Sul de Natal-RN, apresentada por Gerson Gomes do Nascimento, foi aprovada e
aceita como requisito para obtenção do título de Mestre em Geografia.

BANCA EXAMINADORA

Profº Dr. Ademir Araújo da Costa
Orientador

Profº Dr. Jan Bitoun
Examinador

Profª Dra. Beatriz Maria Soares Pontes
Examinadora

Natal,____/____/____.



Este trabalho é dedicado a minha
mãe Irani pelo incentivo e carinho
que me deu durante todo o trabalho,
a minha irmã Líbia, João Manoel,
Adriana Gabriel e Deusa por toda a
força e consideração que tiveram
comigo, principalmente nas horas
mais difíceis. Sem o apoio de todos
vocês, essa trajetória teria sido mais
difícil. Que Deus abençoe a todos.



AGRADECIMENTOS

Não estamos, neste momento, cumprindo uma formalidade, tampouco se

trata aqui de agradecer as manifestações de carinho, dedicação e estímulo que recebemos

durante a realização desse trabalho. Queremos apenas registrar e expressar nossa mais pura

afeição para com pessoas especiais.

É bem verdade que o indivíduo coloca naquilo que faz a marca de sua

individualidade, projeta seus desejos, sentimentos e frustrações; mas um texto acadêmico é

produto de um processo acumulativo de vários aspectos internos e externos que transcende

o plano do indivíduo. Às vezes nos perguntamos se este trabalho é realmente um trabalho

individual.

Com efeito, um trabalho científico nunca se realiza por mérito de uma única

pessoa. Durante a realização deste trabalho, um número considerável de pessoas participou

efetivamente e de forma brilhante, dando contribuições preciosas para que realizássemos

com sucesso o “término” desse texto acadêmico. A todos, a nossa mais pura emoção.

Entretanto, devo a Deus, causa primeira de todas as coisas e aos espíritos de luz que nos

sustentaram nessa difícil mais prazerosa tarefa, a realização desse trabalho,  a minha mais

profunda gratidão.

Ao meu orientador, Dr. Ademir Araújo da Costa, uma vez que qualquer

adjetivo que se use para agradecê-lo pela paciência, tolerância, amizade e profissionalismo

é muito pouco, dado o crescimento intelectual e interior durante o tempo em que

convivemos juntos. Foram suas críticas, discussões e sugestões que nos impulsionaram para

a concretização desse trabalho. Que Deus te ilumine.

A minha família, sem dúvida, coube a tarefa mais difícil: conviver com as

angústias, ansiedades e neuroses de quem está fazendo um trabalho de muita

responsabilidade. A compreensão, carinho, amor e dedicação de minha mãe, irmãos e

sobrinhos foi primordial. O estímulo e a confiança de todos vocês foi imprescindível para

que tudo se realizasse com sucesso. Amo todos vocês.

Ao meu “irmão”, João Manoel que compartilhou de todos os meus sonhos,

um deles agora realizado, pelos grandes debates travados sobre a temática, pelas lições de

vida em momentos difíceis, pela ajuda com suas idéias que muito enriqueceram o trabalho,



pelas fotos no trabalho de campo, pela paciência que teve nas horas turbulentas e de stress,

em fim, por tudo o que representas na minha vida. Fostes um verdadeiro irmão. Obrigado.

A todos os professores do Departamento de Pós-Graduação em Geografia,

principalmente a Beatriz Pontes, José Lacerda, Márcio Valença,  Tásia Medeiros e Liana

Maria pelas preciosas colaborações e incentivos dados em todas as horas em que os

procurei. São todos mestres na essência da palavra, merecendo o meu profundo respeito.

Um abraço a todos.

Aos meus amigos da base de pesquisa Estudos sobre Habitação e Espaço

Construído, Sara Raquel e Francisco Ednardo pela colaboração na coleta de material que

muito nos ajudou no trabalho e, principalmente pelo socorro no computador, uma vez que

não domino a máquina. A ajuda de ambos dispensa comentários. A Josué Alencar, da base

de pesquisa Estudos Sócio-Espaciais e Representação Cartográfica pela total dedicação na

aplicação dos questionários. Um grande abraço. A Ricardo Alexsandro, secretário da Pós-

Graduação em Geografia por toda a paciência, alegria e dedicação na confecção dos

gráficos e tabelas. Muito obrigado. A Aristotelina Pereira da base de pesquisa Estudos

Sócio-Espaciais e Representação Cartográficas pela confecção dos mapas.

Aos meus companheiros do mestrado que mesmo nem sempre perto,

torceram por mim. Um agradecimento especial a Marta Turra, Frederico Fonseca, Minoru

Wake e Vera Lúcia por toda a força e contribuição. Esse desafio nos tornou mais fortes e

mais unidos. Que bom.

Aqueles que nos concederam entrevistas e facilitaram o nosso acesso ao

material de pesquisa, muito obrigado. Aos órgãos públicos e privados, pela possibilidade

que nos deram para reconhecer melhor a realidade da nossa cidade. A todos que

indiretamente torceram e contribuíram de alguma forma para o sucesso desse trabalho,

muito obrigado e a minha mais pura emoção.

Em fim, não são poucos os que acompanharam nossa luta. Mesmo sem

colaborarem diretamente, torceram e como torceram para que tudo desse certo. Os meus

sinceros agradecimentos e que Deus  abençoe a todos.



“O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento

por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado.

No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, só tem

sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos; e o ponto delicado do sentimento é

o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne

em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de

amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz

aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores!

Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do

corpo; seus pés são leves, e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando

Jesus pronunciou esta palavra divina – amor -, ele fez estremecer os povos, e os mártires,

ébrios de esperança, desceram ao circo”.

Allan Kardec



NASCIMENTO, Gerson Gomes do. Shopping-centers: elementos de (re)produção urbana
na zona sul de Natal-RN. Dissertação (Mestrado em Geografia) – UFRN, Natal, 2003.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a (re)produção sócio-espacial na

Zona sul de Natal, a partir da influência dos Shopping-centers. Nessa perspectiva, analisa

também a mudança de hábitos e costumes para uma parcela da sociedade, quando da

inserção desses empreendimentos em área nobre da Zona Sul da cidade, bem como as

transformações ocorridas nos arredores onde os três maiores shoppings se instalaram. A

exemplo de outros estabelecimentos comerciais desse porte, dois dos três principais

shoppings da cidade estão voltados para atender as classes mais favorecidas da sociedade,

pois foram construídos com essa finalidade. Todavia, o segundo shopping  vem, ao longo

do tempo, adquirindo um caráter mais popular quando comparado aos outros dois. Apesar

de representarem um elemento importante na (re)produção do espaço urbano bem como no

cenário do comércio varejista moderno na cidade. Entretanto, esses grandes

empreendimentos comerciais não ultrapassam as contradições impostas pelo capitalismo,

ao contrário, reforçam estas na medida  em que são espaços semi-públicos, logo,

segregadores, fato que em Natal não se mostra de forma diferente.

Palavras-chave: Shopping-centers - Espaço Urbano- Zona sul
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ABSTRACT

This study aims at analysing the (re) prodction of urban space in the south sone of

Natal city, in particular the influence of the shopping-centers in this process. In this respect, it

also analyses the changes of habits and constumes for part of the society, when those entreprizes

were built in better-off areas of the south zone Natal as well as the transformations in the

surroundings of the thre main shopping-centers.  A sother commercial establishments of the same

size, two out of the three main shopping-centers in the city are targered towards the better-off

population. However, if compared to the others, one these has, for some time, sought to target a

lower in come population. In spite of being an important element in the (re)production of urban

space as well as in the cities modern commercial sector, these large commercial entreprizes

reinforce capitalisms contradctions in so far as they constitute semi-public space whit an

exclusionary and segregatory vatune.

Key words: Shopping-center - Urban Space – South Zone of Natal
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INTRODUÇÃO

A proposta de trabalho ora apresentada tem como pressuposto fundamental

estudar o processo de (re)produção do espaço urbano da zona sul de Natal, tendo os

shopping-centers como um dos elementos principais dessa (re)produção. Este estudo se

justifica pela importante dinâmica sócio-espacial e comercial que esses empreendimentos

deram a cidade, principalmente a partir dos anos 90, período em que surgem os maiores

shoppings, mesmo que outros menores já se fizessem presentes na paisagem urbana da

cidade.

Com efeito, é a partir dessa década que surgem os três maiores

empreendimentos comerciais desse porte, o Natal Shopping Center, o Via Direta Shopping

e o Praia Shopping, todos localizados em área nobre da Zona Sul de Natal. É, portanto, a

partir da implementação desses empreendimentos que observamos uma aceleração no

processo de (re)produção urbana, notadamente na sua circunvizinhança, bem como uma

mudança significativa na oferta de comércio e serviços que passaram a se estabelecer

próximos a tais estabelecimentos.

É importante salientar que, à medida que cresce os serviços e o comércio

nessa área da cidade, com os novos centros comerciais, os  shopping-centers, alguns

centros comerciais mais antigos e tradicionais como  o Centro da Cidade, passam a sofrer

um processo de descentralização, enfrentando, na atualidade, vários problemas que vão

desde a falta de consumidores para muitos serviços que ali são oferecidos, até questões

referentes a segurança, estacionamento, trânsito, poluição etc.

Dessa forma, com tantos problemas existentes nessa área de comércio mais

tradicional e com outras da cidade crescendo, se faz perceber que os shoppings representam

um elemento importante de (re)produção urbana e de concentração de atividades

comerciais e de serviços num único local, na qual as possibilidades de compras, lazer e

entretenimento se dão de forma “aparentemente” tranqüilas, seguras e cômodas, quando

comparada a outros comércios, uma vez que são detalhadamente planejados para esse fim.

Assim, o desconforto, a insegurança e o barulho das ruas dos centros de

comércio tradicional são substituídos por “ruas” agradáveis, climatizadas, tranqüilas,

possibilitando uma atmosfera atemporal para todos aqueles que freqüentam esses “templos”
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de consumo modernos, pois são construídos para atender estratos sócio-econômicos

específicos da sociedade.

 Os shopping-centers, além de terem se tornado um elemento importante na

renovação e (re)produção urbana das cidades e do comércio varejista, fruto do

desenvolvimento capitalista, não ultrapassam a contradição e a diferenciação sócio-espacial

imposta pelo modo de produção capitalista, ao contrário, reforçam estas na medida em que

são elementos de forte segregação, fato que não se mostra de forma diferente em Natal.

Estes, na medida em que se estabilizaram na cidade, como centros de compras, ditam

regras, conceitos modernos, hábitos e costumes de forma a impulsionar o consumo.

Nesse contexto, os S.C. representam uma cidade miniatura, que nasce

planejada pela iniciativa privada, reunindo em um ou mais edifícios contíguos, dependendo

do porte do empreendimento, lojas alugadas e destinadas ao comércio varejista ou serviços.

Entretanto, suas lojas são distintas, tanto pelo tipo de mercadoria que vendem como pela

natureza de suas lojas, que podem ou não pertencer a grandes redes.

Contudo, longe de promover uma sociabilidade entre todos da sociedade,

tais empreendimentos são sinônimos de segregação, pois à medida que provoca uma

valorização das áreas próximas, a maneira como se inserem no espaço urbano, não

ultrapassam a contradição no modo de produção capitalista, ao contrário, reforçam estas na

medida em que produzem novas formas de espaços que nem todos da sociedade têm

acesso. Os shoppings representam de forma clara um espaço de segregação sócio-espacial.

Na atualidade, esses espaços “semipúblicos” já fazem parte da rotina de

muitos natalenses, principalmente entre os jovens de melhor poder aquisitivo, que os

procuram para fazer compras, passear, namorar entre outros aspectos, mudando seus

hábitos de consumo, fato que nos leva a acreditar que tais empreendimentos entraram, para

uma parcela da sociedade natalense como um elemento a mais, no que se refere aos

aspectos levantados anteriormente, principalmente nos finais de semana e feriados, na qual

se observa um aumento significativo no seu número de freqüentadores.

Entretanto, não podemos afirmar que os shoppings são os únicos elementos

responsáveis pela crescente valorização e (re)produção urbana da Zona Sul da cidade, mas

que entram, como dito anteriormente, como um dos principais elementos influenciadores

nesse processo. É a partir da instalação desses empreendimentos que observamos o
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surgimento de diversos serviços que até então não se faziam observar com muita

freqüência, principalmente na área de estudo que vai do Complexo Viário do IV Centenário

até a Rótula do Praia Shopping.

Nessa área, o número de estabelecimentos comerciais e de serviços que

surgiram, principalmente após a implementação desses shoppings só tem crescido.

Agências bancárias, farmácias, lojas de conveniências, locadoras de automóveis, galerias,

escolas, faculdades privadas, apartamentos de luxo, casas comerciais, bares, lanchonetes,

lojas de material de construção, postos de gasolina, lavajatos, bem como supermercados e

hipermercados já se fazem presentes, fato que credencia a área como a mais propícia a

receber investimentos públicos e privados em Natal na atualidade.

Assim, o principal objetivo desse trabalho é analisar o processo de

(re)produção urbana da Zona Sul de Natal a partir da instalação dos três principais

shoppings-centers, ou seja, da década de 90 ao ano de 2002, tendo em vista ser esse o

período em que esses empreendimentos são construídos, contribuindo para que o espaço,

notadamente nos seus arredores, se transformasse substancialmente, resultando numa

mudança na tipologia do uso do solo bem como uma valorização imediata da sua área

circunvizinha.

Todavia, a fim de consolidar esta pesquisa, sentimos a necessidade de

aprofundar nossos conhecimentos sobre alguns conceitos básicos e que, de certa forma,

estão intimamente relacionados com a temática abordada. Desta forma, visando atingir os

objetivos propostos, numa perspectiva metodológica de formulação e utilização de

instrumentos teóricos, este trabalho encontra-se estruturado em três capítulos que

trataremos, no momento, descrevê-los de forma sucinta e objetiva.

O primeiro capítulo, Abordagem teórico-conceitual dos shoppings-

centers, procura fazer um esboço histórico dos shoppings no Brasil, bem como conceituar o

que venha a ser um shopping-center a partir da perspectivas de vários autores, fazendo uma

relação entre tais empreendimentos e questões como: desenvolvimento, (re)produção do

espaço urbano, segregação sócio-espacial e modernidade, que servirão para o entendimento

das questões que nos propomos realizar no decorrer do trabalho.

O segundo capítulo, O Contexto Histórico do Comércio Varejista de

Natal-RN: uma breve análise, procura analisar como o comércio tradicional da cidade se
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desenvolveu, destacando os bairros pioneiros desse comércio (A Ribeira, a Cidade Alta e o

Alecrim) bem como seus problemas, suas perspectivas e como se encontram na atualidade,

principalmente depois da implementação dos shoppings. Corresponde a um estudo

interessante, na medida em que nos deu condições e embasamento de compreender a

evolução do comércio de Natal, bem como o entendimento da questão comercial da cidade,

tendo os shoppings como um dos elementos norteadores da (re)produção urbana e

comercial nesse processo na atualidade. Finalmente, buscam evidenciar as novas vias

(artérias) comerciais que estão surgindo na cidade nos últimos anos, fruto de um processo

de descentralização que já começa a ser sentido na cidade.

O terceiro capítulo, Shopping-Centers: espaço inovador no comércio

varejista de Natal, trata dos resultados da pesquisa propriamente dita. Para tanto,

procuramos  evidenciar o contexto sócio-econômico em que surgiram os shoppings na

cidade, bem como caracterizar os três maiores shoppings  no que se refere a seus aspectos

físicos tais como: número de lojas e de freqüentadores, empregos gerados diretamente e

indiretamente, vagas de estacionamento, planos de expansão, serviços oferecidos,

identificando as semelhanças e diferenças entre tais empreendimentos segundo a visão de

seus administradores.

 Procuramos, também, neste capítulo, evidenciar trechos das avenidas

Senador Salgado Filho e Engenheiro Roberto Freire, fazendo uma breve contextualização

de como ocorre o processo de valorização e (re)produção do espaço urbano, a fim de

compreendermos que esse processo vem ocorrendo de forma acelerada na área de estudo,

uma vez que é nesta que se  encontram praticamente todos os shoppings da cidade,

principalmente os analisados no trabalho.

Contudo, também evidencia as principais transformações sócio-espaciais

ocorridas nas proximidades a esses empreendimentos, fazendo, ainda, a complementação

dos resultados dos estudos empíricos no que se refere à mudança de hábitos e costumes da

sociedade, o perfil social dos freqüentadores de cada shopping, e os pontos positivos e

negativos que esses empreendimentos provocaram quando foram implementados na cidade.

Finalmente, são apresentadas algumas conclusões sobre os resultados da

pesquisa ora finalizada, nas quais evidenciamos as principais características dos shopping-

centers em Natal, evidenciando que esses empreendimentos, desde sua implementação na
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cidade, notadamente na Zona Sul, vêm alterando substancialmente a circunvizinhança,

provocando entre outros aspectos a imediata valorização do solo urbano.
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 1 ABORDAGEM TEÓRICO-CONCEITUAL ACERCA DOS SHOPPING-CENTERS

Todo pensamento se desenvolve não entre

idéias, mas pondo em prática a descoberto
uma prática.

Simone de Beauvoir

Analisamos aqui algumas questões importantes acerca da problemática que

envolve os shoppings-centers e sua inserção como um elemento muito importante no processo de

(re)produção urbana nas cidades onde são implementados. Todavia, seu aspecto não se limita

apenas a sua inserção no urbano. Nesse processo, estão atrelados a questões como:

desenvolvimento urbano, (re)produção do espaço, segregação sócio-espacial e modernidade.

Trata-se, em princípio, de entender a relação desses empreendimentos num

processo mais amplo quando inseridos no urbano, uma vez que as relações sócio-espaciais que

vêm se configurando ao longo do tempo tem mostrado grandes transformações sociais, fruto de

como a sociedade atual vem se organizando sob a égide do sistema capitalista.

Nessa perspectiva, o trabalho tenta trazer algumas contribuições ao debate, tendo

como elemento principal os shopping-centers e sua influência na (re)produção dos espaços

circunvizinhos onde tais empreendimentos são implementados, provocando de imediato a

(re)produção e valorização do solo urbano.

Procurando ultrapassar a idéia de que o espaço urbano é apenas uma aglomeração-

concentração ou locus da produção, entendendo as relações sociais que o produzem além das

relações de produção de mercadorias no sentido estrito, o que implica considerar de um lado o

urbano como condição geral de realização do processo de (re)produção do capital, e de outro, o

produto deste processo, como fruto de contradições emergentes de conflitos entre as necessidades

do capital e as necessidades da sociedade como um todo, os shoppings significam nesse contexto

um elemento muito importante para a compreensão dessas relações.

Assim, a busca de nós mesmos, naquilo que fazemos, impõe os limites daquilo

que nos parece como respostas às questões que tentam entender o mundo que nos rodeia em suas

contradições. A ansiedade de ultrapassar o “caos aparente” a partir do modo pelo qual o urbano
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aparece aos nossos olhos coloca-se como uma questão pouco negligenciável, principalmente

quando elegemos os shoppings como elemento principal de nossas análises.

Pensar, refletir e tentar compreender um determinado fenômeno implica a

tentativa de busca de soluções que não temos, pelo menos definitivamente. Nesse sentido, a

problematização do tema sobre a influência dos shopping-centers na (re)produção do espaço e

outras relações que se fazem sentir acerca desses empreendimentos bem como a discussão acerca

dos caminhos, a superação de algumas idéias e teorias sobre estes no contexto de sua inserção no

urbano e sobre o modo como a geografia vem analisando o espaço e entendendo o homem,

colocam-se nesse instante como necessários.

Com efeito, a produção espacial expressa as contradições da sociedade atual na

justaposição de riqueza e pobreza, esplendor e fealdade; em última análise, na segregação sócio-

espacial estampada na paisagem urbana, e que tem sua natureza no modo de exploração do

trabalho pelo capital fundado na propriedade privada, em que os homens se distinguem pelo ter,

isto é, pela sua condição de proprietários de bens. Sendo assim, os shopping-centers não fogem a

essa regra, ao contrário, estão intimamente relacionados com essas questões. É nessa perspectiva

que trataremos de abordar os  itens desse capítulo.

1.1 Condições de surgimento dos shopping-centers no Brasil

Nas últimas décadas do século XX, a implantação de shopping-centers (S.C.)1,

principalmente no Brasil vem se ampliando de forma considerável nas médias e grandes cidades.

Como espaço alternativo de consumo, esses empreendimentos adquirem nessas cidades, a cada

dia, maior expressão no contexto do espaço urbano. Embora a gênese dos S.C. já se manifestasse

a partir da segunda metade da década de 60, foi a partir da de 80 que os mesmos ganharam maior

expressão, pois se verifica, de maneira mais efetiva, um aumento considerável no número desses

empreendimentos implantados nas principais cidades do país.

O objetivo principal deste capítulo diz respeito à importância de abordar, e ao

mesmo tempo, procurar fazer algumas relações de cunho teórico dos S.C., para evidenciar como

estes estão diretamente vinculados a algumas questões que se fazem sentir no contexto do

urbano. Assim, neste momento do trabalho, procuramos analisar os shoppings e sua ligação com

1 Shopping-center – S.C.
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o desenvolvimento urbano, os shoppings e a (re)produção do solo urbano, os shoppings como um

elemento de segregação sócio-espacial e os shoppings como sinônimo de modernidade.

O primeiro S.C. instalado no Brasil ocorreu no Estado de São Paulo no ano de

1966 e permaneceu único até o começo da década de 70, quando se verifica a implantação de

dois S.C., sendo um no Distrito Federal e outro no Estado do Paraná. O segundo, o S.C.

Continental, segundo Villaça (2001, p. 302), instalou-se na divisa dos municípios de São Paulo e

a cidade de Osasco, não obtendo muito sucesso, visto ter sido uma temeridade, naquela época

(1970), localizar um S.C. num subúrbio de classes média e média baixa. Entre os anos de 1975 e

1979 foram inaugurados mais quatro shoppings no país, sendo dois em São Paulo, um em Minas

Gerais e outro na Bahia.

Entretanto, na atualidade, uma análise da evolução do número de S.C. no Brasil

permite constatar que o grande crescimento deste tipo de empreendimento ocorreu na última

década do século XX, uma vez que ao longo desta, o número desses estabelecimentos se ampliou

de modo significativo nesse período. Assim, em 1991, existiam no país 77 shoppings, entretanto,

uma década depois esse número foi triplicado. Na década de 80, período que se caracterizou

como o começo da difusão desse tipo de estabelecimento comercial no país, só as capitais

estaduais abrigavam esse tipo de empreendimento, no decênio seguinte, ele se disseminou por

um grande número de cidades médias e capitais regionais (OLIC, 2002).

A atual distribuição dos S.C. pelas regiões brasileiras mostra que a região

Sudeste, com 148 empreendimentos, concentra quase 63% de todo esse tipo de estabelecimento.

Em segundo lugar vem a região Sul com 16%, seguida pelas regiões Nordeste com 12%, Centro-

Oeste com 8% e Norte com 1%. Devemos ressaltar que, a região Sudeste também confirma sua

alta concentração no que se refere ao número de lojas (65%) e dos empregos gerados (66%). Em

termos estaduais, os estados de São Paulo com 89 e Rio de Janeiro com 37, concentram pouco

mais da metade de todos os S.C. existentes no Brasil (ABRASCE, 2002).

Atualmente, o número de S.C. no Brasil chega a 236, sendo que destes, 214 estão

em operação e, os restantes (22), em fase de construção. Desta forma, se há 36 anos apenas a

capital paulista tinha a primazia desse tipo de empreendimento comercial, hoje os S.C. podem

ser encontrados em quase todas as unidades federativas do país, com exceção dos estados de

Roraima, Rondônia, Acre, Amapá e Tocantins. Devemos destacar, ainda que, o Brasil ocupa o

décimo lugar do mundo em número de shoppings instalados (ABRASCE, 2002).
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 A importância da chamada “indústria” de S.C. no Brasil, pode ser avaliada pelos

seguintes dados: ela abriga cerca de 650 lojas-âncora, possuem mais de 35 mil lojas-satélite,

cerca de 1000 cinemas e em seus estacionamentos caberiam quase 400 mil veículos. Em 2001, o

faturamento dos S.C. alcançou a casa dos R$ 23,0 bilhões, cifra que corresponde

aproximadamente 15% de todas as vendas do varejo, à exceção dos setores automotivos e

derivados de petróleo. Além disso, os shoppings são responsáveis por cerca de 400 mil empregos

diretos e outros tantos indiretos (ABRASCE, 2002).

Se levado em consideração os dados referentes à população brasileira nas décadas

de 60 e 70, observamos que a distribuição territorial dos shoppings em diferentes quantidades e

dimensões no país, nada tem de casual. A população do Brasil cresceu a taxas menores a partir

dessas décadas, embora a população continuasse aumentando em termos absolutos, com

destaque para a população jovem. As mulheres, por sua vez, entraram no mercado de trabalho, a

fim de complementar a renda familiar, e dessa forma, a população do país, segundo dados do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), passa a viver cada vez mais nas cidades,

atingindo em torno de 55,9% nesse período, em face principalmente do processo de

industrialização que se verificou naquele momento, o que significou mais pessoas mudando seus

costumes e hábitos de consumo.

Entretanto, a distribuição dos rendimentos ao longo dos últimos anos tem

demonstrado o lado perverso do desenvolvimento capitalista no país. A “modernidade brasileira”

mostrou-se extremamente excludente e concentradora, pois, de um lado, observamos a presença

de suntuosos shoppings, de outro, observamos a presença de milhares de pessoas marginalizadas

e sem condições dignas de vida. A política de industrialização desenvolvida, principalmente, a

partir da década 40, mas que se consolidou intensamente a partir da década de 60 com o Plano de

Metas do governo J.K., apenas favoreceu a implantação do capital e da empresa estrangeira no

país. Materializando-se no espaço, principalmente no espaço urbano, os equipamentos urbanos e

normas indispensáveis ao funcionamento eficaz da modernização que ora se configurava no país,

priorizaram as grandes empresas em detrimento das pequenas bem como da grande parcela da

sociedade civil. Nas palavras de Santos (1993, p. 104), ele nos mostra que:

Legitimada pela ideologia do crescimento, a prática da modernização cria, no
território como um todo, em particular nas cidades, os equipamentos, mas
também as normas indispensáveis à operação racional vitoriosa das grandes
firmas, em detrimento das empresas menores e da população como um todo.
Pode-se dizer que nos últimos decênios, o espaço nacional conheceu
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transformações extensas e profundas. A modernização é o principal elemento
motor dessas transformações, acarretando distorções e reorganizações,
variáveis segundo os lugares, mas interessando a todo o território.

Todavia, não é possível falar desta distribuição desigual dos frutos da produção

no país sem falar do comportamento de sua economia. De 1960 até 1980, o crescimento

econômico no Brasil foi ascendente e as taxas altas. Desta forma, em1960 o PIB (Produto

Interno Bruto), cresceu a uma taxa média de 6% e 7% ao ano, e entre 1965 e 1970, a média de

crescimento foi de 11,2% ao ano. Economicamente, nesse período, o país vivia um momento que

antecedeu um curto período de expressivo crescimento econômico, conhecido como “milagre

econômico”, fato que justifica esse aumento de seu PIB (IBGE, 1960, 1965,1970,1975, 1980).

Com base nos dados contidos na tabela 1, percebemos que a partir de 1975, o

crescimento do PIB se faz a taxas menores em relação aos últimos dez anos, ou seja, 8,5%,

quando em 1965 e 1970 essas taxas atingiam 9,1% e 11,2%, respectivamente. Entretanto, é no

início da década de 80 que o crescimento do PIB registra  taxas menores, em função da queda do

crescimento econômico do país, conseqüentemente cai sua renda per-cápta. Assim, a partir dessa

década, o Brasil entra num ciclo recessivo em virtude da instabilidade sócio-econômica,

acompanhada de uma alta inflação que fez cair substancialmente seu PIB nessa década.

Tabela 1
Evolução média do PIB brasileiro no período de 1960 a1980

Ano PIB %

1960 6,5

1965 9,1

1970 11,2

1975 8,5

1980 7,1

Fonte: IBGE, 1960,  1965, 1970, 1975, 1980.

Nesse contexto, deve-se destacar que, a partir de 1970 passa a predominar no país

uma economia predominantemente urbana no país. O setor agrícola que nas décadas de 50 e 60

era o gerador de riquezas, a partir de 70 permanece quase estacionário em termos percentuais, o

que não significa dizer que a produção não tenha aumentado em números absolutos.

Paralelamente, o setor industrial cresce, mas sofre uma redução percentual em sua participação
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no PIB a partir de 1980. Em compensação, a partir de então e até os dias atuais, vem se

verificando uma tendência de  crescimento do setor de serviços no país (SANTOS, 1994).

É importante destacar que a política de industrialização desenvolvida,

principalmente a partir de 1960, pelo governo brasileiro, não só favoreceu a implantação de

indústrias de capital nacional, como também a entrada de empresas estrangeiras no país. Este

fato marcou sensivelmente o caráter do crescimento econômico neste período, contribuindo

assim, para uma concentração geográfica (espacial) de indústrias no Sudeste brasileiro,

notadamente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que a expansão econômica

registrada nas décadas de 60 e 70, teve suas bases calcadas numa política econômica adotada

pelos governos militares que dirigiram o país, no período de 1964 a 1985. Essa política

econômica foi orientada para a satisfação das necessidades dos estratos de rendimentos mais

altos da  sociedade brasileira em detrimento das camadas  populares.

Nesse sentido, o papel da ditadura militar foi o de impor o consenso na sociedade

para poder organizar as condições gerais da produção do território nacional, o que significava

que, como representante da burguesia financeira, comercial e industrial, ela veio procurar

resolver as divergências entre as diferentes frações do capital, através de um rebaixamento no

preço da força de trabalho e de investimentos na produção.

É neste contexto sócio-econômico que surgem e se desenvolvem os primeiros

S.C. no Brasil. Importante fato a ser observado é que tais empreendimentos mostram as

contradições do país, pois eles surgem não para atender a sociedade como um todo, mas aos

segmentos mais bem remunerados, que representam a minoria da população.

Os S.C. surgem no Brasil, portanto, num período em que sua economia, depois de

se desenvolver a passos largos, corre para uma ligeira queda. Entretanto, devemos esclarecer que

se observa uma forte concentração de pessoas morando nas cidades, ou seja, um momento em

que o processo de urbanização do país começa a se consolidar, pois os shoppings representam

esta tendência das atividades comerciais varejistas, que outrora não concentravam poder

econômico, exceto às grandes cadeias de lojas e supermercados.

Tais empreendimentos, por sua vez, criam as condições necessárias para esse

poder econômico e cobram por isso, sendo que tais iniciativas quando não contam com recursos

financeiros próprios, vãos buscá-los em bancos públicos. Assim, as possibilidades para o
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surgimento e desenvolvimento desses grandes empreendimentos comerciais no Brasil a partir da

década de 60, e mais precisamente, a partir das décadas de 70 e 80, são patrocinados não apenas

pelo setor privado, mas também, pelo setor público, pois, muitos desses empreendimentos foram

e ainda são construídos com fundos de pensão.

Todavia, devemos levar em consideração que o mercado consumidor, por sua vez,

não é homogêneo, principalmente no Brasil, onde não só temos estratos de consumo

extremamente diferenciados, como também uma economia cujas regras são mudadas

rapidamente, pois a inflação corrói o poder de compra da maioria dos assalariados. Certamente

que avaliando esses problemas, os empresários do setor imobiliário e comercial não esperam

reproduzir seu capital vendendo aos segmentos de rendimentos inferiores da população, que

congregam maior número de pessoas, mas sim aos estratos médios e superiores. Estuda-se, pois,

a localização mais propícia no espaço geográfico a fim de atingir o mercado alvo. Essa é uma das

formas de segregação sócio-espacial que é atribuído a tais empreendimentos.

Outro aspecto importante com relação aos S.C. se refere à questão da organização

interna das lojas dentro do empreendimento, uma vez que existe uma alteração de preço. Assim,

as lojas mais bem situadas geograficamente têm um preço mais alto em detrimento daquelas não

bem situadas estrategicamente. Assim, os lojistas destes empreendimentos, uma vez que essas

características são válidas para todos os shoppings, têm sobre si uma racionalidade que

transcende as iniciativas capitalistas particulares e que se sobrepõe a elas, envolvendo um estrito

controle de padronização comercial, que vai do projeto inicial de instalação até as normas de

funcionamento. O contrato de locação, as normas gerais complementares e o seu regimento

interno garantem ao empreendedor, através da administração, uma organização estritamente

controlada sobre os lojistas, logo sobre os shoppings. A esse respeito, Martins (1991, p. 89) nos

mostra que:

A estratégia de localização de uma loja dentro de um SC é de grande interesse
para os comerciantes e para os empreendedores. Um mix bem elaborado, como
já foi enfatizado anteriormente, é uma das principais preocupações dos
planejadores, sendo um dos fatores que diferenciam um SC de outras formas de
agrupamento varejista. O tenant mix de um SC, que visa proporcionar ao lojista
e aos comerciantes um composto de lojas que satisfaça a ambos, tem seu
arcabouço na Teoria da Atração Cumulativa, desenvolvida por Richard L.
Nelson. Diz a teoria que dado número de lojas, atuando em um mesmo campo
de negócio, atrairá mais vendas se as lojas se localizarem perto uma das outras,
do que se estiverem separadas. Compreende-se então a presença __ em vários
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casos __ de mais de uma loja de departamento. Esta proximidade, ao invés de
prejudicar, contribui para que haja uma compatibilidade em termos de política
de preços, de imagem do SC, de atividades promocionais, etc.

Assim, o contrato de locação destes empreendimentos compõe uma relação

locativa especial entre os empreendedores dos shoppings e os lojistas, o aluguel composto, ou

seja, fica estipulado um preço mínimo em função do metro quadrado da área locada, fixada a um

indexador e uns preços variáveis, paralelos, vinculado a um percentual sobre o faturamento bruto

do lojista. Então, estes dois preços são articulados de maneira que das duas modalidades (aluguel

mínimo e aluguel variável ou móvel) prevaleça sempre a que for mais elevada. Entretanto, para

que o aluguel móvel se faça sobre bases reais, o contrato inclui a garantia ao empreendedor de

uma fiscalização intensa e constante do faturamento dos lojistas, de todos os registros de

operações comerciais, com direito a auditorias.

Desta forma, as normas gerais complementares de locação dos salões comerciais

situados no centro comercial, adicionadas ao contrato de locação, permitem uma interferência

profunda por parte dos empreendedores, que se dá através da administração na utilização das

lojas, e em aspectos tais como: construção do imóvel e sua destinação, modificações do projeto

de construção, projetos e obras, utilização dos salões comerciais,  áreas de circulação,  uso

comum e dos serviços,  aluguel,  fiscalização do aluguel apurado com base nas vendas brutas,

encargos e despesas decorrentes da locação, garantia das exigências dos poderes públicos,

cessão, sublocação ou empréstimo dos salões comerciais, regulamento interno bem como  a

associação dos lojistas.

Todavia, desde o projeto de instalação da loja, o lojista deve submetê-lo à

aprovação da administração, incluindo letreiros e decoração. Todas as especificações devem ser

previamente enumeradas e a administração tem o direito de fiscalizar as obras, podendo inclusive

exigir a substituição das empreiteiras que considerar idôneas ou tecnicamente inconveniente.

Assim, quando a loja já está instalada, os regimentos internos, anexos ao contrato de locação

determinam uma série de proibições e compromissos, tais como: a obrigatoriedade de mencionar

em qualquer publicidade o nome do shopping, de não ultrapassar a capacidade da carga de luz e

força prevista para a loja, de não vender artigos de segunda classe sem autorização expressa, de

não realizar leilões ou vendas similares sem autorização expressa, ou seja, de não vender, enfim,

mercadorias não incluídas no contrato.
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Devemos ressaltar que os lojistas são obrigados a participar da associação de

lojistas existentes nestes estabelecimentos. Esta associação é encarregada de criar e gerir fundos

de promoções coletivas (despesas de propaganda e promoções), mantido com a contribuição

desses mesmos lojistas, mas também com a contribuição do locador. Assim, os locatários não

podem variar de ramo de negócio no curso do empreendimento, atendo-se aquele para qual a loja

foi destinada, mas o proprietário do shopping pode solicitar a retomada do imóvel. O desrespeito

a todas essas limitações e obrigações, sujeita o lojista a sanções, que vão desde multas à sua

exclusão do estabelecimento comercial.

 Essa forma de controle centralizado feito pelo empreendedor através do

gerenciamento, apresenta um caráter desdobrado, pois o controle do interior do shopping, uma

vez ele construído e em funcionamento feito sobre os capitais privados e isolados que, de fato

constituem o empreendimento, é antecedido por um gerenciamento da produção em si do

empreendimento. Assim, a produção do shopping como forma, como espaço imobiliário, seu

processo de produção, que atende ao processo de circulação que este tipo de empreendimento

encarna, é feito também, e essa é a herança do shopping construído, através de um

gerenciamento absoluto do espaço. Todavia, quanto ao aspecto estruturante dos S.C., conforme

vimos, observamos que estes são comandados por um regimento interno muito rígido, um

estatuto e pelas normas gerais estabelecidas em uma convenção que regula sua organização e

funcionamento com relação a sua política de constante disciplina, fiscalização, manutenção,

alteração e conservação das áreas comuns.

Podemos observar, então, quanto ao nível interno aos shoppings, na indução do

fluxo e da compra, de sua organização interna, e esse fato é válido para todos, que o mix2 se

baseia na localização das lojas âncoras e na necessidade de evitar pontos mortos em termos de

circulação. Nesse processo de organização espacial, são importantes as áreas de alimentação e

lazer, cuja função principal é gerar fluxo para o empreendimento.

 Outro elemento que entra como componente chave para tais empreendimentos é a

publicidade que estes realizam durante todo o ano para promover-se enquanto “templos” de

consumo. Desta forma, o estilo, o desenho, a embalagem tornam-se componentes essenciais da

venda em seus aspectos externos e internos, refletindo-se na caracterização do espaço

2 Entende-se por mix os estudos destinados a distribuição dos ramos de atividade (comércio e serviços), segundo
uma preferência técnica, ao longo dos corredores dos shoppings. ABRASCE , 2002)
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arquitetônico, na decoração do espaço, na linha exclusiva de produtos (griffes), nas embalagens,

incorporando, ainda, o conceito de obsolência do produto, quanto ao estilo e pouca durabilidade,

que vem da produção e que aparece como moda.

No caso particular de Natal-RN, os primeiros e principais S.C. da cidade só vão

surgir na década de 90, embora outros empreendimentos de menor porte já se fizessem presentes

desde a década de 80  na cidade, é o caso dos shoppings Cidade Jardim , CCAB3 Norte e CCAB

Sul. Entretanto, deve-se ressaltar que tais empreendimentos assemelham-se mais a pequenas

galerias destinadas ao comércio varejista do que a um shopping na concepção da palavra. Estes,

normalmente apresentam-se fechados, climatizados, embora esse fato não seja regra. São ainda,

aparentemente seguros, e onde “não” existem problemas sociais. Assim, este é fisicamente o

modelo clássico de S.C. normalmente encontrado no Brasil calcado no modelo norte-americano.

Sobre a estrutura arquitetônica e funcionamento destes empreendimentos, Pintaudi (1989, p. 24)

nos afirma que:

Significando um empreendimento de iniciativa privada, os S.C. reúnem em um
ou mais edifícios contíguos, lojas alugadas para comércio varejista ou serviços,
distinguindo-se umas das outras não somente pelo tipo de mercadoria que
vendem, como também por sua natureza distinta (lojas âncoras e lojas de
comércio especializado) e serviços que podem ou não pertencer a grandes
redes. Sua estrutura e funcionamento, normalmente, são controlados por um
setor administrativo necessário para o funcionamento eficaz do
empreendimento, o que significa dizer que é o setor cuja responsabilidade é
zelar pela reprodução do capital da empresa. Associado a isso, está a presença
de um parque de estacionamento, cujo tamanho dependerá do porte do
empreendimento bem como de sua localização.

Na concepção de Buzaid (1993, p. 8), um Shopping-center

[...] é uma cidade miniatura; nasce planeja pelo empresário, que cuida da sua
localização em determinado ponto, da sua organização racional e do seu
funcionamento regulado que são dispostos em regimento interno e aceitos
previamente por todos os titulares de unidade que operam dentro do conjunto.
Cada uma destas fases do planejamento merece uma análise especial, dadas às
circunstâncias que as promovem, as ordenam e as qualificam.

Vemos então que, pelas palavras dos autores, estes empreendimentos, em sua

forma arquitetônica, apontam para a constituição de uma identidade cultural abstrata,

determinada pela sociedade de consumo, que marca a relação entre as pessoas mediadas pela

3 Centro Comercial Aluízio Bezerra (CCAB).
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mercadoria. Estes se transformam em imensas áreas privadas e normatizadas de lazer para a

população de alto poder aquisitivo, seguras e assépticas, mas que determinam comportamentos,

relacionamentos e a fama do lugar criando uma identidade espacial. Assim, a reprodução das

relações sociais se realiza cada vez mais dentro de um viés economicista, na cidade, cuja

vigilância camufla e onde a normatização ocorre de forma difusa, determinando gestos, gostos,

comportamentos, valores, modos de morar, de consumir etc.

Apesar de no Brasil a maioria dos S.C. apresentarem essas características,

devemos ressaltar que alguns S.C. apresentam-se de forma “incompleta”, como é o caso do S.C.

Jardim-Sul na cidade de São Paulo, que não possui loja-âncora e do S.C. Via Direta e Praia

Shopping em Natal que, além de não possuírem lojas-âncora, não são fechados.

Nesse quadro de referência, não é por acaso que as grandes lojas ou grandes

empresas de supermercados, que no caso particular dos S.C. figuram como lojas-âncora, se

fazem presentes nestes espaços. Enquanto empresas de grande capital que necessitam o tempo

todo continuar sua acumulação, eles também necessitam deste espaço comercial concentrado,

que por sua vez, desenvolve toda uma estratégia visando atrair consumidores, principalmente os

de alto poder aquisitivo da cidade.

Deve-se destacar ainda que, no âmbito do consumo, a sociedade capitalista em

seu desenvolvimento, principalmente nos centros urbanos, passou a produzir um número tão

grande de objetos cuja realização se fazia necessária que acabou por transformar a qualidade do

consumo. Nesse sentido, devemos entender por objetos, tanto os bens duráveis como também os

bens não duráveis, os serviços (de transporte, de turismo, de saúde etc.).

Com efeito, o que faz a unidade desta categoria de objetos, é o fato de serem

produzidos por organizações e se interporem nas relações interindividuais, pois eles

revolucionam as relações tradicionais entre os homens, mediatizando-as, não tanto por suas

funções utilitárias, mas principalmente por suas funções de signos. Desta forma, todos os

objetos, suportes de signos, introduzem um “novo” modo de comunicar entre os homens,

transformando suas relações sociais.

Assim, promove-se uma desarticulação no consumo, ou melhor, uma

rearticulação. Na atualidade, consumir um determinado objeto, por exemplo, comprar um

aparelho de som, tv com controle remoto, vídeo cassete, DVDs, um carro último modelo, entre
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outros aspectos, não significa tanto a utilidade do objeto em si enquanto mercadoria, mas sim, a

capacidade que estes objetos subtendem, ou seja, o seu poder perante a sociedade.

Desta forma, a afirmação enquanto cidadão na sociedade capitalista, que muitas

vezes são dadas por estes bens, intermediando as relações interpessoais na sociedade atual, se

constitui num fato jamais visto em outro momento nesse modo de produção. Sobre esta questão,

Santos (1993, p. 34) nos afirma que

[...] numa sociedade tornada competitiva pelos valores que eregiu como
dógmas, o consumo é o verdadeiro ópio, cujos templos modernos são os
shopping-centers e os supermercados, aliás, construídos a feição das catedrais.
O poder de consumo é contagiante, e sua capacidade de alienação é tão forte
que a sua exclusão atribui às pessoas a condição de alienados. Daí sua força e o
seu papel perversamente motor na sociedade atual.

Como se depreende do exposto, o caráter do consumo para a sociedade capitalista

é um fator de suporte para o desenvolvimento dos S.C., lugares atraentes do ponto de vista

arquitetônico e onde “não” existe problemas sociais, ao menos aparentemente. Estes são, por sua

vez, sinônimo de status para a afirmação numa sociedade cada vez mais marcada por um viés

economicista, da mesma forma que é possuir um carro, freqüentar os lugares da moda, ter um

aparelho celular, vestir roupas de marcas famosas entre outros aspectos.

Além disso, o Estado, através de políticas práticas, através da melhoria da infra-

estrutura em parceria com o setor privado, também participa dessa valorização do solo urbano,

notadamente aqueles envolvidos com a (re)produção do espaço urbano, vendo na terra uma

forma de investimento e monopólio sobre os espaços efetivamente mais valorizados da cidade e

onde normalmente figuram  os shoppings.

Assim, foi que o núcleo básico desenvolvido pelo planejamento econômico, a

aliança estreita entre o Estado, o grande capital bancário e o grande capital industrial, numa

estruturação em função do capital financeiro internacional, foram capazes de criar e fortalecer

poderosos grupos econômicos, cuja repercussão se fez sentir em todas as esferas da realidade

econômico-social, num curto período no país. Os S.C. representam um grande exemplo nesse

processo, portanto, os próximos itens deste capítulo, procurarão fazer as relações desses grandes

empreendimentos  no Brasil, que influenciam muito na dinâmica urbana e comercial das cidades

onde são implementados.
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1.1.1 Shopping centers e  desenvolvimento urbano

A realidade brasileira, principalmente no que se refere ao seu contexto urbano, se

mostra cada vez mais complexa e heterogênea. Problemas como criminalidade, segregação

sócio-espacial, violência, degradação ambiental, poluição visual e sonora, problemas referentes à

questão da moradia entre outros aspectos, variam de cidade para cidade. A respeito desses

problemas urbanos, percebemos que é nas grandes cidades e, em particular nas metrópoles, que

esses problemas assumem maior complexibilidade.

Apesar de diversas críticas serem constantemente auferidas ao conceito do que

venha a ser desenvolvimento, uma vez que este está sempre atrelado a questão de

desenvolvimento econômico e,  por sua vez, calcado no PIB, bem como na modernização

tecnológica, torna-se  importante esclarecer que a noção de desenvolvimento é algo que merece

bastante atenção nos dias atuais, e não deve ser tratada e analisada de forma simplista.

Entretanto, devemos ressaltar que a simplificação economicista acerca do

conceito de desenvolvimento, era típica das chamadas teorias da modernização que tiveram seu

apogeu na década de 60. Dessa forma, os efeitos sociais positivos do desenvolvimento

econômico eram sempre vistos como resultados satisfatórios para todos na sociedade, ou seja,

como se todos os cidadãos usufruíssem desse desenvolvimento, não sendo considerados,

contudo, a necessidade da implementação de políticas de distribuição da riqueza, como também

do combate à pobreza.

Deve-se levar em consideração que, esse reducionismo com relação ao conceito

de desenvolvimento,  não está completamente extinto, podendo muito bem ser observado de

forma prática nas estratégias e políticas “desenvolvimentistas” existentes nos mais diferentes

países de terceiro mundo, quando de suas práticas e aplicabilidade para a sociedade desses

países.

Entretanto, na atualidade, tornou-se cada vez mais aceito entre os diferentes

profissionais (economistas, sociólogos, geógrafos entre outros), interessados pela questão que, a

erradicação da pobreza depende muito mais em atender a satisfação de necessidades básicas da

população,  do que de altas taxas de crescimento econômico e progresso técnico que, por sua

vez, concentra  renda e aumenta cada vez mais os problemas sociais  existentes.
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 Entendemos que, crescimento e modernização, caso não sejam acompanhados de

uma política de distribuição de riqueza socialmente produzida e atendimento de necessidades

sociais concretas e verdadeiras não devem, por conseguinte, valer como indicadores de

desenvolvimento em seu sentido estrito. O que na verdade estamos querendo colocar e tornar

claro é que, a pertinência da substituição do conceito de desenvolvimento calcado em moldes

exclusivamente economicistas, na qual fazem parte às teorias de modernização, são

fundamentais para que no futuro, se possa garantir melhores condições de vida a uma grande

parcela da sociedade.  A respeito de um conceito de desenvolvimento mais comprometido com

as questões sociais, Souza (1995, p. 10) nos lembra que “falar em desenvolvimento nos dias

atuais, só tem sentido,  se se afastar à conotação teleológica, etnocêntrica e capitalística que essa

palavra tem carregado, a exemplo da idéia-irmã de ‘progresso’. O termo desenvolvimento

implica, sem dúvida, uma idéia de valor, a estipulação de um objetivo ou conjunto de objetivos

comuns”.

Entretanto, sabemos o quanto se torna difícil não associar o termo

desenvolvimento ao seu ranço histórico que, normalmente, vem sempre acompanhado e

carregado de uma carga ideológica marcada pela idéia de uma missão civilizatória do Ocidente

capitalista e industrial. Desse modo, um conceito de desenvolvimento livre de uma conotação

etnocêntrica precisa ter respaldo na idéia de que cada povo, cada grupo social, deve possuir a

autonomia necessária para definir o conteúdo desse conceito de acordo com suas características

culturais, que no nosso entender, devem ser respeitadas (IANNI, 1995).

Torna-se evidente então que, um conceito de desenvolvimento completamente

liberto do historicismo, não pode, nem deve furtar-se a perseguir metas específicas e concretas

para sua verdadeira finalidade. Assim, o fundamental é que toda e qualquer coletividade humana

tenha oportunidade de evitar ou até mesmo livrar-se do “subdesenvolvimento”, ou seja, da

exploração, opressão e subordinação por parte dos interesses econômicos, poderes políticos e da

americanização cultural representados pelo modelo civilizatório imposto pelo modo de produção

capitalista.

Esse fato só será concebido com um processo histórico de luta, negociação e

libertação do tradicionalismo econômico que vem permeando o conceito de desenvolvimento.

Nesse contexto, a reflexão sobre o papel das grandes cidades para um verdadeiro

desenvolvimento urbano, deve passar não apenas pela crítica dos efeitos sociais e ambientais
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negativos da urbanização capitalista, como esta se apresenta na atualidade em nível nacional,

regional e local, mas também, pelo desafiante esforço de imaginar formas de eliminar esses

problemas, reestruturando e fazendo funcionar a espacialidade urbano-metropolitana capitalista.

Desta forma, entendemos que a expressão “desenvolvimento urbano”,

normalmente ligada ao crescimento da cidade como um todo, bem como à modernização do

espaço urbano, está sempre atrelada a questão da “modernidade” capitalista que, impregnada de

ideologia, atentam sempre para o “bem comum” de todos na sociedade.

No Brasil, o desenvolvimento urbano que vem se configurando, principalmente

nas grandes cidades, tem mostrado uma deteriorização crescente na qualidade de vida dos

moradores dessas cidades, o que significa dizer que, desenvolvimento urbano expressa não

apenas a expansão horizontal e vertical da cidade, da realização de obras viárias e de

embelezamento, de melhorias do sistema de transportes bem como de outras atividades e

serviços, mas também de uma melhor distribuição de renda, de uma melhor educação, de lazer,

uma vez que o espaço urbano quando não oferece oportunidades, multiplica a pobreza, fato este

que tem se tornado uma constante em nossas cidades (COSTA, 2000).

Nesse contexto, o termo desenvolvimento urbano deve ser entendido como algo

mais abrangente, relacionado a questões como qualidade de vida e oportunidades iguais para

seus habitantes, principalmente nos grandes centros urbanos, que por sua vez, está diretamente

relacionado ao tipo de política econômica-social que vem sendo implementada pelos setores do

governo em todas as esferas (local, estadual e federal), ou seja, de como esses setores têm

implementado políticas de desenvolvimento que venham realmente beneficiar a coletividade em

detrimento de apenas alguns estratos mais privilegiados da sociedade. Assim sendo, o

desenvolvimento urbano:

[...] não pode ser reduzido à modernização do tecido urbano, nem deve ser
entendido como o processo de expansão ou crescimento da cidade.
“Desenvolvimento urbano”, na verdade, deve significar o desenvolvimento
voltado para as estruturas sociais e econômicas, levando em conta cada
realidade, considerada na perspectiva de sua autonomia, mais igualdade e mais
justiça social, pois desenvolvimento pressupõe mudança, transformação, sendo
esta positiva e desejada [...] (Costa, 2000, p. 38).

Nessa perspectiva, quando levado em consideração, apenas o PIB, associado ao

crescimento econômico e à modernidade como parâmetro para designar o que venha a ser

desenvolvimento, estaremos na verdade trilhando os mesmos caminhos dos teóricos da
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modernização que, outrora, associavam desenvolvimento ao crescimento econômico sem atentar

para a questão da qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que tais indicadores nem sempre

atestam a verdadeira realidade em que vive os mesmos.

É preciso, pois, que se rompa definitivamente com essa visão economicista de

desenvolvimento e que em seu lugar se possa pensar num conjunto de processos que visem  uma

mudança real, verdadeira,  que por sua vez, possa ser consolidada através de políticas públicas

sérias, políticas de canalização de oportunidades econômicas, sociais e políticas, para que desta

forma se possa alcançar realmente, padrões mais elevados de bem estar social junto à população,

isso tanto a nível local quanto nacional. Seguindo essa mesma lógica, Costa (2000, p. 39) ainda

nos alerta que:

O desenvolvimento não se constitui em algo estático, mas dinâmico, uma vez
que implica em mudança e em transformação, não só das relações sociais como
também do espaço que as suporta e influencia. O desenvolvimento dentro dessa
visão crítica, deve ser considerado como um processo integral, cujas estratégias
devem levar em consideração as individualidades dos diferentes espaços e
grupos sociais.

Diante dessa visão e preconizando para que sempre se almeje um

desenvolvimento de fato, ou seja, justo e mais próximo do real para todos, acreditamos que isso

só será possível quando o crescimento econômico e as potencialidades sejam racionalmente

utilizadas e a sociedade civil participe desse processo de forma integral e autônoma. Entretanto,

para que isto ocorra, será necessária uma mudança efetiva na forma de pensar e agir por parte de

todos aqueles que detêm o poder político e econômico no país. Tornar-se-á necessário que as

desigualdades sociais e de renda, bem como às necessidades básicas da sociedade civil sejam

amenizadas, de forma que haja mais justiça social, o que, conseqüentemente, acarretará melhores

condições de vida para todos.

Entendemos que, só desta forma o verdadeiro significado do termo

desenvolvimento urbano legitimará seu verdadeiro significado, uma vez que é desta forma que

cada lugar (cidade, estado, país),  encontrará os verdadeiros caminhos que impulsionam a

melhoria de suas condições sócio-espaciais, tendo sempre por base suas reais condições sócio-

culturais bem como suas próprias necessidades. Assim, visando maior justiça social, o que ao

nosso ver, possibilitará maior participação da sociedade no processo de construção de sua
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cidadania, o termo desenvolvimento deverá está atrelado à melhoria na qualidade de vida das

gerações atuais e futuras.

O Brasil, nos últimos anos, ainda que de forma tímida, tenha melhorado alguns de

seus indicadores sociais como: índice de mortalidade infantil, expectativa de vida da população,

taxa de crescimento vegetativo, índice de analfabetismo entre outros aspectos, ainda mantém

uma cruel e desumana concentração de renda, que está entre uma das maiores do mundo e uma

grande concentração de terra, o que no nosso entender, dificulta um desenvolvimento econômico

e social mais justo para grande parte da sua sociedade.

É nessa conjuntura que surgem os primeiros S.C. no país, como sinônimo de

“desenvolvimento” existentes nos grandes centros urbanos. Estes surgem exatamente num

processo de urbanização tanto da economia quanto da população, concentrando-se na região

sudeste do país, uma vez que é a região mais industrializada e urbanizada, conseqüentemente,

onde vive a maior parte da população brasileira que detém melhor poder aquisitivo, ou seja,

maior poder de compra dentre as demais regiões brasileiras.

Entretanto, com o desenvolvimento das cidades, acelerou-se a fragmentação entre

as suas partes. Assim, as áreas comerciais, residenciais, industriais, de lazer, tornaram-se cada

vez mais definidas. A atividade das diferentes classes sociais vai criando internamente tecidos

espaciais, marcas da disputa que vai recortando territorialmente a cidade. Os S.C. tornaram-se,

no interior desse processo, herdeiros diretos dos empreendimentos comerciais e imobiliários que

demarcam os signos de desenvolvimento nas cidades desde o final do século, notadamente nas

grandes metrópoles capitalistas. As galerias, as lojas de departamento e os grandes edifícios

comerciais são também uma marca registrada desses signos nessas cidades.

Os shoppings surgiram no coração do sistema capitalista como sinônimo de

desenvolvimento e, desde então, vêm ganhando importância crescente na estruturação do espaço

urbano, como também no espaço econômico das regiões mais densamente urbanizadas. Estes,

surgem nos Estados Unidos no período imediatamente posterior a Segunda Guerra Mundial que,

dada às condições gerais de internacionalização da produção e da distribuição de mercadorias

apresentam uma natureza cosmopolita, típica dos grandes empreendimentos capitalistas do

século XX.

Assim, no momento de seu surgimento, os Estados Unidos passavam por um

grande desenvolvimento econômico,  apresentando um processo intenso de metropolização em
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diversos pontos do seu território. Desta forma, reuniam-se ali, todas as condições sócio-

econômicas para que as áreas progressivamente destinadas ao comércio varejista ganhassem uma

nova forma e conteúdo enquanto aplicação centralizada de novos métodos e tecnologias

comerciais baseadas em um planejamento extremamente rigoroso de custos e probabilidades de

benefícios. Neste sentido, os S.C. proliferaram como verdadeiros símbolos de desenvolvimento e

modernidade.

Desta forma, os S.C. evoluíram rapidamente, principalmente em virtude das suas

potencialidades econômicas e de suas escalas de influência, transformando-se tanto do ponto de

vista das suas dimensões e formas de organização comercial, quanto dos instrumentos de

intervenção econômica e de articulação espacial nas grandes cidades, fato que no Brasil não se

mostrou de forma diferente.

Ao serem implantados no Brasil, esses empreendimentos mantiveram a

denominação original, já que a referência estrangeira sempre esteve ligada, em nossa história, à

imagem de inovação e desenvolvimento. Contemporâneos à entrada de empresas internacionais

em praticamente todos os ramos da atividade sócio-econômico produtivo do país, esses novos

empreendimentos comerciais urbanos vincularam sua imagem a desenvolvimento e à tecnologia

de ponta, vestindo-se de uma arquitetura funcional e apropriando-se das mais sofisticadas

linguagens visuais a fim de atrair os consumidores.

Segundo Pintaudi, (1992) os S.C. produziram-se no cenário urbano brasileiro

como símbolos onipresentes de desenvolvimento, conseqüentemente de poder, pois se erige

como representação de um “novo” tempo social, voltado para a criação de um universo de

fantasia dirigido para o consumo, uma vez que são cientificamente pensados e arranjados nos

mínimos detalhes, para o supremo ato da compra para uma parcela da sociedade que detém um

alto poder aquisitivo. Assim, vende-se de tudo, desde boa localização, até quantidade e qualidade

de mercadorias, concentração dos mais variados serviços, economia de tempo, conforto,

segurança, lazer entre outros aspectos.

Todavia, sua concepção busca criar e recriar, em sua essência, um centro urbano

desenvolvido, idealizado e atemporal, ou seja, aquele que concentra várias opções de consumo,

tornando-se um ponto de referência da cidade tradicional, consagrando-se como um ponto de

encontro e sociabilidade, local de reunião para todas as populações, mas principalmente para a

população jovem. Sobre este aspecto, Silva (1996, p. 33) nos esclarece que:
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Os Shopping-centers, por sua vez, surgem nas cidades, não mais nas periferias
geométricas. Agora, localiza-se no interior do tecido urbano, criando uma
espécie de ilhas tranqüilas de consumo.Assépticos, seguros e isolados, os
shopping-centers são o refúgio da classe média que não mais suporta o
desconforto dos centros e sub-centros tradicionais [...], são os espaços
preferenciais de circulação de possibilidades nas cidades.

Vemos então que, a fim de atender às expectativas de retorno desses vultosos

empreendimentos financeiro e imobiliário, habitualmente elaborado, destinando aos investidores

uma participação nos lucros das atividades, a imagem representa um componente essencial. Esta,

representa o canal de tradução desses empreendimentos, enquanto manifestação da qualidade e

vantagens do viver urbano, enquanto universo sedutor capaz de atrair grandes contingentes de

consumidores e enquanto influenciador decisivo nos próprios padrões de consumo coletivo

(SILVA, 1996).

A incorporação da imagem como elemento fundamental na disputa concorrencial,

possibilitou aos S.C., além da criação de um espaço peculiar de persuasão, ou seja, de convicção

e indução de comportamentos, corporificar, principalmente no Brasil, importantes unidades

simbólicas de reprodução da ideologia capitalista dominante. Nessa perspectiva, as maiores e

mais desenvolvidas cidades brasileiras foram pioneiras na implementação desse tipo de

empreendimento que representava entre outros aspectos, desenvolvimento, modernidade e poder.

 Como elementos simbólicos de desenvolvimento da atualidade urbana, estes

empreendimentos incorporam aquilo que lhes é peculiar, ou seja, para quem os freqüenta,

representam o que há de mais desenvolvido e moderno em termos de comércio varejista. Trata-

se, na verdade, de uma afirmação das características metropolitanas, a exaltação do viver

tecnológico, o presente como transição para o futuro próximo, sem rupturas. Desta forma, não há

mais lugar para dúvidas ou inquietações. A fantasia promovida a exaustação pelos recursos das

imagens combina-se com a racionalização e assepsia que estes espaços representam para a

sociedade (PINTAUDI, 1989).

Salientamos que, geralmente os S.C. são apresentados como “soluções” ou

respostas artificiais às necessidades de fuga aos aspectos negativos das concentrações urbanas.

São veiculados como locais para o convívio, principalmente para a juventude onde,

normalmente, encontram-se: ruas cobertas e seguras de um centro urbano recriado com praças,

bulevares, fontes, cinemas e atrações imediatamente adquiríveis, na qual é vendido um lazer-
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mercadoria para todos aqueles que podem comprar. Sobre esta questão, Carlos (2001, p. 79)

afirma que:

Depois da casa, os lugares mais seguros são os shopping- centers que procuram
na sua artificialidade recriar a vida exterior, simulando ruas, praças, alamedas,
bulevares, implantando praças de alimentação e outros equipamentos de lazer
como cinemas, discotecas, parques de diversão, circo, pistas de patinação,
exibindo shows, desfiles de moda, exposições de arte, [...]. Longe de resgatar a
vida social tradicional dos antigos bairros, as relações são impessoais,
garantindo o anonimato, tão afeito ao individualismo pós-moderno.

Pelas palavras da autora, podemos constatar que assistimos ao rompimento do

modo de vida tradicional e com isso funda-se a unidade que estava na base das antigas relações

que permeavam a vida na cidade. As mercadorias substituem os vínculos entre as pessoas,

enquanto a mídia produz a não comunicação num mundo em que se exaltam as virtudes da

comunicação. Assim, a cidade se transforma no espetáculo do consumo, as ruas redimensionam-

se e ganham outro conteúdo que elimina o lúdico, transformando-se em lugar de passagem. As

grandes lojas de departamento e os S.C. substituem o lazer, ou melhor, vira lazer.

Desta forma, tanto interna como externamente, os S.C. compõem um novo e

influente padrão de linguagem. Externamente são de arquitetura de grandes dimensões, marcos

referenciais de desenvolvimento conformados pela escala e pela forma de implantação, ou seja,

número de presentes e usuários, áreas de estacionamento etc. Assim, os preceitos básicos da

arquitetura racionalista são aprisionados pela funcionalidade intrínseca desses “templos” de

consumo. Resultam daí, grandes volumes, cuja horizontalidade e altura são determinadas pelo

quebra-cabeça de peças limitadas, regidas pelos princípios de organização espacial utilizados

nesses empreendimentos (CARLOS, 1996).

Os S.C. baseiam-se em arranjos combinatórios que tem como base à hierarquia e

o poder de influência de suas principais lojas-âncoras, lojas de departamentos, supermercados,

ou outras lojas de grande porte. A variação de suas ruas internas, os corredores labirínticos, o

sistema de circulação devem responder eficientemente aos requisitos de percurso entre o

consumo programado que leva o consumidor a deslocar-se até este empreendimento, e o

consumo por impulso, este motivado pela atmosfera do mesmo. Sobre esta realidade, Marcondes

Filho (1985, p. 14) destaca:
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O verdadeiro caráter decisivo da fantasia está na sua instrumentalidade, se bem
que não imediatamente passível de apropriação: ela pode ser utilizada – e o é –
como o imaginário imposto à sociedade por toda uma classe como o único
imaginário possível, ou seja, o imaginário preenchido pelo consumo e pelo
enriquecimento material, bem como pode ser utilizado como esfera da
libertação.

Entre os vários centros de consumo e lazer dos grandes centros urbanos, os S.C.

se constituem espaços privilegiados para a análise da sociabilidade no contexto urbano.

Transcedendo a esfera do consumo, para qual são basicamente destinados, tais empreendimentos,

do ponto de vista dos múltiplos usuários que acaba atraindo, constituem espaços

comunicacionais, onde se redefinem simbolicamente diferenças sócio-culturais, influenciando

fortemente nos hábitos e costumes dos lugares onde são implementados.

Sendo sínteses refratárias dos modelos norte-americanos, os S.C. brasileiros

merecem uma ampla reflexão sistemática no que se refere ao impacto que tais empreendimentos

provocam no espaço urbano. Do ponto de vista antropológico, fornecem farto material para

investigação como elementos condensadores de padrões de consumo, segregação e de

sociabilidade. Assim, esses empreendimentos abrem várias sendas para reflexão, pois

representam o resultado, no que se refere a sua forma arquitetônica, da concepção da

“modernidade”, temática bastante desafiadora no nosso país. No próximo item deste trabalho,

falaremos sobre a transformação que tais empreendimentos provocam no solo urbano das

cidades.

1.1. 2 Shopping-centers e (re)produção do espaço urbano

Os lugares escolhidos para a troca de produtos sempre implicaram em situações

estratégicas do ponto de vista espacial. Os S.C. não fogem a esta regra. O êxito destes

empreendimentos é sempre atribuída ao fator localização, pois este constitui de fundamental

importância para qualquer investimento de capital no comércio varejista. Quando se trata da

reprodução de um pequeno capital, é óbvio que o fato de estar instalado num lugar onde os

clientes possam afluir, numa rua comercial importante, por exemplo, permite a acumulação e a

concentração do capital mais rapidamente do que num lugar onde essas condições não se

verifiquem.



42

Na atualidade, uma série de transformações históricas, culturais, sociais e

científicas faz parte de uma realidade que aponta para uma verdadeira revolução global,

principalmente no que se refere à ciência e a técnica, cujos efeitos são perceptíveis em todos os

aspectos da vida. Estas transformações são expressões do próprio avanço do modo de produção

capitalista no seu atual estágio de desenvolvimento econômico, no qual muitos autores

denominam como capitalismo tecnológico ou sociedade tecnológica e informacional.

Hoje, a ciência precede a técnica, embora sua realização lhe seja cada vez mais

subordinada.  A tecnologia daí resultante é utilizada em escala mundial, e nada mais conta a não

ser uma busca desenfreada do lucro, da reprodução cada vez mais ampliada do capital, onde quer

que as condições o permitam. Tudo isso só foi possível graças ao trabalho e avanço científico

que, por sua vez, foi praticamente colocado a serviço da produção, pois a ciência cada vez mais

tem um papel produtivo muito importante em todos os ramos da economia e que por sua vez se

materializa no processo de (re)produção do espaço, notadamente o espaço urbano.

Dessa forma, a gerência científica aplicada à construção de espaços imobiliário-

comerciais, como os S.C., parte de uma ampla programação do espaço, na qual a atuação do

Estado tem sido muito importante, na medida em que este contribui, construindo e ampliando

ruas e avenidas, a fim de facilitar o tráfego, melhorando a iluminação, ou seja, dotando o

território de melhor equipamento urbano, de forma a limitar o peso das determinações locais, ou

seja, como são empreendimentos que se instalam em lugares pré-determinados do ponto de vista

geográfico, normalmente tem o retorno do capital empregado na sua construção garantido, o que

dão a esses empreendimentos uma certa e crescente autonomia de capital em relação à herança

da localização, permitindo ainda, uma ampliação do controle privado sobre as chamadas

externalidades, no que se refere a (re)produção do seu espaço circunvizinho.

Assim, as transformações que esses grandes empreendimentos comerciais

provocam no comércio varejista bem como na (re)produção do seu espaço imediato, vem denotar

a importância desses estabelecimentos quando inseridos no contexto do urbano. Os diversos

elementos que se reproduzem e se desenvolvem, revolucionam relações de interesse da

geografia. Assim, o ponto comercial, as externalidades, a relação continuidade/descontinuidade,

a absorção do produto espacializado, a ideologização do espaço entre outros aspectos são

fundamentais para compreender as constantes transformações no que se refere a (re)produção do

espaço na atualidade.
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Com efeito, a (re)produção do espaço urbano está diretamente relacionada com as

transformações qualitativas do capitalismo brasileiro, ou seja, com os novos aspectos da

atividade produtiva que caracteriza o monopolismo, a ampliação da intervenção do Estado para

“contornar” as contradições geradas pela própria acumulação capitalista precedem e geram,

como já se assinalou, a instauração de uma nova realidade urbana. Comandado pelo grande

capital, esse processo está “ todo revestido de aparência e ideologia, pois agora, o espaço inteiro

tornou-se o lugar das relações de produção e não apenas dos meios de produção”. (LEFEBVRE,

1991, p. 110).

Diante do exposto, acreditamos que todo o espaço, aqui entendido como um

conjunto de objetos e de relações que se realizam sobre estes objetos,  deve reproduzir

ativamente as relações de produção e contribuir para sua manutenção e consolidação (SANTOS,

1999). Nessas condições, impõe-se a estruturação de um espaço arquitetônico e urbanístico

voltado abertamente para a reprodução das relações sociais; é o espaço programado. Os

shoppings representam o melhor exemplo desse tipo de espaço.

 Dentro de um processo de progressiva presença deste “novo” na realidade urbana

atual, tais empreendimentos representa uma grande força de concentração de atividades terciárias

num único local. De maneira análoga, pode-se pensar que os S.C. representam parte de um

processo de “inovação” da cidade no capitalismo monopolista, como uma forma inédita na

realidade urbana, em princípio.

Desta forma, à medida que os S.C. foram ganhando mercado, tornando-se uma

necessidade em consonância com o desenvolvimento da atividade produtiva, foi se tornando

sinônimo da função comercial, tornando-se ainda, importante na renovação urbana da cidade,

englobando, por exemplo, conjuntos de escritórios, aumentando o comércio na sua área

circunvizinha, provocando com isso, mudanças na valorização diferencial das cidades,alterando

a forma de uso do solo e, com efeito, (re)produzindo novas formas espaciais.

Segundo Pintaudi (1989), a implantação de S.C. regionais em metrópoles como

São Paulo provocou uma repercussão profunda na geografia urbana e comercial da cidade.

Entretanto, isso não significa dizer que apenas os shoppings provocaram tais transformações,

mas que estes empreendimentos aparecem associados a elas e que eles próprios contribuem

consideravelmente para a reprodução do espaço, na medida em que novos serviços e comércio

surgem na sua área próxima.
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Assim,  esses empreendimentos neste estado significaram uma mudança das áreas

comerciais de outrora, na referida metrópole, para áreas próximas a esses estabelecimentos. Tal

mudança verificada no âmbito do comércio associa-se a transformações valorativas nas áreas

residenciais onde esses empreendimentos foram implantados, valorizando ainda mais esses

espaços, muitas vezes até verticalizando áreas. (PINTAUDI, 1989).

Essas mudanças na cidade, no processo de valorização e na maneira como o

espaço strictu sensu neste se insere, obviamente não ultrapassam a contradição e a diferenciação

de classes expressas no modo de produção capitalista, ao contrário, reforçam as desigualdades na

medida em que se produzem novas formas de espaço que não são acessíveis a todos no espaço

urbano, como bairros residenciais fechados (grandes condomínios fechados e shopping-centers),

que se definem mais fisicamente como áreas de uso residencial e social específico e que atende

às necessidades da classe de alto poder aquisitivo da sociedade.

Tais mudanças provocam no espaço urbano, aqui entendido como um “espaço que

é fragmentado e articulado, reflexo e condicionante da sociedade, um conjunto de símbolos e

campos de lutas”,  (CORREA, 2001, p. 133) mostram claramente a forma como o espaço urbano

se estrutura na dinâmica da acumulação, uma vez que tais transformações rompem com a

determinação tradicional da divisão econômico social do espaço urbano. A ABRASCE, ( 2002)

nos mostra a importância desses empreendimentos, em seis aspectos, quando de sua inserção no

espaço urbano.

O primeiro se refere à amplitude da programação de um novo espaço. Assim, a

implantação de um S.C. é sempre precedida de um minucioso estudo de mercado para definir sua

localização e organização interna. Tal programação pode envolver apenas o empreendedor desse

estabelecimento ou um grupo de empreendedores.

O segundo se refere à limitação de peso de determinações locais, onde a

implantação dos shoppings, a partir da reunião de capitais, obedece a extensas áreas-alvo de

influência e se faz com uma grande preocupação bastante grande com as macrovias de acesso.

Nesse sentido, os S.C. ultrapassam as limitações das áreas comerciais tradicionais.

O terceiro aspecto se refere à transformação “radical” do espaço sócio-econômico

preexistente, pois tal fato se faz observar tanto em termos de valorização quanto espacialmente,

ou seja, se verifica através da criação de novas condições de valorização em função dos

investimentos, seja em área de uso urbano “obsoleto”, seja em áreas mais valorizadas. Assim, a
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implantação dos S.C. revoluciona as bases locais de valorização do solo significando, neste

sentido, uma solução para o problema dos custos do quadro espacial passado, pois tais

transformações verificadas ultrapassam a escala do bairro.

O quarto aspecto diz respeito à utilização do antigo espaço como base de apoio,

uma vez que estes empreendimentos não representam um comércio de bairro. Além disso, como

uma imposição da produção, o mercado (bairro) é apenas um meio para sua concretização. É

desta forma que os bairros de maior  renda constituem essa base de apoio, embora tal fator não

seja regra. Por outro lado, tais bairros por si só não constituem meio, e sim fins, na medida em

que se vincula ao acesso aos grandes eixos de circulação que também são, portanto, meio de

concretização do produto shopping-center.

O quinto aspecto se refere à anulação total ou parcial do antigo espaço sócio-

econômico, podendo ocorrer quando a instalação de um shopping destrói características das

áreas vizinhas, em função da valorização e do aumento da circulação em áreas mais valorizadas,

acarretando, entre outros aspectos, a expulsão dos antigos moradores.

O sexto e último aspecto, se refere à ampliação do controle do privado sobre as

externalidades. Nesse sentido, entram tanto os aspectos negativos absorvidos pelos investimentos

públicos, principalmente, quanto às positivas, que se dá através das privatizações dos efeitos de

localização, por grupos de empreendedores de mesma origem setorial, como a indústria de

construção civil. Este fato tem reflexos na arquitetura (controle/espaço intramuros) e na

organização do empreendimento.

 Esses aspectos contribuem de forma substancial para a (re)produção e

valorização do espaço urbano, notadamente, aqueles mais próximos a esses empreendimentos,

uma vez que estes são impulsionadores de grandes transformações de uso e ocupação do espaço

no qual se inserem, dotando-o de ampla programação urbanística.

Nesse processo, o Estado tem um grande papel, ao integrar o espaço a malha

urbana existente através da construção de infra-estrutura e da diminuição dos condicionantes

desfavoráveis, facilitando, assim, a concretização das diretrizes programadas destacadas

anteriormente. Desta forma, as transformações sócio-espaciais da circunvizinhança dos S.C.

ocorrem a partir dessa ocupação planejada, uma vez que serve de mecanismo de valorização

acelerada e dirigida do espaço. Como conseqüência, forma-se um centro indutor de valor e

segregação, cujo efeito amplia-se por todo o seu entorno.
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Observamos então, que o controle rigoroso que estes empreendimentos têm sobre

seu espaço imediato, corresponde a uma “harmonização” com as chamadas externalidades e sua

dinâmica urbana em geral, com o processo “moderno” de renovação da cidade. Nesse sentido, a

construção de bairros residenciais, a criação de novos centros de serviços e o aproveitamento das

grandes vias de circulação, são processos que envolvem interesses convergentes a esses

empreendimentos, levando até mesmo a associações.

Dessa forma, as condições gerais de (re)produção do espaço imediato aos S.C.

são, dessa maneira, as mesmas que se verificam na forma urbana, ou seja, de como este se

reproduz. Na inovação S.C., há uma autêntica subversão da estrutura urbana até então existente.

Mas ela é geral, fazendo parte das alterações que reorientam os eixos de circulação e formam

novas áreas, normalmente, áreas nobres em locais isolados, condomínios fechados etc.

Assim, a construção do espaço urbano, determinada pelos investimentos e não

mais pelas necessidades do mercado, utilizou-se da valorização diferencial, da sua ideologização,

para sua própria dinâmica de expressão. O elemento superestrutural ganha novo significado nesta

fase, em função do contorno às contradições do desenvolvimento capitalista, tornando-se a chave

na formação do espaço sistematicamente ideologizado. A criação de um espaço administrado

sistematicamente pelo político, “controlando” o espaço, a transformação de todo o espaço em

espaço de poder, de controle dissimulado, tem nesse momento, condições amplas de

desenvolvimento e criação de formas.

Nesse contexto, os S.C. assinalam o alvorecer de um processo que se desenvolve

a passos largos no urbano, apontando para um novo cotidiano, preenchido e administrado, onde

as “novidades” são o controle e o gerenciamento monopolizados. Além disso, une-se a

administração do cotidiano à visibilidade do poder, de modo que a funcionalidade desses espaços

comerciais é ao mesmo tempo a sua invisibilidade. Por essa perspectiva, é que se coloca em

questão o localizável.

Todavia, não são poucas as transformações provocadas por esses

empreendimentos quando implantados em área estratégica e pré-determinada. Tais

transformações vão desde a rápida valorização de sua área circunvizinha, associada à

especulação imobiliária, a mudanças na geografia comercial desse espaço, passando também por

transformações “impostas” à vida (mudança e hábitos e costumes), pelo processo de
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(re)produção do espaço urbano, impondo uma nova dinâmica reorganizada e dominada pela ação

planejada.

Com efeito, é a partir dos anos sessenta que esse novo marco referencial, os S.C.,

integra-se à paisagem das grandes cidades brasileiras. Resultantes, e ao mesmo tempo,

engrenagens do movimento urbano, apresentam-se desde então e até os dias atuais, como uma de

suas expressões mais complexas e significativas. Estes, espacialmente se apresentam como a

linguagem da sedução materializada. Através de linguagens de sedução, mostra-se como produto

social “avançado”, impondo novos padrões de consumo, regras de convívio, influenciando

consideravelmente na (re)produção do espaço em sua circunvizinhança.

A título de exemplo sobre a influência desses empreendimentos na (re)produção

do espaço urbano, tentaremos evidenciar esse processo, vendo o primeiro S.C. instalado no

Brasil, o Shopping-Center Iguatemi, localizado na cidade de São Paulo, no ano de 1966.

Entretanto, algumas considerações sobre moda, a fim de corroborar o que iremos colocar mais

adiante, devem ser adicionadas, embora não seja nosso propósito entrar em considerações

detalhadas sobre tal assunto. Assim, principalmente ao que se liga a questão do vestuário,

devemos salientar que 65% das lojas existentes nestes empreendimentos estão sempre

direcionadas a esse ramo do comércio e, metade delas consagradas ao vestuário feminino.

(ABRASCE,  2002).

Segundo Pintaudi, (1989) a cidade de São Paulo, mas precisamente a rua Augusta,

foi o nascedouro do processo que legitimou grandes lojas de griffes famosas, tendo estas

continuadas nos S.C. Segundo a autora, esta rua foi à base das lojas do primeiro S.C. e na

atualidade, apesar de ainda abrigar lojas de griffes famosas, seu brilho já não é o mesmo dos anos

60, devido o surgimento de deseconomias de aglomeração nas áreas adjacentes.

Nascido para atrair consumidores de alta renda e no prolongamento da rua

Augusta, o S.C. Iguatemi procurou sempre manter a imagem “elitista” e não se popularizou. Suas

lojas-âncoras que, a princípio foram importantes no afluxo de clientes, atualmente já não o são,

apesar de elas terem procurado adequar-se à “sofisticação” do lugar. Mesmo assim, tal

empreendimento manteve sua performance de ser dirigido aos estratos mais elevados da

sociedade como a maioria dos shoppings são (PINTAUDI, 1989).

Todavia, ainda segundo a autora, com a implantação desse empreendimento,

iniciou-se uma nova etapa de valorização do espaço urbano da sua vizinhança. Quem teve a
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oportunidade de conhecer a avenida Brigadeiro Faria Lima, quando ainda se chamava rua

Iguatemi, onde esse grande empreendimento comercial se situa, e a vê na atualidade, sabe bem a

diferença. A antiga rua possuía uma ou outra firma comercial ou de serviços a fim de atender a

sua vizinhança, e onde os demais terrenos eram destinados à residência.

A partir da implementação desse S.C., passaram a ocorrer gradativamente

mudanças significativas na forma de uso de solo na área, pois a referida avenida, atualmente,

encontra-se completamente transformada. Além de terem sido feitas desapropriações, para que a

circulação de automóveis fosse melhorada, as antigas moradias foram sendo paulatinamente

substituídas por bancos, edifícios de escritórios, de lojas comerciais e de serviços, restando

poucas construções antigas no trecho que se estende da avenida Cidade Jardim a avenida

Rebouças. (PINTAUDI, 1989).

Sem sombras de dúvidas, a partir da implementação desse shopping, ocorreu uma

nova valorização e (re)produção do espaço urbano nos seus arredores. É importante destacar que

o poder público teve uma participação direta na consolidação desse processo, pois procurou dotar

a referida área de infra-estrutura necessária para que tais transformações (espaciais e de

valorização) ocorressem. Assim, as ruas que dão acesso à avenida Brigadeiro Faria de Lima e

que até meados de 1986, aproximadamente, não haviam praticamente sido tocadas, na atualidade

estão completamente reestruturadas. Conseqüentemente, estas são alvo de uma nova e grande

especulação imobiliária graças à valorização rápida  dos terrenos próximos ao S.C. Iguatemi.

Entretanto, não podemos dizer que só a presença do S.C. Iguatemi propiciou toda

a mudança nos seus arredores, mesmo porque a cidade não deixou de crescer, mas certamente,

este empreendimento contribuiu em grande medida para que ocorresse uma (re)produção do

espaço urbano naquela área, bem como uma valorização do seu solo urbano.

Outro exemplo que podemos citar, ainda levando em consideração os estudos

realizados pela referida autora se refere à implantação do S.C. Eldorado em 1981, nesta mesma

capital. Com uma feição arquitetônica mais moderna, logo, mais arrojada para a época, ele

também causou grande impacto no contexto urbano da cidade de São Paulo pelo brilho dos

materiais de revestimentos utilizados internamente. Presenciar todo aquele esplendor, bem como

constatar o grande número de joalherias instaladas, de bancos e outros serviços que foram

surgindo próximos a tal empreendimento, contrastava com a crise econômica que se instalava no

Brasil nos anos oitenta, mas conhecida como “década perdida” (PINTAUDI, 1989).
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No plano da concorrência, a implantação do S.C. Eldorado não afetou a clientela

do S.C. Iguatemi. A clientela continuou fiel e freqüentando esse empreendimento. Entretanto,

devemos ressaltar que o Iguatemi procurou se atualizar, reformando-se arquitetonicamente,

promovendo reformas físicas interna e externamente. No que concerne ao impacto nas áreas

vizinhas, o S.C. Eldorado entrou como um elemento a mais na valorização do espaço urbano

junto à avenida Brigadeiro Faria Lima e adjacências, uma vez que o citado processo de

(re)produção do espaço urbano naquele local já estava em pleno curso e consolidando-se. A

alteração viária que o S.C. Eldorado provocou no seu entorno, deu ensejo ao surgimento, de

vários serviços, como foi dito anteriormente, valorizando-a ainda mais as áreas de sua influência

(PINTAUDI, 1989).

Poderíamos seguir dando vários exemplos da influência desses empreendimentos

em todo o país, do impacto na (re)produção do espaço urbano que esses acarretam no momento

em que são implementados, provocando entre outros aspectos, uma valorização e transformação

do solo urbano, particularmente nos seus arredores. Entretanto, acreditamos que os exemplos

aqui apresentados são bastante elucidativos para termos uma idéia do papel que estes

empreendimentos comerciais desempenham no processo de (re)produção do espaço urbano. O

destaque que demos a esses dois S.C. se justifica devido à cidade de São Paulo, conforme vimos,

ter sido pioneira na sua implementação.

Dessa forma, devemos considerar vários aspectos, quando da influência dos S.C.

no espaço onde são implementados, pois como evidenciado em outro momento, desempenham

um novo papel nas estratégias de ocupação urbana, abrigam novas relações internas entre lojistas

e administradoras, valorizam o solo urbano, provocando a especulação imobiliária, como

também provocam uma mudança significativa na geografia comercial da cidade. É muito comum

surgirem nos seus arredores bares, restaurantes, casas e condomínios residenciais de luxo,

prédios comerciais entre outros aspectos.

Sob esse prisma, os S.C. significam como o próprio nome diz, um centro de

compras e de alguns serviços, ou seja, um dos novos centros integrantes do espaço dos grandes

centros urbanos, criados para atender estratos sócio-econômicos específicos da nossa sociedade,

pois se caracterizam por ser um local onde atrai pessoas que apresentam, de alguma forma, certa

identidade. Nesse sentido, os S.C. são espaços que segregam, principalmente em países como o

Brasil, contribuindo ainda mais para fragilizar as relações sociais que ora se configuram no país.
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É justamente sobre a segregação sócio-espacial provocada pelos S.C. que tratará o próximo

tópico deste capítulo.

1.1.3 Shopping-centers e segregação sócio-espacial

Como foi dito anteriormente, nos anos 60 , um novo marco referencial integra-se

à paisagem das grandes cidades brasileiras, os S.C. Resultantes e ao mesmo tempo, engrenagens

do movimento urbano, apresentam-se desde então, como uma de suas expressões mais

complexas e significativas, pois concentram elementos que abrangem, de modo sintético, desde a

estruturação do espaço urbano do ponto de vista do capital, até a produção de imagens ligadas às

representações ideológicas da sociedade.

Espacialmente, estes empreendimentos se apresentam como a linguagem da

sedução materializada. Através dessa linguagem, mostram-se ainda, como produto social

“avançado” que impõem novos padrões de consumo, regras de convívio e, principalmente, como

um elemento muito forte de segregação sócio-espacial. Nesse sentido, Carlos (2001, p. 36)

reforça que

[...] ao lado dos espaços públicos, há, na metrópole, os espaços semipúblicos,
que tendem a substituir o público, como os espaços comerciais, galerias,
shopping centers, por exemplo, onde os encontros organizados e normatizados
são locais de exclusão. Têm horário de funcionamento, abrem e fecham, são
vigiados, não são acessíveis a qualquer hora ou dia, nem a “qualquer um”,
contém códigos e normas de uso (muitos deles são espaços abertos a encontro
em torno de signos, como aquele ritual da mercadoria, onde o habitante se
transforma, potencialmente em consumidor).

Assim, com o desenvolvimento das cidades, acelerou-se a separação entre suas

partes, apesar destas manterem relações espaciais, ou seja, uma articulação ainda que de

intensidade muito variada. Desta forma, às áreas comerciais, residenciais, industriais, de lazer

etc., tornaram-se cada vez mais definidas. A atividade das diferentes classes sociais vai criando

internamente tecidos especiais, marcas da disputa que vai recortando a cidade territorialmente.

Os S.C. tornaram-se, no interior desse processo, herdeiros diretos dos

empreendimentos comerciais e imobiliários que demarcaram os signos de modernidade e

exclusão, desde o final do século passado nas grandes metrópoles capitalistas (as galerias, as

lojas de departamento, os grandes edifícios comerciais). Assim, tais empreendimentos surgiram
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no coração do sistema capitalista e, desde então, vêm ganhando importância crescente na

estruturação do espaço e da economia das regiões mais densamente urbanizadas em todo o

mundo capitalista.

Conforme já destacado, os S.C. surgem nos Estados Unidos no período posterior à

Segunda Guerra Mundial e recriam naquele país as condições para que as áreas

progressivamente destinadas ao comércio ganhassem uma nova forma e conteúdo, enquanto

aplicação centralizada de novos métodos e tecnologias calcadas em um planejamento

extremamente rigoroso de custos e probabilidades de benefícios. Com efeito, esses

empreendimentos evoluíram rapidamente, principalmente em virtude das suas potencialidades

econômicas e de suas escalas de influência. Nesse país, “a crescente homogeneização do espaço

urbano, propiciada por uma grande classe média, pela difusão do automóvel e pelas vastas redes

de vias expressas, amplia as opções de localização dos Shopping-centers” (VILLAÇA, 2001, p.

234).

Dessa forma, os S.C. produziram-se, no cenário nacional brasileiro, como

símbolos onipresentes de poder e segregação sócio-espacial. Erige-se como representação de um

novo tempo social, voltados para a criação de um universo de fantasia dirigido para o consumo,

pois é por excelência, o lugar atual do consumo cientificamente pensado, elaborado e arranjado

nos mínimos detalhes para o supremo ato da compra, pois se vende de tudo, desde uma boa

localização, quantidade e qualidade de mercadorias, concentração dos mais variados serviços,

economia de tempo, conforto, segurança entre outros aspectos. Nesse sentido, Gaeta (1999, p.

97) reforça que:

Os shopping centers nada mais são que o resultado no campo das compras e do
lazer, de um desmedido crescimento urbano. As necessidades da população são
diferentes, a mão de obra cada vez mais cara, o conforto e a rapidez de
locomoção mais e mais necessária, integrando a vida de cada um dos habitantes
da cidade. Assim, a simples idéia de reunião de um conjunto de bens e serviços
em um mesmo local, adequado, composto de modernos confortos, é quase que
corolário do crescimento urbano.

Na perspectiva do autor, esses empreendimentos buscam recriar, na essência, um

centro urbano idealizado e atemporal. Os S.C., portanto, concentram várias opções de consumo,

tornando-se um ponto de referência da cidade moderna, consagrando-se como um ponto de

encontro, local de lazer e sociabilidade para aqueles que detém um maior poder aquisitivo, logo,
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são espaços que segregam principalmente em países como o Brasil, contribuindo fortemente para

fragilizar ainda mais as relações sócio-espaciais no espaço urbano.

A fim de atender às expectativas de retorno do vultoso empreendimento

financeiro e imobiliário, habitualmente elaborado, destinado aos investidores uma participação

nos lucros das atividades, a imagem representa um componente essencial. É o canal de tradução

desses empreendimentos enquanto universo sedutor capaz de atrair cada vez mais um

contingente de consumidores de alto poder aquisitivo e enquanto influenciador decisivo nos

próprios padrões de consumo exigidos para tais empreendimentos que, normalmente, são de

grande porte.

A incorporação da imagem, da ideologia como elementos fundamentais na

disputa concorrencial possibilitou aos S.C., além da criação de um espaço peculiar de persuasão,

segregação e indução de comportamentos, corporificar, principalmente no Brasil, importantes

unidades simbólicas de reprodução da ideologia dominante. Desta forma, podemos apreender

que, a primeira delimitação do S.C.apresenta-se em relação à cidade. Constitui-se como uma

cidade dentro da cidade, refletindo a segmentação ou fragmentação da sociedade. São espaços

seletivos, destinados aos que podem consumir, sem perturbações causadas pela massa urbana

sem posses e onde à ocorrência de eventos casuais característicos do viver urbano das nossas

cidades possam ser suprimidos. Para Lefebvre, (1991, p. 76) “ao mesmo tempo em que, lugar de

encontros, convergência das comunicações, o urbano se torna àquilo que sempre foi, o lugar do

desejo, desequilíbrio permanente, sede da dissolução das normalidades e coações, momento do

lúdico e do imprevisível.”

É importante destacar que, o ambiente criado nesses empreendimentos no urbano,

é o resultado das técnicas de construção e reconstrução de determinadas imagens sociais

segregadas, onde a história atual da sociedade urbana foi passada a limpo, ou seja, absorve uma

outra conotação, calcada por um viés economicista muito acentuado que se interpõe nas relações

sociais. É a cidade sem barulho, tornando-se o ponto de encontro programado e onde existe o

controle do “acontecer” das ruas. Nesse sentido, Rimbaud (1982, p. 101), ao se referir a tais

empreendimentos, destaca que

Nesse ambiente fechado, as pessoas se esquecem das intempéries, se está
quente, ou se há chuva lá fora. O caos virtual do centro de uma metrópole é
transformado em projeto perfeito de comunicação visual e organização
espacial. Lá as pessoas são induzidas pela informação a circular, o ambiente
direciona e propicia o movimento. O barulho infernal do trânsito é trocado por
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uma música neutra de fundo que suaviza o espaço. A iluminação seduz e é um
fator de segurança. A própria espacialidade, as ruas internas, as praças, as
fontes nos remetem ao conhecido, ao fechado [...]

Como vemos, os S.C., segundo a concepção do autor, são elementos simbólicos

da atualidade urbana, uma vez que incorporam aquilo que lhes é peculiar. Trata-se de uma

afirmação das características metropolitanas, a exaltação do viver tecnológico e urbano, ou seja,

o presente como transição para o futuro próximo, sem rupturas, mas que poucos têm acesso. A

fantasia promovida à exaustão pelos recursos de imagens e ideologias combina-se com a

racionalidade e reforçam a segregação. Não há lugar para o retorno às utopias do século passado.

Ao mesmo tempo, os S.C. são normalmente apresentados como respostas

artificiais às necessidades de fuga aos aspectos negativos encontrados nos grandes centros

urbanos, normalmente bem localizados geograficamente, como foi dito anteriormente. São

veiculados como locais para o convívio e sociabilidade, principalmente para a juventude, uma

vez que se encontra em tais empreendimentos “ruas” cobertas e seguras de um centro urbano

recriado com praças, bulevares, fontes, cinemas, climatização agradável e atrações

imediatamente adquiríveis a quem pode pagar por tais serviços

Outro aspecto a ser observado é que, tanto interna, quanto externamente, tais

empreendimentos compõem um novo e influente padrão de transformação e seletividade no

contexto urbano. Externamente, são arquiteturas de grandes dimensões, marcos referenciais

conformados pela escala e pela forma de implantação. Internamente, diz respeito à variação de

suas ruas internas, ou seja, os  corredores labirínticos, o sistema de circulação que deve atender

eficientemente aos requisitos de percurso entre o consumo programado e o consumo por

impulso.

Assim, relativamente à sua visualidade, os S.C. são construídos para destacar a

mercadoria, buscando o encantamento. A mercadoria transmutando seu caráter de seriação

industrial em objeto aparentemente único. Desta forma, este fato implica ao máximo a relação de

pertinência entre consumidor e mercadoria. A identificação imediata entre o indivíduo e essa

mercadoria, onde se espelha deve ser possibilitada pela visualização simultânea do agente e do

objeto de desejo que nem todos podem ter acesso.

Nesse cenário, cujo produto final é a criação de um “pacto” seletivo e excludente,

o público freqüentador desses empreendimentos se restringe a uma elite. Entretanto, esta rigorosa
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seleção de público não resulta, porém, na procura do S.C. apenas como um centro de consumo de

bens e serviços. Há também gente em busca de consumo simbólico, de afirmação enquanto ser

que podem freqüentar e consumir nestes “templos” de consumo e que são tão “necessários” para

sua afirmação numa sociedade capitalista de consumo que a cada dia é marcada cada vez mais

por um viés economicista.

Vistos dessa forma, os S.C. representam um componente forte de exclusão e

segregação sócio-espacial, uma vez que esta segregação é em realidade um processo que origina

a tendência a uma organização espacial em áreas de forte homogeneidade social interna e,

também, de forte disparidade entre elas, ou seja, é produto da existência de classes, sendo sua

espacialidade refletida no urbano. Constitui uma expressão espacial das classes sociais, pois

“criam-se sítios sociais uma vez que o funcionamento da sociedade urbana transforma

seletivamente os lugares, afeiçoando-os às suas exigências funcionais. É assim que certos pontos

se tornam mais acessíveis, certas artérias mais atrativas e, também, uns e outros, mais

valorizados.” (SANTOS, 1993).

Observamos então que, a segregação sócio-espacial tem um duplo papel, o de ser

um meio de manutenção dos privilégios por parte da classe dominante e ao mesmo tempo ser um

meio de controle social desta mesma classe sobre os outros grupos sociais. Desta forma, a

segregação sócio-espacial apresenta um dinamismo onde uma determinada área social é habitada

durante um período de tempo por um grupo social e, a partir de um dado momento, por outro

grupo de “status’’ inferior ou, em alguns casos, superior através do processo de renovação, pois

a segregação é um processo necessário à dominação social, econômica e política por meio do

espaço (Villaça, 2001, p. 188)”.

No caso dos S.C., vistos como um elemento segregador na sociedade capitalista, a

atual tendência de isolamento da cidade ou da realidade social talvez pudesse ser compensada

por uma integração mais dinâmica com as mesmas. Entretanto, esse fato ocorre tímida e

esparsamente em alguns S.C. brasileiros, mas já é mais constante em outros países. Como

exemplo, podemos evidenciar o agenciamento de espaços culturais, programação de eventos,

cursos ou atividades de real interesse dos freqüentadores, podendo muitas vezes, constituir numa

alteração conjunta com o poder público, visando à melhoria da qualidade de vida da cidade. Tais

iniciativas, se intensificadas, avançariam num papel sócio-cultural e público mais articulado com

as demandas da sociedade.
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Obviamente, tais intervenções também comportam limites, riscos e indagações,

tais como haveria espaço para promoções que, em última instância não fossem simples indução

ao consumo? Ainda que esse fato fosse verdade, tal pessimismo prévio não implicaria o

desperdício de uma possibilidade experimental a ser testada, esta como possibilidade concreta de

diminuir o estigma segregador desses empreendimentos. Entretanto, são questões a discutir. De

todo modo, é preciso evitar posições ingênuas ou idealizadas sobre o dinamismo cultural que os

S.C. possam vir estabelecer.

Nada, até o momento, indica que no Brasil os S.C. venham se articulando com

toda a sociedade civil, principalmente, com a classe menos favorecida ou com o poder público,

no sentido de se converterem em espaços orientados não só para o consumo, mas também, para

uma plena sociabilidade e para a cultura. Acreditamos, entretanto, que para que isto ocorra,

dependerá tanto da iniciativa dos agentes privados quanto das complexas relações que os sujeitos

envolvidos no processo travam entre si. Talvez, um dos sentidos de “modernidade” não esteja

propriamente numa cidade ideal intramuros como os S.C., elementos de forte segregação sócio-

espacial, mas, numa instituição que se integre de forma mais permeável à cidade real, onde a

esfera do consumo esteja mais relacionada com a esfera da verdadeira cidadania.

Além de espaços segregados, os shoppings surgem no espaço urbano como

símbolos de modernidade na sociedade capitalista atual, e como tal, em nossas análises, a

questão da modernidade está ligada a uma outra, a da cultura, ou seja, aos valores, hábitos e

costumes, ligando-se, também, a questão consumista e principalmente ideológica, do ponto de

vista das sociedades ocidentais. Assim, no próximo item, evidenciaremos a questão da

modernidade a tais empreendimentos.

1.1.4 shopping-centers  e modernidade

Resultantes, e ao mesmo tempo, engrenagens do próprio movimento urbano, os

S.C., apresentam-se, desde então, como uma das expressões mais complexas e significantes da

modernidade, concentrando elementos que abrangem, de modo sintético, desde a estruturação do

espaço urbano do ponto de vista do capital, até a produção de imagens ligadas, principalmente,

às representações ideológicas da sociedade moderna. Através de linguagens de sedução, mostra-
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se como um produto social “avançado’’ que impõem novos padrões de consumo, regras de

convívio, inaugurando um “novo’’ tempo no espaço urbano.

Desta forma, com o desenvolvimento das cidades, acelerou-se a fragmentação

entre suas partes. As áreas comerciais, residenciais, industriais, de lazer entre outros aspectos,

tornaram-se cada vez mais definidas. A atividade das diferentes classes sociais vai criando

internamente tecidos espaciais, marcas da disputa que vai aos poucos recortando territorialmente

a cidade. Assim, os S.C., por sua vez, tornaram-se, no interior desse processo, herdeiros diretos

dos empreendimentos comerciais que ao longo do tempo vem demarcando os signos de

modernidade desde o final do século passado nas grandes cidades capitalistas do país e do

mundo. Nesse contexto,  a modernidade  constitui

[...] um complexo de estruturas e processos materiais, de inovações técnicas
que ornam possível a modernidade. A consolidação do mundo moderno se dá
com a generalização da mercadoria, com a intensificação das trocas, que tornou
homens mais abertos ao novo. È o processo de consolidação do capitalismo
que se coloca como a base da modernidade. Esta seria também um estado de
espírito humano. (BERMAM, 1986, p. 82).

Todavia, dois aspectos marcantes da Civilização Ocidental e que estão

intimamente relacionados com a questão dos S.C. e a modernidade e que, por sua vez foram

moldados nos Estados Unidos, devem ser mencionados para que possamos compreender melhor

a associação que por hora fazemos.

O primeiro diz respeito à valorização do indivíduo que, de certa forma, nasceu

com os ideais da Revolução Francesa. O Self Made Man é a expressão mais bem acabada do

individualismo, em que se exalta a figura do homem que venceu na vida graças aos seus próprios

esforços, ou seja, de uma ideologia muito forte do próprio sistema que a toda custo coloca

ideologicamente que para “vencer” na vida, principalmente na sociedade capitalista, esta

extremamente marcada por um viés economicista e como se as oportunidades fossem iguais para

todos, basta trabalhar dignamente (ORTIZ, 1991).

No segundo caso, os consumismos exacerbados, típicos da sociedade norte-

americana, e que de certa forma, está alicerçado em dois outros valores culturais do mundo

Ocidental que é a busca constante pela inovação e o desejo de acumulação de bens. Estes valores

fazem rever em muitas partes do mundo o que é realmente conseguir algo (bens materiais), num

sistema no qual, na medida em  que prega à dedicação ao trabalho como condição única e
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concreta para conseguir o sucesso, esconde todas as contradições existentes e latentes,

principalmente para os países mais pobres quando na busca por esse “sucesso’’. Dessa forma, a

sociedade norte-americana leva a noção do consumismo ao extremo, por isso mesmo, é

considerada a sociedade de consumo por excelência. Em nenhum outro país, o desejo de

consumir bens materiais e serviços se faz de maneira tão voraz”. (ORTIZ, 1991).

Assim, durante os séculos XIX e XX, principalmente, foi ocorrendo a

disseminação de instituições e valores construídos no interior da Civilização Ocidental para

diversas regiões de todo o planeta. Desta forma, sociedades da América, Ásia, África e Oceania

passaram a ter formas de governo, estruturas produtivas, tipos de relações sociais e de trabalho,

bem como costumes, hábitos e valores moldados na Europa, primeiramente e, na atualidade,

calcados em valores norte-americanos.Todavia, constatando a forte influência e a expansão dos

valores criados na Civilização Ocidental para todos os recantos do planeta, muitos estudiosos,

entre eles sociólogos, passaram a cogitar sobre o processo de formação de uma civilização

mundial.

Entretanto, para analisar o processo da civilização mundial, se faz necessário

introduzir o conceito de modernidade, que apresenta muitas características dessa Civilização. Já

sabemos, todavia, que o termo civilização é utilizado para se referir a sociedades poderosas,

modernas. Todavia, com relação ao conceito de modernidade, fazemos uso das palavras de

Bermam (1986, p. 80), quando nos afirma que: “[...] a modernidade é conceituada como um

complexo de estruturas e processos materiais, de inovações técnicas que tornam possível à

modernidade e o homem.”

Nas palavras do autor, a consolidação do mundo moderno se dá com a

generalização da mercadoria, com a intensificação das trocas comerciais, que tornou os homens

mais abertos ao novo. Assim, é o processo de consolidação do capitalismo que se coloca como a

base da modernidade. Assim, esta seria também um estado de espírito humano, pois ser moderno

é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento,

autotransformação e transformações das coisas ao redor.

Soja (1993, p. 37) por sua vez, evidencia que a modernidade

[...] É um processo contínuo de reestruturação societária, periodicamente
acelerada para produzir uma recomposição significativa do espaço-tempo em
suas formas concretas, uma mudança da natureza e da experiência da
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modernidade que decorre, primordialmente, da dinâmica histórica e geográfica
dos modos de produção.

Nessa concepção, o autor nos mostra que, a modernidade está diretamente

vinculada aos muitos processos objetivos diferentes de uma mudança estrutural que foram

associadas à capacidade do capitalismo de se desenvolver e sobreviver, de reproduzir com êxito

suas relações sociais fundamentais de produção e suas divisões características do trabalho, a

despeito das tendências endógenas para crises debilitadoras, desenvolvendo-se de forma diferente

e desiguais no tempo e no espaço.

Para Carlos (2001, p. 133) a modernidade:

[...] impõe-se como o discurso do novo, identificado com o progresso e este
com a velocidade e com o poder da técnica-sobretudo no espaço, em que a
possibilidade da edificação em altura e da construção de novas avenidas
capazes de aumentar os fluxos apela para a construção das cidades voltadas
para os imperativos da circulação, sob a égide do uso do automóvel.

Na concepção de Fix (2001, p. 24) :

Espaço comercial moderno significa shopping, significa idéia de um centro
comercial planejado [...] Entre os mais importantes estão o renovado Iguatemi,
o primeiro shopping center brasileiro, inaugurado na rua Iguatemi em 1966,
pouco antes de ela ter sido alargada para a construção da avenida Faria Lima,
além dos shoppings Eldorado e Morumbi.

Acreditamos, então que, pelas palavras dos referidos autores, o termo

modernidade é um processo que constitui a própria consolidação do modo de produção

capitalista, do seu avanço. Um conjunto de técnicas na qual vêm se desenvolvendo à medida que

o modo de produção capitalista alcança estágios cada vez mais avançados, materializando-se no

espaço, principalmente no espaço urbano, através de modernos edifícios e vias expressas, do

automóvel, enfim, de tudo que a técnica pode alcançar até os dias atuais.

Dessa forma, na medida em que os valores ocidentais considerados modernos

foram sendo levados a outros países, sem que ocorresse a dominação política, essas outras

sociedades não poderiam, evidentemente, serem consideradas partes integrantes da Civilização
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Ocidental. É o caso, por exemplo, do Japão, da Coréia do Sul, de Cingapura entre outros países,

todos detentores de uma cultura que os diferencia bastante desta civilização.

Na realidade, o que essas sociedades ditas orientais assimilou foi à modernidade,

já conceituada anteriormente, ou seja, a sociedade urbano-industrial, os avanços tecnológicos que

permitem a comunicação instantânea, a agilidade dos meios de transportes, a generalização da

mercadoria com a intensificação das trocas cada vez mais eficientes, a informação rápida sobre

acontecimentos em qualquer parte do globo, a valorização dos bens de consumo nos grandes

“templos” de consumo (shopping-centers), a valorização da posse dos bens materiais entre

outros aspectos. É a modernidade que se mostra dentro de um caráter global, isto é, com uma

capacidade de abrangência planetária como jamais vista.

Nesse aspecto, os S.C. representam um exemplo significativo, pois tendo surgido

nos Estados Unidos,  encontram-se, atualmente, espalhados pelo mundo inteiro. Neles,

acomodam-se lojas mundializadas como Benetton, Wrangler, Lee entre outras. De fato, a

importância dos Estados Unidos no processo de formação de uma civilização mundial moderna é

incontestável. Em virtude da sua situação como potência hegemônica no período de

intensificação desse processo, o pós-guerra mundial, foi possível aos norte-americanos

constituírem o principal agente de uma cultura “preconizada’’ moderna e internacionalizada,

principalmente tendo o inglês como idioma universal”.

 Assim, o ambiente urbano, criado principalmente na cidade capitalista na

atualidade, é produto da modernidade, ou seja, de técnicas cada vez mais sofisticadas que se

materializam em quase todas as áreas  dessas cidades. Entretanto, isso não se dá em todos os

lugares de forma homogênea, mas em todas elas existem frações do território que as evidenciam

de modo muito claro. Os S.C., neste caso particular, representam um desses espaços territoriais

que, embora segregadores, são espaços modernizantes no ambiente urbano atual, logo, da

sociedade urbana que ora se configura  nessas cidades. Estes se constituem em uma  cidade sem

“barulho’’, ou seja, representam o ponto de encontro programado, onde o “controle’’ do

acontecer das ruas se faz presente.

Elementos símbolos dessa modernidade na atualidade, sua organização espacial

sugere a de uma cidade artificial, uma vez que seus caminhos internos assemelham-se a ruas

cobertas encerradas, na maioria das vezes, por uma película protetora que, de certa forma, isola

todos os seus freqüentadores de todo o desconforto e constrangimento do mundo de fora, ou seja,
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dos centros comerciais mais tradicionais cheios de barulho, engarrafamento de trânsito, do

desconforto em si, do amontoado de pessoas e seu vai e vem cotidiano. Assim, a artificialidade, a

clara organização desses espaços em sua multifuncionalidade é que acaba por sugerir

codificações quase do tipo de ficção.

Nesse modo de ver, tais empreendimentos seriam como uma representação da

antecipação da fisionomia moderna e futura do meio urbano. Desse modo, as dimensões físicas

dos S.C. não seriam simples decorrência de necessidades de caráter prático, funcional, mas

igualmente simbólico. Assim, no atual estágio em que se encontra a sociedade capitalista nos

grandes centros urbanos, embora não exclusivamente dentro deste modelo, o espaço é

simultaneamente indicador econômico e sinalizador de uma situação social.

Ampliar espaços, ter acesso a eles, poder desfrutar da amplitude espacial desses

“templos” de consumo representa em si um sinal de “status’’, de poder e de ser moderno, de

freqüentar os lugares da “moda’’, de outra forma, de afirmação nessa sociedade. Daí porque os

S.C. tendem a se agigantarem quando comparado ao comércio varejista mais tradicional.

Aos que podem e gostam de freqüentá-los, esses “templos” de consumo

propiciam uma experiência concreta de sua espacialidade sofisticada, moderna, mesmo que

repartida com outros. Nesses espaços, o significado de modernidade está ligado ao de

seletividade, produto da cidade moderna, logo, da Civilização Ocidental.

É importante salientar que com o desenvolvimento do sistema capitalista,  a

cidade transformou-se em espaço urbano privilegiado, palco das principais atividades

econômicas do mercado consumidor, ou seja, dos bens de consumo por ela produzida. Todavia,

a partir da Revolução Industrial, a relação entre capitalismo e a urbanização se intensifica

concretizando os grandes centros urbanos modernos, materializado em suas formas espaciais. Os

S.C. constituem, como dissemos anteriormente, um desses aspectos modernizantes, constituindo

ainda, uma reflexibilidade da vida social atual. Sobre esta questão, Giddens (1991, p. 45) nos

mostra que:

A reflexibilidade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas
sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz da informação
renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim, constitutivamente seu
caráter... Mas somente na era da modernidade a revisão da conversão é
radicalizada para se aplicar (em principio) a todos os aspectos da vida humana,
inclusive à intervenção tecnológica no mundo material.
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Vemos então que, a modernidade na atualidade conduz a uma interrogação da

razão Ocidental e, além disso, também conduz a questão das formas e do futuro do tempo,

portanto, a procura do que permite compreendê-lo no presente. Dessa forma, o discurso da

modernidade poderia, então, formular-se enquanto relato da história imediata da sociedade, fruto

do avanço do modo de produção capitalista, e ainda, mais necessariamente quando a

multiplicação da mídia, no que se refere à questão ideológica,, provoca uma explosão de

narrativas, que também tentam restituir rapidamente os acontecimentos, passando valores que

“devem” ser generalizados para todos da sociedade.

Entretanto, estes empreendimentos representam uma modernização multifacetada

no contexto do espaço urbano atual, que abarca desde problemas referentes ao dinamismo do

capital imobiliário, até os relativos ao encontro de sociabilidade, de mudanças de hábitos,

costumes e consumo, passando também pelos da distribuição de mercadorias no varejo, da

localização espacial, dos estilos de consumo, da esfera do lazer, do cenário arquitetônico e,

principalmente, do papel que estes desempenham nas novas estratégias de ocupação urbana,

(re)valorizando espaços circunvizinhos onde são implementados, e ainda que, demarcações se

estabeleçam entre essas novas centralidades e os centros tradicionais.

Assim, essas e outras tantas questões, analisadas à luz das referências fornecidas

pelas ciências sociais, podem e devem ser adicionadas de forma estimulante e crítica a tantas

outras áreas que vêm produzindo conhecimentos sobre a temática abordada, ou mesmo,

promovendo intervenções neste objeto de estudo que, embora discutidas a luz dos S.C., mas

necessariamente de como estes grandes empreendimentos comerciais influenciam a valorização

das áreas próximas, abrem perspectivas para a reflexão de vários aspectos relativos à nossa

modernidade, a qual consideramos bastante desafiantes.

É nesta perspectiva que buscaremos elucidar nos próximos capítulos deste

trabalho científico, as relações aqui levantadas pelos tópicos supracitados anteriormente, levando

em consideração a realidade da cidade de Natal-RN, mas precisamente da influência que os três

principais S.C. da cidade (Natal Shopping-Center, Shopping Via Direta, Praia Shopping)

provocam na estrutura urbana, comercial e social (mudanças de hábitos e costumes) da cidade,

visto que todos surgem na década de noventa, num  contexto histórico, econômico e social

diferente de outras décadas. Assim, nossa pesquisa se remediará na questão espaço-tempo da

referida década  ao ano de dois mil e dois.
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1.3  Procedimentos metodológicos

A fim de viabilizar esse trabalho e procurando entender à influência dos

shopping-centers na (re)produção do espaço urbano da zona sul de Natal, foram desenvolvidas

atividades tanto de cunho teórico quanto empírico. Para tanto, além da pesquisa bibliográfica,

atividade que foi permanente no decorrer do trabalho, realizou-se um levantamento de dados

primários e outro, de dados secundários

Dessa forma, a análise bibliográfica foi de fundamental importância, pois serviu

de base teórica no entendimento e encaminhamento da problemática estudada, bem como para a

própria elaboração do trabalho como um todo. Tal análise se constituiu em leituras e fichamentos

de trabalhos teóricos desenvolvidos sobre shoppings, sobre a questão urbana e estudos empíricos

sobre Natal. Além disso, foi consultado o mapa da cidade para melhor identificar a área de

estudo como recurso metodológico, se constituindo numa etapa muito importante do trabalho.

Quanto aos dados secundários, tivemos que recorrer a vários órgãos públicos e

privados, bem como representantes da sociedade civil a fim de levantarmos dados e informações

de nosso interesse. Para tanto, consultamos vários órgãos importantes que muito nos auxiliaram

tais como: SEMURB, CAERN, COSERN, URBANA, IBGE e secretarias públicas estaduais e

municipais, para que desta forma pudéssemos confeccionar tabelas e gráficos em função dos

dados que enriqueceram os capítulos do trabalho, principalmente quando da caracterização da

área de estudo.

Com efeito, como esta área está em constante processo de transformação do

espaço, tivemos que voltar várias vezes a alguns dos órgãos supracitados a fim de atualizarmos

alguns dados. Entretanto, aqueles dados que não foram atualizados, como alguns fornecidos pela

SEMURB, é porque o referido órgão não dispunha de informações mais atuais sobre a questão

até o término do trabalho.

Assim, encerrada essa etapa, fomos para campo com a finalidade de

compatibilizar, através dos dados primários, as informações e dados obtidos na fonte secundária.

Essa etapa da pesquisa foi realizada através de visitas in loco na área da pesquisa, ou seja, no

trecho compreendido das avenidas Senador Salgado Filho e Engenheiro Roberto Freire, uma vez

que são nestas que se encontram os três maiores shopping-centers da cidade e onde está
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ocorrendo as maiores transformações sócio-espaciais, no que se refere à ampliação do setor de

serviços e comércio de Natal. Nessa área, a (re)produção do espaço se faz a passos largos. Nesse

sentido, procuramos observar todas as transformações que  ocorreram nessas avenidas bem como

no entorno dos shoppings analisados.

Complementando o levantamento de dados primários, realizamos no período de

03 a 16 de setembro de 2002, entrevistas formais e entrevistas estruturadas gravadas com

membros dos diversos segmentos da sociedade: profissionais vinculados a órgãos públicos e

privados, agentes sociais produtores e consumidores do espaço (incorporadores e construtores),

profissionais autônomos e a própria sociedade civil.

As entrevistas formais constavam de um questionário semi-aberto, dividido em

duas partes; a primeira, composta de questões fechadas, destinando-se a obter dados sobre os

aspectos pessoais do entrevistado; a segunda, constituída de questões abertas que variavam de

acordo com cada segmento pesquisado, permitindo ao entrevistado responder livremente a

questões relacionadas com a problemática ora investigada.

Tais entrevistas foram realizadas com diretores dos três maiores shopping-centers

da cidade, com agentes de estabelecimentos comerciais situados próximos e instalados

posteriormente a implementação dos shoppings e com proprietários de construtoras imobiliárias,

num total de 58 questionários aplicados. Essas entrevistas foram de muita importância na medida

em que contribuíram para atingirmos o objeto de estudo, definindo para este trabalho.

As entrevistas estruturadas e gravadas também variavam de acordo com a

formação profissional ou função ocupada pelo entrevistado. Constavam de questões abertas que,

apesar de estruturadas, foram desmembradas em outras questões suscitadas a partir das respostas

de cada entrevistado. Estas entrevistas, que perfizeram um total de 39, foram realizadas

principalmente com comerciantes mais antigos da Cidade Alta e Alecrim, alguns comerciantes

das avenidas Senador Salgado Filho e Engenheiro Roberto Freire e membros da sociedade civil

residentes na área de estudo.

Entretanto, devemos salientar que houve, no decorrer do trabalho, uma certa

rejeição de algumas pessoas vinculadas a órgãos privados ao serem entrevistadas, entretanto,

conseguimos totalizar o universo da pesquisa pretendido. Quanto aos questionários, não

registramos nenhum empecilho aos órgãos e pessoas que nos dirigimos.
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2 O CONTEXTO HISTÓRICO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE NATAL-RN: UMA

BREVE ANÁLISE

O sistema de produção para o mercado cria

fenômenos históricos condicionantes pelos

seus próprios interesses específicos.

Milton Santos

A análise da dinâmica e expansão retratada em diferentes espacialidades e/ou

territorialidades do comércio varejista na cidade de Natal-RN, se constitui num verdadeiro

desafio, dada a timidez no número de estudos empíricos existentes e que por sua vez, tenha

contemplado a referida temática a que nos propomos realizar. A quase inexistência de estudos

sobre a expansão do setor terciário, tendo como referência os shopping-centers da Zona Sul da

cidade, bem como os processos de mudanças sócio-espaciais que vêm ocorrendo nesta área, dá a

pesquisa uma natureza pioneira nos estudos temáticos e regionais urbanos sobre Natal.

 Na busca de respostas que satisfaçam às indagações da pesquisa que ora

realizamos, partimos do pressuposto básico de que a (re)produção do espaço urbano de Natal,

apresenta-se como processos dialéticos, portanto, contraditórios, como contraditório é o próprio

modo de produção capitalista. Dessa forma, a análise de tais contradições torna-se

imprescindível para o entendimento da dinâmica sócio-espacial, buscando no conjunto das

transformações que vêm ocorrendo na cidade, mais particularmente na área de estudo,

explicações para uma dinâmica espacial que está contida num contexto mais amplo.

Em face do exposto, achamos por bem iniciar este capítulo fazendo uma

caracterização da área de estudo para em seguida fazer uma breve contextualização do comércio

varejista da cidade evidenciando, ainda, as novas áreas comerciais que estão surgindo.

Entendemos que desta forma, este trabalho  poderá ser de utilidade à compreensão de tais

mudanças na geografia comercial e urbana da cidade, bem como contribuir na implementação de

políticas públicas que possam melhorar o crescimento da economia do estado do Rio Grande do

Norte como um todo e em particular de Natal.
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2.1 Caracterização da área de estudo: aspectos relevantes da Zona Sul de
Natal-RN

A cidade de Natal se situa na região Nordeste do Brasil, mais especificamente no

litoral oriental do estado, inclusa na Bacia Sedimentar Costeira Pernambuco-Paraíba-Rio Grande

do Norte, de idade cretácea, apresentando uma altitude média de 40 metros em relação ao nível

do mar (MEDEIROS, 2001).

Entretanto, devemos salientar que, os dados e informações sobre os aspectos

naturais aqui apresentados serão referentes à cidade de Natal como um todo e não apenas da área

em estudo. Tal fato se justifica em virtude de que as características físico-naturais são uniformes

para toda a cidade, não sendo necessário um estudo detalhado da Zona Sul da cidade, ou mais,

especificamente da área de estudo que trata o presente trabalho.

O clima da cidade, segundo a classificação de Köppen, é do tipo climático As’, ou

seja, um clima quente e úmido, com chuvas de outono-inverno e verão seco (ANDRADE, 1977),

influenciado pelas massas de ar vindo do oceano Atlântico, constituído pelos ventos alísios de

Sudeste para Nordeste, responsáveis pelas condições climáticas amenizantes da cidade.

A temperatura do ar predominante é elevada e bem mais uniforme que em outras

regiões brasileiras. Apresenta uma média diária de 24,4 graus C. Em média a amplitude térmica é

de 8,4 graus C, enquanto há uma oscilação média de área de 21,8 graus C a 30,2 graus C. De

acordo com os dados coletados na Estação Climatológica Principal da UFRN (Universidade

Federal do Rio Grande do Norte), as maiores insolações ocorrem nos meses de outubro,

novembro e dezembro, com um valor que atinge 288 horas (outubro). A insolação média anual

está compreendida entre 2.591 e 3.189 horas, sendo uma das maiores do Brasil.

A precipitação pluviométrica é um dos elementos climáticos de maior importância

para a alimentação da rede hidrográfica, incluindo as lagoas interdunares. Nesse contexto, a

cidade se caracteriza por apresentar um alto grau de heterogeneidade espacial e temporal do seu

regime pluviométrico, ocasionando com isso, anos com excesso de precipitação, contrastando

com anos de elevado déficit pluviométrico (MEDEIROS, 2001).

As precipitações pluviométricas da cidade se apresentam com grandes oscilações

mensais de 17,5 mm a 208,5 mm, com revezamento de chuvas intensas nos meses de abril a

julho. Os volumes de água precipitados nos meses de junho e julho de 2000, ocasionaram um

aumento significativo no nível das águas superficiais, provocando grandes transtornos à
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população, notadamente, aquelas que moram na periferia onde as condições de infra-estrutura

são bem mais precárias.

As condições climáticas bem como as feições geológicas/geomorfológicas da

cidade limita a ocorrência de cursos de águas superficiais. Por outro lado, a cidade é privilegiada

pela fluência das águas subterrâneas que apresentam dois aspectos distintos de aqüíferos: o

aqüífero livre e o aqüífero barreiras ou confinado (MEDEIROS, 2001). A hidrografia da cidade

está representada pelo estuário Potengi/Jundiaí e pelos rios Pirangi e Pitimbú,  sendo este último

afluente do primeiro, pelos riachos das Quintas e do Baldo e pelas lagoas associadas aos

conjuntos habitacionais Jiqui-Pirangi.

O estuário do Potengi/Jundiaí localizado na área urbana antiga da cidade, abriga

em seu interior um porto comercial e uma Base Naval. Atualmente, o estuário é ponto final de

esgotos domésticos e industriais sem tratamento prévio. A origem dos rios da cidade de Natal é

atribuída a falhamentos, formando grabens4 classificados como vales estruturais, conforme nos

mostra Costa e Salim (1972). Devido a esta origem, esses vales possuem peculiaridades bem

definidas, se mostrando abertos, com fundo chato e amplo talvegue, sendo controlados por

estruturas geológicas resultantes dos reflexos das estruturas do embasamento cristalino com

posterior reativação do quaternário (BEZERRA; LIMA- FILHO; AMARAL; 1993).

A bacia do Pirangi, possui uma área de aproximadamente 800 quilômetros

quadrados, abrangendo os municípios de Parnamirim, São José de Mipibu, Vera Cruz, Nísia

Floresta e Macaíba, além da parte sul de Natal. A referida bacia se reveste de elevada

importância, uma vez que é responsável pelo abastecimento de água das referidas cidades,

incluindo toda a Zona Sul da cidade de Natal.

O rio Pitimbú nasce no município de Macaíba, na localidade de Lagoa Seca e

deságua no riacho Taborda (Cajupiranga), no município de Parnamirim. Ao longo do seu curso,

recebe duas denominações: riacho Lamarão e riacho Ponte Velha. Devemos ressaltar que o

riacho da Taborda associado ao riacho Pium, forma o rio de mesmo nome (Pium), também

denominado de rio Pirangi. Sua bacia hidrográfica possui uma área aproximada de 458,90

quilômetros quadrados, limitando-se ao norte com a bacia do rio Potengi; a leste com o oceano

Atlântico; ao sul com a bacia do rio Trairi e a oeste com as bacias dos rios Potengi e Trairi

(SERHID, 1998).

4 Grabens- são falhamentos naturais que normalmente ocorrem em rios.
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A bacia do rio Pitimbú é uma sub-bacia do rio Pirangi. Ressalta-se, entretento,

que essa bacia hidrográfica possui em seu estuário a lagoa do Jiqui, constituindo-se, portanto, na

bacia hidrográfica do rio Pitimbú na referida lagoa, correspondendo a 27,62% da bacia

hidrográfica do rio Pirangi (BORGES, 2002).

Convém salientar que desde a nascente  até a entrada da lagoa do Jiqui, o rio

Pitimbú estende-se por 31 km. Nos 13 km iniciais, constata-se que o rio corta áreas rurais

pertencentes ao município de Macaíba. O rio Pirangi, formado por dois tributários principais

(riacho Taborda e riacho Pium) constitui-se em um curso dágua de curta extensão, inferior a 7

km, posicionado entre a localidade de Pium e sua foz, onde limita as praias de Pirangi do Norte e

Pirangi do Sul no município de Parnamirim. Sua foz forma um pequeno estuário, representado

pelo desaguadouro do rio Pirangi no oceano Atlântico (BORGES, 2002).

O riacho do Baldo, drena uma área de aproximadamente 8,7 quilômetros

quadrados. Atualmente, encontra-se totalmente retificado, tendo sido projetado e especulado um

canal tropozoidal, revestindo toda sua extensão. O riacho das Quintas, ou das Lavadeiras é

inexpressivo no contexto de drenagem pluvial da cidade, pois sua extensão total não atinge 500

metros (MEDEIROS, 2001).

O traçado morfológico dos rios citados está ligado a processos tectônicos, assim

como o estuário Potengi/Jundiaí, situado dentro do graben Natal.  Já o rio Pitimbú tem parte do

seu curso controlado pelo graben Parnamirim (Salim, Lima e Mabesoone, 1974; in: Medeiros

2001). Outro aspecto importante encontrado na geomorfologia da cidade, são as depressões

fechadas que formam sub-bacias, confinadas onde as precipitações pluviométricas se direcionam

formando áreas alagadas (MEDEIROS, 2001).

Devemos ressaltar ainda que, a cidade situa-se sobre um significativo manancial

de águas subterrâneas de excelente qualidade em suas condições naturais. Entretanto, as águas

subterrâneas do sistema aqüíferas Dunas/Barreiras (MELO, 1995), estão sujeitas à degradação,

devido às atividades desenvolvidas no meio urbano. Devido o caráter geológico/geomorfológico

da área de estudo, os recursos hídricos subterrâneos são extremamente importantes e representa

ricas reservas de água para abastecimento da cidade. Atualmente, existe pouca preocupação dos

órgãos competentes a cerca dos riscos de contaminação dessas águas subterrâneas. Sobre esta

questão, Nunes (2000, p. 22) nos esclarece que:



69

Sua grande importância como manancial subterrâneo, é em função da
velocidade de escoamento, que se renova sazonalmente, alimentando as lagoas
costeiras, riachos e rios, através da infiltração rápida e direta das águas das
chuvas, como também, constituindo-se em fonte permanente de recarga do
aqüífero barreiras.

Seu relevo apresenta-se como resultante da interação de fatores climáticos,

litológicos e tectônicos, dos quais resultaram as seguintes formas: terrenos com suaves

ondulações decorrentes da pediplanação sobre os sedimentos plio-pleistocênicos da formação

barreiras, com altitudes acima de 40m até 400m no sentido do litoral para o interior, os quais em

alguns locais são interrompidos abruptamente, formando falésias vivas e mortas ao longo da

costa.

Todavia, em outras áreas a continuidade desses terrenos é quebrada pelo

aparecimento de dunas que cobrem a grande parte da área onde as mesmas formam verdadeiros

cordões alongados paralelos, dispostos segundo a orientação SE-NW conforme a direção

predominante dos ventos atuais, elevando-se até 60m de altura, sendo fixas ou móveis e

constituídas de areias quartzozas, de cores branca, amarelada e avermelhada resultante de

gerações diversas. A drenagem revela um padrão paralelo de direção predominante SW-NE,

NW-SE, W-E, a qual pode ser inferida pela determinação da tectônica regional, indicando a

superposição de drenagens em linhas de falha, cortando a planície sedimentar ou superfície de

aplainamento (NUNES, 2000).

Na faixa de transição entre rochas cristalinas e rochas sedimentares ocorrem

pequenas colinas ligeiramente dissecadas que são denominadas “superfícies sertanejas”,

apresentando formas de relevo mais ondulado, chegando até algumas áreas dos municípios de

Macaíba e Ceará-Mirim, afloramento de rochas graníticas. Portanto, verificamos o predomínio

de relevo ondulado formado por colinas cristalinas de topos arredondados com vertentes longas

ou médias apresentando pequenas declividades (NUNES, 2000).

A distribuição da cobertura vegetal da área apresenta estreita relação com a

composição granulométrica, espessura e classes de solos. A vegetação primitiva mais comum é

representada pelos campos dunares, mangues, restinga arbustivo-arbóreo, mata atlântica e savana

arbustivo-arbórea. Os campos dunares se constituem de vegetação predominantemente herbácea

em ambientes bastante instáveis, visto constituírem-se de áreas não consolidadas que estão

constantemente sujeitas à ação dos ventos que sopram do oceano, compreendendo a área de

antedunas e as dunas recentes próximas à linha da praia.
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As restingas ocorrem após os campos dunares, cobrindo as dunas sub-recentes e

os corredores interdunares. A altura média dessa vegetação está em torno de 2 metros ou mais.

Dentre as várias espécies que compõem esse tipo de vegetação destacam-se o cajueiro, murici,

ameixa, araçá, coaçu, pau-ferro, batiputá, maçaranduba, além da presença de cactáceas como o

facheiro e de bromeláceas do gênero bromélia (NUNES, 2000).

Deve-se ressaltar que, as dunas recentes apresentam-se quase totalmente

destituídas de vegetação visto que a intensa movimentação de areia e a ação antrópica através de

loteamentos dificultam a fixação das plantas. A espécie lenhosa mais importante é o guasiru,

dentre as herbáceas destacam-se os pinheirinhos da praia, salsas-roxa, oro, capim-navalha,

ervanço-roxo, fava de boi, carrapicho e o carrapicho de ovelha (NUNES, 2000).

Os manguezais são encontrados nos estuários dos rios Potengi e Jundiaí e, tendo

como espécies principais o mangue branco, mangue vermelho ou sapateiro e o mangue canoe,

entretanto, esses manguezais vêm sofrendo forte devastação pela ação do homem, com a

exploração da madeira para a construção civil, salinas, viveiros de camarões e deposição de lixo,

pondo em risco de extinção a flora e a fauna desse ecossistema.

A mata atlântica se apresenta principalmente em ocorrência secundária, tanto nas

planícies sedimentares como ao longo dos cursos dos rios, recebendo a denominação de mata-

galeria. Todavia, a área denominada mata atlântica encontra-se quase que totalmente devastada

devido, principalmente ao desmatamento provocado nos últimos anos pelo homem (Nunes,

2000).

Desta forma, os aspectos geo-ambientais da cidade são representados por uma

estratigrafia de rochas sedimentares mesozóicas que repousa discordantemente sobre rochas pré-

cambrianas do embasamento cristalino, sendo as mesmas, sobrepostas por sedimentos terciários

da formação Potengi, arenitos de praias holocênicos (beach rocks), areias de dunas sub-recentes,

coberturas arenosas, sedimentos praias, aluvionares e sedimentares indiscriminados de mangues

depositados no estuário Potengi/Jundiaí. São estas as suas principais características.

Com relação aos aspectos sociais, os domicílios, segundo dados da Secretaria

Municipal de Urbanismo, (SEMURB, 1998), a Zona Sul de Natal possui uma área de 4.356,03

ha, o que representa atualmente 34.312 domicílios ocupados, correspondendo a 23% desse tipo

de domicílios da cidade. A distribuição destes domicílios entre seus bairros mostra-se bem

homogênea, tendo como destaque o bairro de Lagoa Nova com 23,7% no total de domicílios da
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cidade.

Entretanto, chamamos a atenção para dois aspectos referentes à zona Sul. O

primeiro se refere ao fato desse espaço está num constante processo (re)produção do espaço

urbano, promovida principalmente pela especulação imobiliária, como dito anteriormente, uma

vez que o solo urbano nesta área torna-se a cada dia mais valorizado. O segundo, diz respeito aos

dados fornecidos pela SEMURB, com relação ao ano, pois o mesmo não dispunha de dados mais

atualizados até o término da  pesquisa, o que nos leva a crer que, com certeza, com relação à

questão auferida, já houve um aumento considerável no número de domicílios ocupados nesta

área da cidade, tendo em vista esse processo de (re)produção constante na  área de estudo.

Com relação a sua população, os dados contidos na tabela 2 demonstram que, a

Zona Sul da cidade apresentava uma população em 1980 de 92.415 mil habitantes, ou seja, 22%

do total geral da população de Natal. Em 1991, essa população já somava 145.274 habitantes,

correspondendo a 23,9% do total geral da população da cidade. Em 2000, no último censo

realizado pelo IBGE, sua população era de 155.884, ou seja, 21,8% da população total da cidade.

Com relação a sua densidade demográfica, observamos um aumento significativo

de 2.121,56 em 1980 para 3.335,03 em 1991, evidenciando uma taxa de crescimento nesses anos

de 5,7%, fato esse justificado pela grande oferta de moradias na área, pois é quando se verifica

um grande número de conjuntos habitacionais e de apartamentos sendo construídos na área,

fazendo crescer consideravelmente o seu número de habitantes. Em 2000, sua densidade aumenta

para 3.578,60, apresentando uma taxa de crescimento de 0,7%, índice bem menor que o

registrado na década anterior. Esse fato se deve principalmente por esta se apresentar, no período

supracitado, um crescimento bem maior no comércio e serviços que na oferta de moradias nos

últimos anos.

Tabela 2
População, densidade demográfica e taxa de crescimento da zona sul de Natal

Ano Total Zona sul % Densidade
Demográfica

Taxa de
crescimento

1980

1991

2000

457.031

606.887

712.317

92.415

145.274

155.884

22,0

23,9

21,8

2.121,56

3.335,03

3.578,60

5,7%

0,7%

Fonte: IBGE (1980 -1991-2000).
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Com relação à infra-estrutura existente, percebemos, no que diz respeito à energia

elétrica, segundo a Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte (COSERN), em

2002, toda a área é abastecida pelas sub-estações de Neópolis e Natal. O fornecimento de energia

elétrica na área vem aumentando gradativamente, na qual, segundo a empresa distribuidora tem

procurado melhorar e satisfazer a demanda que, outrora, era diferente e alvo de muitas críticas,

uma vez que as quedas de energia eram freqüentes e causavam danos à população.

Quanto à limpeza pública, segundo a Superintendência de Limpeza Pública

(URBANA) em  2002, é realizada através de uma coleta regular que passa três vezes por semana

em cada bairro da área, onde, em alguns destes já existe a coleta seletiva de lixo. Com relação à

pavimentação da área, conta apenas com 52,59% de suas vias pavimentadas (SEMURB – 98).

Com relação ao  sistema de drenagem, a Companhia de Água e Esgotos do Rio

Grande do Norte (CAERN),  2002, informou que esse sistema corresponde a 34,90% de suas

ruas, sendo toda a área abastecida através de poços artesianos. Atualmente, se observa a

pavimentação de algumas ruas no conjunto Cidade Jardim e em outras do bairro de Capim

Macio, fato que tem melhorado o aspecto urbanístico e o tráfego de veículos, uma vez que as

ruas sem asfalto causam grandes transtornos aos moradores da área. Entretanto, é importante

destacar que falta saneamento básico e drenagem em grande parte dos seus bairros. Segundo a

empresa, a área não dispõe de tratamento de esgotos, estes em muitos casos correm a céu aberto

pelas ruas, provocando mau cheiro, facilitando a proliferação de doenças a sua população. As

figuras 1 e 2 abaixo ilustram a nossa fala.

Entretanto, com relação a este último aspecto, observamos que a área necessita de

uma melhor infra-estrutura no que se refere ao seu equipamento urbano, uma vez que ainda

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 1 e 2 – Ruas Ilo Fernades Costa e Manoel Messias Soares em Capim Macio
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existe uma grande quantidade de ruas na área que não são pavimentadas. É importante destacar

também que, falta saneamento básico e drenagem em grande parte dos seus bairros.

Com relação aos serviços de uso coletivo, observamos que a Zona Sul encontra-se

bem aparelhada em relação às demais regiões administrativas da cidade, entretanto, alguns

serviços ainda se apresentam precários, não atendendo satisfatoriamente a população como um

todo. No que diz respeito à educação, a área conta com 40 escolas públicas, 446 salas de aulas e

um total de 28.028 alunos matriculados. Conta, ainda, com 53 escolas privadas e conveniadas,

totalizando 689 salas de aulas, 14 creches, três faculdades privadas. É importante salientar que

estes números tendem a crescer à medida que a área em estudo vive um processo muito rápido de

crescimento, segundo a Secretaria Estadual de Educação (SEE, 2002).

Com relação à saúde, a área apresenta, segundo a SES (Secretaria Estadual de

Saúde, 2002) 13 unidades da rede pública municipal, com capacidade instalada de 31

consultórios médicos, 19 equipes odontológicas, 09 laboratórios de análises clínicas, 01 sala para

pequenas cirurgias e 01 sala de fisioterapia. Conta, ainda, com um hospital e maternidade da rede

particular, totalizando 74 leitos e uma clínica para tratamentos de doenças mentais, oferecendo

184 leitos, além de muitas clínicas particulares que vão surgindo ao longo do tempo, em função

da crescente demanda por este tipo de serviço.  Apesar disto, verificamos com relação à questão

da saúde na área que, o número de unidades de saúde da rede municipal existente,

principalmente no tocante aos postos de saúde, deixa muito a desejar, visto quer estes não

atendem às necessidades da população ali residente, sendo muitas vezes obrigados a se

deslocarem para outros bairros.

Com relação aos serviços de transportes, a Secretaria de Transportes e Obras

Públicas (STOP), em 2002 nos mostra que a área conta com um total de 40 linhas distribuídas

entre seus bairros. Devemos salientar também que, desde o ano de 2001, o transporte alternativo

feito por vans e bestas foi regulamentado na cidade, fato que aumentou as opções de transporte

coletivo, notadamente na área, uma vez que a população conta com mais uma opção de

transporte para realizar suas viagens. Entretanto, contatamos que a área padece de uma melhoria

e ampliação desse tipo de serviço para atender a uma demanda que não para de crescer.  

A questão da segurança pública, a Secretaria Estadual de Segurança, (SEE) em

2002 nos informa que, área é atendida por quatro delegacias ,respectivamente, quinta, décima,

décima primeira e décima quinta.  Conta ainda, com cinco delegacias especializadas a saber:
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Delegacia Especializada de Polinter e Capturas, de Defesa do Patrimônio Público, de Acidentes

de Veículos, de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas e a Delegacia Especializada de

Homicídios. Entretanto, a área carece de um melhor aparato de segurança, pois a incidência de

roubos e assaltos aos residentes e turistas são constantes.

Com relação aos aspectos urbanísticos da Zona Sul, existe nesta área uma zona de

adensamento básico5 nos bairros de Ponta Negra, Pitimbú, Neópolis, Candelária e Capim Macio.

Conta também com uma zona especial de interesse turístico, a ZET-1, no bairro de Ponta Negra,

uma zona adensável que, corresponde aos bairros de Nova Descoberta e Lagoa Nova, uma área

de controle de gabarito que corresponde aos bairros de Nova Descoberta, Lagoa Nova e Capim

Macio. (SEMURB – 1998).

No que tange a questão do turismo, lazer e cultura, segundo dados da SEMURB,

em 1998, existia na área 91 estabelecimentos, no que se refere a hotéis e pousadas, 76

empreendimentos entre bares e restaurantes, 17 agências de viagem, 28 locadoras de automóveis,

02 centros de artesanatos, 08 shopping-centers, 02 casas de câmbio, 02 representações

diplomáticas, 03 boates, 01 casa de show, 02 cinemas, 01 teatro, 01 biblioteca e 01 atelier.

Entretanto, salientamos que, este fato decorre, principalmente, devido à área vir se

constituindo na mais valorizada da cidade, ou seja, no “el dourado” de Natal, devido ao poder

econômico dos que ali habitam, como também por ser muito freqüentada por pessoas de todas as

idades que procuram os atrativos turísticos da Zona Sul, suas belezas naturais, uma vez que é

nesta área da cidade onde se concentra a maior quantidade de bares e restaurantes da cidade.

Assim, essas são as principais características geo-ambientais e sociais que marcam a cidade

como um todo, logo, a Zona Sul da cidade.

2.1.1 O processo de expansão urbana de Natal: uma rápida evolução
           populacional até os dias atuais

O processo de expansão urbana de Natal está associado a momentos particulares

da economia do Estado e ao próprio quadro econômico nacional. Nessa perspectiva, podemos

afirmar que a política econômica implantada pelo governo brasileiro a partir da década de

5  Zona de adensamento básico é aquela onde a condição do meio físico, a disponibilidade de infra-estrutura e a
necessidade de diversificação de uso possibilitem um adensamento maior do que aquele correspondente aos
parâmetros básicos de densidade e coeficiente de aproveitamento (PMN. IPLANAT, 1994).
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cinqüenta, tinha como meta, entre outros aspectos, desenvolver o país de forma rápida, ou seja,

tirar o atraso científico e tecnológico do país frente a outras nações do primeiro mundo.

Entretanto, deve-se ressaltar que tal política implementada nesse período,

caracterizada principalmente por uma rápida industrialização, notadamente no centro sul do país,

estava calcada num víeis economicista e não num desenvolvimento social. Dessa forma,

tomando como base a nossa realidade, achamos necessário evidenciar através da tabela 3, a

evolução do crescimento populacional da cidade de Natal-RN, a partir da década de cinqüenta

até o último censo realizado no ano 2000, como forma de mostrar o rápido crescimento

populacional da cidade, que tem como maior conseqüência um acelerado processo de

urbanização que vem se consolidando até os dias atuais.

Tabela 3
Evolução do crescimento populacional da cidade de Natal-RN de 1950 a 2000

Ano Natal

1950 103.215

1960 160.253

1970 264.379

1980 457.031

1991 606.887

2000 712.317

Fonte: IBGE, 1950,  1960,  1970,  1980,  1991,  2000.

Portanto, com base na tabela acima e, principalmente, alicerçados pelas leituras

teóricas referentes à temática abordada, podemos inferir que tal crescimento populacional

verificado na cidade, principalmente nas últimas décadas, está associado, principalmente, à

decadência do sistema formado pelo gado-algodão-agricultura de subsistência (COSTA, 2000).

A decadência dessas atividades está associada à falta de investimentos por parte do poder

público, a baixa capitalização do homem do campo e pelas precárias condições ambientais

decorrentes da semi-aridez da região. Nesse contexto, a população vê-se obrigada a migrar em

busca de melhores condições de vida nos grandes centros urbanos. Nessa perspectiva, Costa

(2000, p. 60) relata que “a lentidão com que se processou o seu crescimento e o de sua economia

pode também estar relacionado pelo sistema pecuário-algodão-cultura de subsistência, que se
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constituía no eixo da exploração agrícola e da formação social sertaneja”.

Dessa forma, analisando a espacialidade da cidade nos deparamos com um quadro

sócio-espacial reconstruído que, por sua vez, traz as marcas de políticas governamentais que

davam claramente suporte ao crescimento e expansão da economia local, reproduzindo, assim, a

economia em âmbito global. Observamos ainda que, nas décadas de 50, até meados da década de

60, a configuração sócio-espacial da cidade expressava-se, principalmente, pelas feições

administrativas, que tinham como gestores os representantes da oligarquia agrária do estado,

oriunda, principalmente, da região do Seridó.

Nessa perspectiva e, ainda na década de 60, seguindo a política de

desenvolvimento para a região Nordeste, Natal vivencia um novo momento sócio-espacial com a

implementação de uma nova política urbano-industrial. Entretanto, é nas décadas de 70 e 80 que

ocorre uma expansão urbana acelerada da cidade, associada ao elevado crescimento

populacional. Este fato está relacionado principalmente, ao projeto de expansão industrial

empreendido pelo governo federal para os grandes centros urbanos do país. No Nordeste, a

Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) exerceu o papel de órgão

responsável pela consolidação do projeto, através do financiamento dos empreendimentos

industriais, bem como pela criação de incentivos fiscais. Este fato  contribuiu significativamente

para a implementação dos pólos industriais de Extremoz e Parnamirim, cidades que na atualidade

fazem parte da região Metropolitana de Natal.

Com efeito, a Zona Norte da cidade ganha um outro status, no que diz respeito à

localização de empreendimentos urbanos, uma vez que paralelo às instalações dos

empreendimentos industriais, ocorre também à construção de vários conjuntos habitacionais

destinados às classes populares, tais como: Pajuçara, Panatis, Soledade, Santa Catarina entre

outros. Advindo desse crescimento urbano, o setor terciário da cidade, que só existia até então

sem grande expressão, começa a passar por uma redefinição, não somente do ponto de vista da

sua diversidade e qualidade, mas também do ponto de vista da sua espacialidade.

Todavia, a fim de resgatarmos esse processo de redefinição do setor terciário na

cidade, como já mencionamos anteriormente, se faz necessário uma breve construção do quadro

histórico de extensão sócio-espacial desse setor. O primeiro cenário do setor terciário em Natal,

surgiu por volta do final do século XVII e início do século XVIII, quando havia uma incipiente

prestação de serviços, representadas por alguns ofícios como: sapateiros, alfaiates, ferreiros,
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alguns poucos jornais entre outros.

Entretanto, no que se refere ao comércio varejista da cidade, o bairro da Ribeira,

se constituiu como a área mais importante dada a sua diversidade de atividades econômicas e

comerciais desenvolvidas, sendo considerada como um “entreposto” comercial, através da qual

escoavam alguns produtos da economia estadual.

Em 1850, foram construídos diversos prédios na rua do comércio (atual rua Chile)

e, em 1869, o cais de 10 de junho (atual Tavares de Lira). No ano seguinte (1870), Pedro de

Barros Cavalcante, então prefeito da cidade, transferiu a sede da administração provincial da rua

da Conceição, na Cidade Alta, para o sobrado da rua do Comércio, na Ribeira. Somente em

1902, a sede do governo voltaria à Cidade Alta. Dessa forma, o crescimento tanto do bairro

como do comércio se deram no final do século XIX para o início do século XX. Mesmo assim,

no ano de 1905, a Ribeira foi o primeiro bairro a receber iluminação pública e, posteriormente,

teve hotéis, casas comerciais, clubes de dança e o primeiro cinema da cidade, o Politeama,

inaugurado em 1911.

Posteriormente, a atividade comercial foi sendo gradativamente ampliada na

cidade com o surgimento de novas áreas, Cidade Alta e Alecrim, este último legitimado por um

comércio mais popular. Assim, estes dois centros comerciais junto com a Ribeira, bairros

pioneiros no comércio varejista, formaram por muito tempo os principais espaços urbanos e

comerciais controlados, moldados e monitorados pelo setor terciário. (ver figura 3 na página 77).

2.2 A geografia comercial de Natal-RN antes do surgimento dos shopping-

centers: uma análise dos bairros da Ribeira, Cidade Alta e Alecrim.

O estudo do comércio varejista em Natal antes da implementação dos S.C., tendo

por base a Ribeira, a Cidade Alta e o Alecrim se justificam devido o pioneirismo desses bairros

na dinâmica comercial da cidade, considerando, naturalmente, suas especificidades. Conforme

dito anteriormente, a espacialidade em nossa cidade tem se apresentado, ao longo do tempo, de

formas bastante diferenciadas, expressando-se em novas espacialidades. Nesse processo, as áreas

mais tradicionais, a qual nos reportaremos neste momento, apresentam uma fase de regressão e

procuram se reestruturar às novas expectativas propostas pelo modo de produção capitalista.

Dessa forma, iniciamos essa trajetória pelo tradicional bairro da Ribeira, para que,

posteriormente, possamos adentrar no comércio dos bairros da Cidade Alta e do Alecrim.
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                                   Cidade Alta e Alecrim.
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2.2.1 Ribeira: do apogeu a decadência

O seu aspecto de pântano enlameado, lhe rendeu o nome de Ribeira. Certamente,

por ter sido confundido com uma ribeirinha. Em 1603, registrava-se na área, apenas uma olaria,

(fábrica de fazer tijolos) não tendo, portanto, nenhum povoado. Somente por volta de 1800 é que

começa a dar os primeiros sinais de ocupação, entretanto, de forma muito lenta. As suas

características topográficas eram de um terreno “quase todo ensopado, pantanoso, enlodado.

Apenas alguns trechos ficavam a descoberto nas marés altas de janeiro(CASCUDO, 2000).

Desta forma, o aterramento de largas faixas de terra, neste bairro6, favoreceu a

construção de casas para moradia que compreende, na atualidade, as ruas Dr. Barata,  Chile e

General Glicério. Entretanto, nas proximidades da Igreja do Bom Jesus, permanecia ainda um

deserto. Em 1810, segundo Cascudo, havia aproximadamente 200 moradores, na sua maioria,

comerciantes e a Ribeira se ligava com a Cidade Alta pela rua do Aterro, atual Junqueira Aires

(CASCUDO, 2000, p. 151).

Por volta de 1838, ainda poucas ruas compunham o bairro. Além da rua do

Aterro, havia apenas a rua da Campina atual Duque de Caxias, da Praia, atual Silva Jardim, da

Alfândega, anteriormente do Comércio e atual rua Chile e o Canto, que era uma praça situada na

esquina da rua Chile com a rua Silva Jardim.

Em 1850, prédios de pedra e cal e armazéns começam a surgir no bairro da

Ribeira, indicando assim, a presença do comércio do açúcar, algodão, tecidos e pescados. Foi, no

entanto, em 1870, que o bairro ganhou grande destaque, quando o presidente da  Província,

Pedro de Barros Cavalcante de Albuquerque, transfere a sede do governo local da Cidade Alta

para um sobrado na rua do Comércio, fato que dá a este bairro uma importância vital para seu

crescimento.

A partir deste momento, a Ribeira passa a ter um desenvolvimento acelerado,

quando comparado a outras épocas. Assim, residências, casas comerciais, clubes de dança e até

um cinema (Politeama) que, na época, era considerado o melhor da cidade, hoje, em seu lugar

funcionam as firmas exportadoras: Omar Medeiros e Lira Oliveira e C&a. Estes aspectos

mudam, gradativamente o aspecto do bairro. Com efeito, aos poucos A Ribeira vai crescendo e

6 Oficializado como bairro pela lei número 251 de 30 de setembro de 1947, na administração do prefeito Sylvio Piza
Pedroza, teve seus limites redefinios na lei número 4.330, de 05 de abril de 1993, publicada no Diário Oficial em 07
de setembro de 1994.
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se estendendo para a Zona Leste, atingindo áreas onde hoje são chamadas de Rocas e Areial,

com a construção de casas residenciais de estilo simples, onde passam a residir os pescadores e o

pessoal envolvido com as atividades portuárias.

Assim, a Ribeira começa a desenvolver-se, e, talvez por este motivo, surgiu à

rivalidade entre este bairro e o bairro da Cidade Alta. Na verdade, essa rixa não se dava no

contexto geral da população, mas ao nível da molecada, dos valentões dos dois bairros e que,

muitas vezes, os meninos das escolas se encarregavam de alimentá-la. Este fato ocorria com

trocas de desaforos e, às vezes, em confrontos que chegavam as vias de fato, com brigas e

pancadarias. (CASCUDO, 2000, p. 125).

Todavia, a Ribeira era o bairro da maioria dos homens ricos de Natal, do

comércio mais variado, das grandes lojas, casas comerciais e empresas. Comércio dos artigos de

luxo, bancos, alfaiatarias, perfumarias, lanchonetes, empresas de navegação etc. Desde os

tempos imemoriais, a Ribeira era o bairro dos comerciantes, sendo, portanto, o bairro mais

movimentado da cidade (CASCUDO, 2000, p. 125-6).

Além de muita vida comercial, havia na Ribeira o porto que, naquela época, tinha

grande movimentação, pois dali saíam todas as mercadorias (algodão, sisal, cera, açúcar e

minérios). Essas mercadorias se constituíam tanto em produtos vindos de fora quanto em

produtos oriundos do interior do estado, que por lá eram exportados pata outras partes do país.

Existiam também as estações ferroviárias, a antiga Great Western, hoje Rede Ferroviária

Nacional e o transporte fluvial para a cidade de Macaíba que era feito através de lanchas. As

agências de navegação Loide Brasileiro e Companhia Costeira, além de outras menores, também

estavam aí situadas.

Os vapores, a princípio, não atracavam no Cais da rua Tavares de Lira, ficando

estes ao largo do rio e o transporte de passageiros era feito por barcos a remo que existiam em

grande número. Também muito movimentada era a ferrovia, uma vez que todos os passageiros

que se dirigiam para determinadas regiões do interior do estado, como também para os estados

da Paraíba e de Pernambuco serviam-se da ferrovia Great Western como meio de locomoção.

A Ribeira era ainda privilegiada pela localização das principais repartições, casas

comerciais, estabelecimentos variados de compra e venda no atacado etc. Assim, os melhores

hotéis como o Internacional, o dos Leões e o Avenida se situavam neste bairro. O hotel Avenida,

atual  Avenida Hotel, é o único que ainda funciona dos três citados, sendo também o mais antigo
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deles.

Existiu na Ribeira um mercado público, que ficava localizado na esquina do lado

esquerdo na confrontação das ruas Ferreira Chaves e Almino Afonso. Entretanto, devido à

decadência comercial do bairro, que se verificou a partir do pós-guerra, esse mercado veio a

fechar suas portas em face do pouco movimento. Cabe lembrar também que neste bairro existiu

uma grande feira, era a feira da Tajubeira, localizada no princípio da rua Ferreira Chaves, numa

pequena praça, hoje completamente edificada. O nome dessa feira provinha de um imenso pé de

tajuba existente no local. Era uma feira tradicional e antiga, pois vinha desde tempos imemoriais

do bairro, muito freqüentada, pois seus produtos eram muito baratos (PINTO, 1971).

 Com o advento da Segunda Guerra Mundial, o comércio do bairro passou a

desenvolver-se com mais intensidade. Foi neste período que se instalou várias casas comerciais

com alguns serviços para atender as necessidades da população que aumentou significativamente

nesse período. Normalmente, eram pessoas oriundas do interior do estado e de outros estados

que, por sua vez, chegavam a cidade em busca de trabalho, bem como comerciantes que

procuravam estabelecer algum tipo de comércio varejista, em função da “efervescência” que

vivia a cidade e, notadamente, a Ribeira nesse período (CASCUDO, 2000).

Assim, é que  algumas ruas do bairro vão ganhar destaque, no que se refere ao

comércio, tais como as ruas Chile e Dr. Barata e a avenida Tavares de Lira. Todas detentoras de

uma variedade de casas comerciais destinadas a diversos ramos do comércio varejista de Natal,

numa época em que a cidade tinha seu comércio praticamente concentrado neste bairro.

Sobre o comércio dessas ruas podemos destacar que a atual rua Chile, antes rua

do Comércio, foi inicialmente, a de maior representatividade comercial da Ribeira. Ali se

encontravam as maiores empresas comerciais, industriais e exportadoras que davam a garantia de

um invejável desenvolvimento à cidade. Nesta rua, era onde se encontrava instalada a Junta

Comercial do estado, que, posteriormente foi transferida para a rua Dr. Barata, no prédio onde

funcionou durante algum tempo o Projeto Camarão, da Secretaria de Agricultura do Estado. A

rua Chile apresentava um comércio variado, uma vez que existiam estabelecimentos que se

destinavam aos diversos ramos comerciais, tais como: atacado de tecidos, importados, além da

fabricação de sabão e venda de algodão. Com relação a este último produto, o movimento da rua

era tão grande que no preparo de embarques para o exterior, os armazéns não comportavam as

mercadorias, que por sua vez, eram colocados nas calçadas cobertos com lonas, à vista de vigias,
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até que o navio chegasse para embarcá-los (ver figuras 4  e 5).

Fonte:Gerson Gomes, 2002.

Figuras 4 e 5 – Rua Chile em dois aspectos distintos

Existiam nesta rua, também algumas fábricas de bebidas, uma indústria de

borracha de mangabeira e maniçoba que se destinava ao comércio de exportação. Também se

encontrava instalada uma firma (Huascar Purcel) de compras de pele e couros destinados a um

grande curtume da Inglaterra. Funcionava, também, nas proximidades desta firma o jornal Folha

do Povo, jornal político dirigido pelo Sr. Sandoval Wanderley, um dos maiores jornalistas da

época na cidade. (PINTO, 1971).

A rua Dr. Barata foi uma das principais de Natal devido ao seu comércio de grande

atividade e variedades, tornando-se, portanto, um ponto de grande atração, freqüentada por toda

a população da cidade. Essa representava o local do comércio “chique” de Natal, pois era onde

ficavam as principais casas da moda impondo assim, movimento bastante intenso. Nas palavras

de Onofre Júnior, (1979, p. 69) a “rua Dr. Barata era a rua de maior movimento da cidade,

especialmente enquanto perdurou a Segunda Guerra Mundial. Ali surgiram toda a sorte de

empresas, com raras exceções, compostas de oportunistas e aventureiros, que traziam intenções

de enriquecimento pelos efeitos da guerra”.

Todavia, com o término da guerra, muitos comerciantes da rua seguiram outros

rumos, desaparecendo por completo da cidade, ficando apenas aqueles que ali chegaram munidos

de “boas intenções”, que mesmo passado a “efervescência” comercial durante o período da

guerra, continuaram ali estabelecidos. Para se ter uma idéia da complexibilidade do seu comércio

e de outros ramos de negócios, se encontravam aí estabelecidos: livrarias, fábricas de cigarros,
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tabacarias, lojas de calçados, confecções, chapéus, lojas destinadas à venda no atacado de

produtos farmacêuticos, farmácias, fábricas de fiação de lã, lojas de ferragens, a firma Oscar

Amorim S/A, uma filial de Recife que se dedicava à distribuição de tratores das marcas

Caterpilar e John Deere, lojas de compra e venda de produtos de sapateiros e artigos para

esporte, como também, a sede do Banco do estado. Existia também nesta rua algumas casas

lotéricas, estúdios de fotografias, indústrias e fabricação de mosaico, de confecção de móveis de

ferro, algumas barbearias, gráficas, lojas de material elétrico, alguns armazéns de cereais com

vendas no varejo e atacado, oficinas de carros, relojoarias, joalharias, lojas de eletrodomésticos,

perfumarias e miudezas, o que fazia dessa rua, como dito anteriormente, a mais importante e

movimentada da cidade nesta época. As fotos abaixo ilustram os aspectos dessa rua sobre o que

nos reportamos nesse momento.

Fonte: Gerson Gomes, dez./2002.

Figuras 6 e 7 – Aspectos da rua Dr. Barata na  Ribeira
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A avenida Tavares de Lira sempre foi uma das vias da cidade onde foram

efetivados os maiores acontecimentos, as maiores reuniões sobre todo e qualquer assunto, não

somente pela localização, com também, pelo fato de ser uma avenida muita bem cuidada neste

período e bastante freqüentada pelas pessoas da cidade. Nesta rua, acontecia os desfiles dos

blocos carnavalescos e dos foliões da cidade e era onde ocorria o embarque e desembarque de

passageiros, com navios ao largo, por não existir ainda o cais do porto. Nesta avenida, partindo

de onde hoje é o cais do porto, existia no seu lado esquerdo um grande frigorífico, que atendia as

necessidades do comércio de peixes e carnes da cidade.

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figura 8 e 9 – Aspectos da avenida Tavares de Lira ressaltando casarões abandonados

No seu lado oposto, esquina com a rua Chile, situava-se a Construtora Ecocil,

fundada pelos engenheiros Aloísio Bezerra e Luciano Barros. Existia, ainda, algumas

alfaiatarias, butiques, perfumarias, farmácias, alguns armarinhos e a firma Marepesca destinada

ao ramo de produtos de pesca. Encontrava-se, também, o Banco do Brasil, mudando-se,

posteriormente, para a mesma rua para um prédio maior. Era grande também o número de lojas

dedicadas ao ramo de vendas de tecidos no atacado, de livrarias, gráficas, barbearias, sorveterias,

confeitarias, um escritório de representações de produtos farmacêuticos e uma firma dedicada a

distribuição dos produtos da General Motors Cia. Estas, entretanto, tiveram pouca duração.

Também nesta avenida se encontrava a sede do Diário de Natal, a Agência do Correio e uma

firma com representação e distribuição das máquinas de costura Mundlos (PINTO, 1971).

Entretanto, com o passar do tempo, a Ribeira perdeu muito de sua alegria,

movimento e importância comercial. Assim, até o fim da Segunda Guerra Mundial, este bairro

ainda ostentava a predominância de sua vida comercial. Deste período pra cá entrou em
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decadência, pois quase tudo de importante, no que se refere ao comércio varejista e de serviços,

transferiu-se para o centro da cidade, onde se encaminharam as filiais de bancos, casas de

comércio e muitos outros serviços que até então só se encontrava na Ribeira. Desta forma, o

passado impregna as paredes dos casarões antigos deste bairro, pois aí estão prédios e suas

histórias adormecidas pela falta de memória, com suas ruas tortuosas, como palco dos anônimos.

Portanto,

A Ribeira, outrora, paisagem dominante da cidade, é a expressão dessa
decadência. O bairro que se abre para o Potengi e que abriga o precário porto
de Natal, parece ser destinado a ser a ‘paisagem da lembrança’. E os olhares
nostálgicos de artistas, historiadores e políticos, com seus desejos de certo
‘renascimento urbano’, só conseguem dar visibilidade á quão obscura essa
paisagem está se tornando. Seus prédios em estado de abandono, não
conseguem tornar-se ‘vivos’ nem mesmo com as tentativas de incorporação,
feitas pela prefeitura, ao patrimônio histórico (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 76).

Todavia, o poder público, visando revitalizar o bairro, tem procurado, ainda que

de forma muito tímida, estimular a realização de festas e a abertura de bares, principalmente na

rua Chile, aonde na atualidade, conforme vimos, se constitui numa das atrações noturnas mais

freqüentadas por um público de todas as idades. Nesse sentido, nos últimos anos o bairro vem

passando:

[...] por um processo de reorganização e reutilização espacial. Desde o ano de
1997, a Prefeitura Municipal de Natal vem implementando um projeto de
revitalização desse bairro. Com isso, a Ribeira passou a ser considerada uma
área de atração turística, na qual as atividades ligadas ao lazer despontam como
atividade importante de refuncionalização (GOMES, SILVA e SILVA, 2000,
p. 75).

Diante do exposto, observamos que o bairro da Ribeira vem tentando se manter

vivo na história de Natal, como lugar que representou no comércio varejista da cidade no período

antecedente e durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, percebemos que emergiram na

cidade outros centros comerciais mais dinâmicos e modernos e que ganharam maior

expressividade ao longo do tempo, passando este bairro de comércio tradicional de Natal a um

esquecimento por parte das autoridades e da própria população que agora, buscam outros lugares

mais atrativos para comprar e se divertir. Na atualidade, a Ribeira vem tentando resistir a total

decadência comercial, em meio à “tímidos” projetos de revitalização, conforme já enfatizado,

visando trazer de volta um passado que muito influenciou a vida comercial da cidade.
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2.2.2  Cidade Alta: de comércio burguês a descentralização contemporânea

O bairro da Cidade Alta7 foi o local escolhido para o sítio da futura cidade de

Natal, em 25 de dezembro de 1599, num  chão elevado e firme à margem direita do rio Potengi.

Nesse local, que atualmente abriga a praça André de Albuquerque, foi inaugurado no mesmo

ano, o pelourinho e a igreja matriz, com a celebração da primeira missa realizada na cidade.

Nesse sentido, Cascudo (2000, p. 143) reforça que “o alto elevado e firme procurado por

Jerônimo de Albuquerque em dezembro de 1599 era o platô que se estende desde a praça André

de Albuquerque, envolvendo Petrópolis e Tirol, até a praça Pedro Velho, avenidas, até Hermes

da Fonseca”.

Todavia, antes de se tornar um bairro eminentemente comercial, o centro da

cidade mantinha uma certa tranqüilidade dada ao pouco número de residências que ali existiam.

Poucas eram as ruas que abrigavam algum tipo de comércio e quando isto acontecia, se limitava

a venda de gêneros alimentícios de primeira necessidade (arroz, feijão, macarrão etc). Dessa

forma, o bairro  mais lembrava uma vila dada a sua pacata movimentação. As poucas ruas que

existiam não eram asfaltadas, o que dificultava o acesso a quem lá se dirigia, uma vez que o

caráter residencial do bairro se mantivera durante algum tempo (CASCUDO, 2000).

A expansão urbana e comercial deste bairro se dá, ainda que de forma muito

tímida, a partir do século XX, mas precisamente nos anos 30, quando se verificam mudanças

espaciais no seu entorno. Essas mudanças referem-se às construções de casas residenciais, à

abertura de avenidas de grande circulação, bem como a criação do bairro de Cidade Nova, o qual

foi, posteriormente, desmembrado em Tirol e Petrópolis. Neste período, existiam pouquíssimas

casas comerciais, predominando as residências.

Assim, é a partir do pós-guerra, mas precisamente nos anos 50, que se observa,

mesmo que incipiente, uma evolução no comércio do centro da cidade, notadamente naquelas

ruas mais antigas. Com efeito, é nas ruas Dr. José Ivo, Dr. Heitor Carrilho, professor Zuza,

Ulisses Caldas, Voluntários da Pátria e Vigário Bartolomeu, que se observa as primeiras butiques

de luxo do centro, algumas lanchonetes e livrarias, poucas mercearias, alguns armarinhos e

óticas ao lado de muitas  residências.

7 Oficializado como bairro pela Lei Número 251 de 30 de setembro de 1947 na administração do prefeito Sylvio Piza
Pedroza.
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Todavia, a abertura de avenidas importantes, notadamente a Rio Branco,

possibilitou uma maior comunicação entre os bairros que começara a se formar na cidade, como

também proporcionou uma maior oferta no número de serviços e comércio neste bairro em

particular. Apesar disso, o seu comércio era bem menor e incipiente quando comparado ao da

Ribeira, sendo quase um bairro familiar.

Com efeito, a Cidade Alta se apresentava como um pequeno bairro destinado à

alta burguesia de Natal, pois os poucos estabelecimentos comerciais que existiam se destinavam

aqueles que podiam comprar roupas advindas do sul e às vezes do exterior. Assim, ao

analisarmos a questão do comércio varejista da cidade neste período, observamos o peso do fator

histórico nessa determinante, uma vez que ele se forma exatamente nos primeiros bairros que

surgiram na cidade.

No caso específico da Cidade Alta, como um bairro central,  com o tempo, perdeu

sua característica original, ou seja, de bairro residencial, gradativamente,  destinou-se ao

comércio varejista e que, mesmo com os problemas que vem enfrentando, ainda concentra um

grande número de atividades relacionadas a serviços e comércio, uma vez que este, juntamente

com a Ribeira, formou o núcleo urbano para onde convergia praticamente todos os negócios da

cidade até o final da década de 80, quando começa a surgir outras áreas mais atrativas destinadas

a serviços e comércio varejista.

Todavia, com o passar do tempo e com a decadência do comércio da Ribeira, o

comércio do centro da cidade cresceu, entretanto, voltado para uma clientela de melhor poder

aquisitivo que se formara na cidade. Nele, a alta sociedade tinha seus anseios de consumo

atendidos, principalmente com relação a roupas de última moda, lojas de eletrodomésticos,

móveis etc., uma vez que o bairro começava a modificar seu aspecto de residencial para

comercial. É neste momento, (pós-segunda guerra) que muitas residências se transformam em

casas comerciais, desfigurando substancialmente o aspecto original do bairro.

Entretanto, a ascensão comercial do centro da cidade tem seu apogeu a partir da

década de 60. É a partir desse momento que, praticamente todas as ruas e grandes avenidas do

bairro se tornam comerciais e a diversificação do comércio e serviços se faz notar de forma

surpreendente na Cidade Alta. Muitas lojas que, outrora, se instalavam na Ribeira, como as lojas

brasileiras, passam a fazer parte do cenário comercial do centro da cidade. Como ela, vieram

outras lojas de eletrodomésticos, lojas de tecidos, gráficas, armarinhos, lojas de móveis, bancos
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entre outras, corroborando cada vez mais para consolidar o centro como principal área comercial

de Natal.

É importante ressaltar que, neste período, mesmo com o comércio do centro em

ascensão, ainda se observava na avenida Rio Branco, ruas João Pessoa e Princesa Izabel, muitas

residências, fato que desapareceu praticamente a partir das décadas de 70 e 80, período este que

foi marcado o apogeu do comércio do centro da cidade. Neste período, praticamente todas as

suas ruas se destinaram ao comércio e serviços. As poucas residências que existiam, logo se

transformaram em lojas comerciais. Assim, aquelas ruas pioneiras no comércio do centro,

somava-se a muitas outras ruas que, gradativamente, se transformavam em ruas comerciais,

diversificando cada vez mais esse comércio. Eram lojas de tecidos, butiques, gráficas,

lanchonetes, lojas de móveis e eletrodomésticos, armarinhos, hotéis, sapatarias, óticas,

relojoarias, hotéis entre outros que firmavam esse comércio como o mais importante da cidade.

Com efeito, a avenida Rio Branco8 e as ruas Princesa Izabel, João Pessoa e

Ulisses Caldas, esta última especializada em óticas, passaram a concentrar um número tão

grande de casas comerciais e serviços dos mais variados que se tornaram principais no centro,

pois abrigavam desde cartórios até filiais dos principais bancos que se instalavam na cidade (ver

figura 10 e 11).

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 10 e 11 – Aspectos da avenida Rio Branco e rua Princesa Isabel no Centro da Cidade

ressaltando a falta de estacionamento

8 A avenida Rio Branco era conhecida no século XIX como a rua Nova, pois até 1845 servia de limite leste da
cidade, com suas casas ocupando apenas o lado voltado para a nascente.
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Nesse período, como já mencionado, a referência maior, no que se refere ao

comércio varejista era o centro da cidade, pois se tornara, ao longo dessas décadas, o principal

corredor comercial, o lugar onde tudo se encontrava, apesar de outros comércios já se fazerem

presentes na cidade como o comércio do Alecrim. Todavia, era no centro da cidade que se

concentrava as grandes lojas de departamentos, móveis e eletrodomésticos. Sobre esta questão, é

interessante o depoimento de comerciantes antigos do centro, que assim o defeniam:

“[...] era o comércio de mais movimento da cidade. Era a área onde se

concentravam as grandes lanchonetes como ponto de encontro dos jovens nos

anos 70 e 80. Os poucos turistas que visitavam Natal, também freqüentavam esse

comércio para fazer suas compras, em lojas especializadas para eles, me refiro as

poucas lojas de artesanatos que existiam em Natal e que se concentravam aqui [...]

não existia outra área com tanta infra-estrutura como o centro e que concentrasse

tantos serviços.”

 Atualmente, os “herdeiros” do comércio da Cidade Alta convivem com inúmeros

problemas que vão desde uma acentuada descentralização das atividades comerciais na cidade,

que migram para outras áreas mais atrativas, até problemas de segurança,  infra-estrutura e

estacionamento, dentre outros. Estes problemas têm tornando o centro desagradável para muitos

consumidores, o que tem como conseqüência à perda gradativa de consumidores, tendendo este

comércio a passar pelos mesmos problemas pelo qual passou o comércio da Ribeira, motivo de

muita preocupação para muitos comerciantes que ainda mantém comércio no bairro.

Segundo alguns comerciantes, o comércio do centro vem caindo

substancialmente, principalmente no começo dos anos 90. Tal fato vem ocorrendo em função da

crise econômica que se estabeleceu no país, pela perda de poder aquisitivo de boa parte dos

consumidores que ali compravam, pela falta de incentivo por parte das autoridades locais, pelos

consumidores de alta renda que passaram a comprar nos S.C., pelo abandono de alguns

comerciantes que instalaram suas lojas em outros pontos mais rentáveis da cidade, bem como

pela falta de segurança e estacionamento que o centro não oferece aos consumidores na

atualidade (ver figuras 12 e 13).
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Desta forma, esses problemas têm, ao longo dos últimos anos, se tornado uma

constante na vida de muitos comerciantes que há muito, sobrevivem de algum tipo de comércio,

pois depositaram toda uma história de vida profissional, no comércio do centro da cidade e que,

hoje, se deparam com várias lojas em processo de falência, contribuindo para a tristeza e o

enfraquecimento de um comércio que até bem pouco tempo era o principal da cidade. Sobre este

fato, o depoimento de quem vem convivendo com estes problemas é bastante elucidativo:

“[...] o centro está abandonado. Ninguém mais quer comprar aqui. Não temos

estacionamento digno para o cliente, é um desconforto estacionar. Às vezes fica-

se muito tempo procurando um lugar para deixar o carro e não se sabe se vai

encontrá-lo quando retornar. Aí muitos desistem e vão para outros locais onde a

segurança é maior, onde não se tem tanta dificuldade. Além do mais, o número de

trombadinhas aqui no centro é uma coisa de louco, tem aumentado muito e

ninguém quer ser roubado. A prefeitura esqueceu do centro, não faz nada para a

revitalização comercial, aí fica difícil resistir [...]”

Dessa forma, o que se observa na atualidade, no que se refere ao comércio do

centro da cidade é que um número considerável de lojas que abrem, mas que em bem pouco

tempo fecham suas portas. Segundo alguns lojistas, os poucos que conseguem resistir e

permanecer com sua loja no centro, são aqueles comerciantes mais antigos e que tem uma

freguesia mais fiel. Aqueles consumidores que já sabem o que querem comprar, bem como já

tem um destino certo, já o conhecem bem, sabe como e onde funcionam todos os serviços que

        Figuras 12 e 13 – Aspectos das ruas João Pessoa e Ulisses Caldas
evidenciando o fraco movimento nos dias atuais

Fonte: Gerson Gomes, 2002.
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existem na Cidade Alta, se mantém fiel a esse comércio. Somados a isso, permanecem também

alguns grandes estabelecimentos comerciais que ainda existem no centro, tais como:  Lojas

Americanas, C&A Magazine, Lojas Riachuelo, Rio Center entre outros e alguns bancos.

Entretanto, pessoas circulando no comércio não significa sucesso nas vendas para todos que

trabalham em qualquer atividade comercial. O depoimento abaixo retrata bem o quadro atual que

se configura no centro da cidade:

“Esse povo que se vê circulando pelo centro da cidade vem só resolver problemas

em bancos, fazer algum tipo de pagamento ou trabalhar aqui. Poucos são os que

vêm para comprar e quando compram é nas grandes lojas que vendem a prazo. De

vez em quando um entra numa loja e compra alguma coisa [...] Até em dias

especiais onde se registrava grandes vendas aqui no centro, vem acabando, se

vende pouco, o povo só compra o estritamente necessário e o que é mais barato”

  Outro aspecto apontado como uma mudança substancial que vem ocorrendo

nesse comércio, diz respeito ao tipo de clientela que vem se constituindo na atualidade, quando

comparada a outros períodos. À medida que o centro se populariza com lojas de roupas e

calçados populares, lanches ao preço de R$ 1,00, atraem um tipo de clientela de baixo poder

aquisitivo, que vê nessas lojas uma ótima opção de compras, já que não podem comprar em lojas

mais sofisticadas. É dessa forma que vem se instalando em várias ruas do centro, um número

cada vez maior de lojas e lanchonetes destinadas a atender esse tipo de consumidor,

descaracterizando um comércio que há bem pouco tempo atendia a classe mais favorecida da

cidade. Mesmo assim, não é garantia de lucro, pois segundo os lojistas, a oferta é maior do que a

demanda, fato que ocasiona a quebra de muitas delas em pouco tempo.

Na opinião de muitos lojistas, a clientela que freqüenta o comércio da Cidade Alta

na atualidade é aquela que anda de ônibus, ou seja, uma clientela popular, bem diferente daquela

que o centro tinha num passado próximo. Outro aspecto apontado por muitos lojistas para o

enfraquecimento desse comércio se refere ao abandono de muitos prédios em algumas ruas

principais, pois o aspecto de abandono desses prédios, deixa à impressão de falência e

decadência desse comércio, uma vez que, quem deseja investir numa área que tem um custo não

muito barato, ao ver esse tipo de coisa, desiste e busca outras áreas. Para muitos comerciantes,

essas “deficiências” internas determinaram o abandono de muitos lojistas do centro da cidade.
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Entretanto, “esse abandono foi motivado pela fragilidade da vinculação mútua entre nossos

centros e a diminuta classe que o sustenta” (VILLAÇA, 2001, p.279) (ver figuras 14 e 15).

Dessa forma, as lojas que vem se instalando, mesmo com muita dificuldade, pois

segundo os comerciantes, muitos vendem a prazo e a inadimplência é muito grande, não

conseguem atrair consumidores, principalmente os mais jovens e os mais abastados. Estes,

preferem comprar roupas de marcas famosas e que estão na moda, nos principais shoppings da

cidade, uma vez que dá mais status. Com efeito, não é no centro da cidade que estes

consumidores vão encontrar o que procuram. Assim, esses “novos” valores também são sentidos

de forma negativa pelos comerciantes do centro. A conseqüência, segundo eles, é a gradativa

decadência e deteriorização do comércio do centro, pois

O processo popurlamente chamado de “decadência” ou “deteriorização” do
centro, consiste no seu abandono por parte das camadas de alta renda e em sua
tomada pelas camadas populares. Esse abandono apresenta várias
manifestações com diferentes graus de intensidade nas várias metrópoles:
abandono do centro principal de emprego das camadas de mais alta renda;
abandono de diversão, lazer e atividades culturais; como local de compras e de
moradia (VILLAÇA, 2001, p. 277).

Assim, o pouco movimento desse comércio nos dias atuais, à crise econômica em

que se encontra o país, fato que implica em menos consumo, associado à perda de antigos

compradores de alta renda que passaram a comprar em espaços semipúblicos como os S.C. tem

contribuído substancialmente para o quadro que hora se configura no comércio da Cidade Alta.

Aliás, muitos comerciantes apontaram os S.C. como um dos elementos responsáveis pela perda

de clientes que antes faziam suas compras nesse comércio. Seguros, cômodos e onde se pode

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 14 e 15 – Antigos prédios das lojas Brasileiras e Banco Safra fechados no

inicio da década de 90 no Centro da Cidade
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estacionar com tranqüilidade, são atrativos irresistíveis a qualquer cidadão que busca conforto e

boa qualidade de serviços na atualidade, aspectos estes, que não são encontrados no comércio do

centro da cidade.

Para os comerciantes do centro, pouco se tem feito para reverter  esse quadro que

vem se configurando na última década. Para eles, deveria haver mais incentivos por parte das

autoridades competentes a fim de reverter um quadro que já é considerado muito crítico para os

comerciantes em geral. Caso isso não seja feito, mais lojas irão fechar ou migrar para outras

áreas que ofereçam melhores condições de retorno aos seus investimentos.

Num passado recente, lojas que eram bem tradicionais e que traziam movimento

para o comércio do centro, tais como: Formosa Síria, Casas Comerciais Duas Américas, Casa

Régio, Nações Unidas, A Sertaneja, Mobilar, Utilar, Big-Lar, Lojas Xalita, Natalux entre muitas

outras, fecharam suas portas em função da crise econômica, pela falta de perspectiva comercial

do centro da cidade, pela violência que vem aumentando, pela falta de infra-estrutura, bem como

pela perda de consumidores nesse comércio. Essas lojas que, de certa forma, contribuíram

substancialmente para o sucesso do comércio da Cidade Alta, e que devido a esses fatores

encerraram suas atividades na Cidade Alta.

Outro fato apontado como sendo um dos responsáveis por essa dificuldade

enfrentada pelos comerciantes do centro, é o surgimento de subcentros em outras áreas da

cidade, principalmente nas zonas Norte e Sul da cidade. Segundo eles, o comércio da Zona Norte

tem crescido consideravelmente, fazendo com que muitos consumidores prefiram comprar em

locais mais próximos, mais tranqüilos e com as mesmas facilidades de compra que o centro não

oferece.

No caso da Zona Sul, além dos subcentros que surgiram, foi o surgimento dos

S.C., no começo dos anos 90, o principal responsável pela perda de clientes do centro da cidade,

principalmente os de alto poder aquisitivo. Segundo os lojistas, estes migraram de vez para

comprar num lugar que ao mesmo tempo oferece, exatamente o que o comércio do centro da

cidade padece na atualidade: tranqüilidade, comodidade, estacionamento, diversão e

concentração de serviços num único local, são aspectos importantes e determinantes para uma

parcela de consumidores, notadamente, os mais exigentes.

Outro aspecto que merece destaque no que se refere aos problemas que o

comércio do centro da cidade vem sofrendo, diz respeito a deseconomia de aglomeração, uma



94

vez que muitos comerciantes reclamam da falta de estacionamento para os consumidores, da

poluição sonora e visual bem como a poluição do ar, o trânsito caótico que os motoristas

enfrentam e a questão da segurança agravada pelo pouco policiamento existente na área.

A reestruturação de antigos prédios comerciais, a revitalização do centro da

cidade, estacionamento para os consumidores, mais segurança, liquidações, propagandas que

evidencie o potencial e a diversidade do comércio varejista do centro da cidade, bem como uma

maior união entre os comerciantes que ali se estabelecem são as principais reivindicações dos

comerciantes do centro para a reversão do quadro que ali se instaurou. Para eles, são essas as

principais medidas que devem ser tomadas em caráter de urgência, para que o comércio do

centro da cidade não venha a padecer dos mesmos problemas que atestaram o fim do comércio

da Ribeira.

Atualmente, os “herdeiros” do centro da cidade, convivem com esse quadro. A

crise e a falta de incentivo que possa garantir mais conforto e segurança aos seus consumidores

tem deixado, ao longo dos últimos anos, uma incerteza constante do que poderá vir a se

transformar, este que já foi o maior comércio da cidade. Mesmo assim, o comércio tenta, de toda

forma, reconquistar o público que, prefere os S.C., para realizar suas compras e lazer,

principalmente, os mais bem remunerados da sociedade da cidade.

2.1.3  Alecrim: comércio popular:

Por ordem cronológica, o Alecrim9 é o quarto bairro da capital potiguar. Criado

em 1911, abrangia as populações de Refoles, Barro Vermelho, Baldo e Quintas. Todavia, em

ritmo muito lento, começou a ser povoado no final do século XIX, em meio a uma paisagem

bucólica de roseiras e muitas fruteiras. Neste período, o bairro era apenas um arrebalde de

pouquíssimas casas bem populares. Segundo Cascudo, surgiu com meia dúzia de casas

desengonçadas, pouco antes de Petrópolis e Tirol (CASCUDO, 2000).

Neste mesmo período, os empresários Mansur e Marcelo Lafaiete inauguraram

uma grande sorveteria situada na rua Amaro Barreto. Dada a sua importância na época, Cascudo

(2000) teceu o seguinte comentário: “[...] trata-se de uma bem instalada casa de sorvetes e frios,

9 Oficializado como bairro pela Lei número 251, de 30 de setembro de 1947, na administração do prefeito Sylvio
Piza Pedroza, teve seus limites redefinidos na Lei número 4.330, de 05 de abril de 1993, publicada no Diário Oficial
em 07 de setembro de 1994.
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aparelhada com máquinas modernas e instalações que recomendam o bom gosto de seus

proprietários”. Ainda nesta década, foi construído o edifício Leite, um prédio com dois andares,

na confluência da avenida Presidente Bandeira e a rua Manoel Miranda, maior símbolo da

“pujança” comercial do bairro na época e que, até os dias atuais, acolhe alguns escritórios de

advogados, comerciantes, como também algumas lojas de produtos diversificados.

Apesar disso, até a Segunda Guerra Mundial, o bairro do Alecrim se constituía

ainda numa imensa zona rural que se estendia em torno do seu núcleo tradicional. Seus primeiros

habitantes foram adventícios sertanejos, futuros comerciantes do bairro, os quais lhe deram

preferência sobre outros lugares, então vazios e bem mais próximos da cidade, pela qualidade da

terra que era de fertilidade notável e, igualmente pelo lençol aqüífero, que se encontrava a pouca

proximidade das residências que ali já se faziam presentes (CASCUDO, 2000, p. 161).

Com efeito, o bairro teve uma expansão muito rápida, pois com o acesso para o

sertão, pela estrada que ligava a cidade de Macaíba, a vinda de pessoas oriundas do interior do

estado bem como de outros estados tornou-se mais intensa, passando, dessa forma,

gradativamente, a ter uma importância comercial significativa na cidade, ligando-se cada vez

mais aos bairros mais centrais de Natal. Na década de 40, alguns acontecimentos foram

importantes para a expansão e consolidação do bairro, tais como: a construção da Base Naval de

Natal, da vila operária, do hospital da Policlínica e, principalmente, o comércio que começava a

se firmar. Estes fatos contribuíram para aumentar consideravelmente as possibilidades

urbanísticas e comerciais do bairro que, por sua vez, foram crescendo significativamente

(SOUZA, 1995).

Todavia, nas décadas de 50 e 60, já se fazia notar o surgimento de alguns serviços

destinados à classe mais popular no bairro. Eram centros de saúde, escolas, hospital etc. Além

disso, o comércio continuava a se expandir com a instalação de postos de gasolina, algumas

cigarreiras, lojas de tecidos e de móveis, farmácias, armarinhos, joalherias entre outros,

resultando no aumento significativo da importância que o bairro passava a ostentar no quadro

comercial da cidade.

Assim, à medida que o bairro ganhava forma (infra-estrutura), seu comércio, que

desde o começo se diferenciava dos outros existentes na cidade, por ser mais popular, a base de

pequenos estabelecimentos, desenvolvia-se a passos largos, fato que se verifica até os dias atuais.

Portanto, nos anos 70, o comércio do Alecrim já se apresentava bem consolidado e bastante
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diversificado com a instalação de diversas lojas de eletrodomésticos, revendedoras de

automóveis, supermercados, butiques, muitas farmácias, lanchonetes e um considerável número

de camelôs que marca consideravelmente o comércio informal do bairro e da cidade.

Nesse período, eram as ruas Coronel Estevam, Mário Negócio, Amaro Barreto,

Manoel Miranda e avenida Presidente Bandeira as principais responsáveis pela vida comercial do

Alecrim. Estas ruas, desde o começo do incipiente comércio que se formara no bairro, foram

pioneiras e acolheram as primeiras casas comerciais que ali chegaram. Na atualidade, continuam

mantendo a vocação de ruas comerciais que as tornaram muito importantes, no que se refere à

concentração de comércio e serviços nesse bairro.

Entretanto, como dito anteriormente, foi somente a partir dos anos 60 que as

grandes firmas comerciais da capital começaram a instalar suas filiais neste bairro. Assim, o

mesmo movimento se verificou com relação às agências bancárias. Entre as firmas comercias,

destacamos que, em 1964 vieram para o bairro, as Casas Cardoso Tecidos e a Girafa Tecidos,

instalando-se na rua Amaro Barreto. Três anos depois, isto é, em fevereiro de 1967, Walter

Pereira inaugurava também, na rua Amaro Barreto, a Livraria Moderna que preencheu, naquela

época, uma grande lacuna neste setor para o bairro. Por sua vez, em novembro desse mesmo ano,

o empresário Nagib Salha e irmãos, instalaram na mesma avenida a Casa das Promoções.

Nos anos 60, era tão grande o contraste entre o progresso econômico do Alecrim e

os investimentos do governo neste bairro que, o comerciante Ruben Massud liderou, sem

sucesso, um grande movimento para desmembrar o Alecrim do município de Natal. Na década

de 70, se instalaram no bairro, outras importantes empresas, em sua maioria, casas de

eletrodomésticos e móveis. Assim, em 15 de setembro de 1972, o Grupo Empresarial Medeiros,

inaugurou uma grande loja denominada de Supermercado Nordestão, na avenida Presidente

Bandeira com a rua dos Canindés, onde permanece até os dias atuais.

Na atualidade, o comércio do bairro do Alecrim se mantém dentro de uma

dinamicidade que não implica em acontecer uma descentralização como ocorreu, outrora, com o

comércio do bairro da Ribeira e como o que, de certa forma, vem ocorrendo atualmente com o

comércio da Cidade Alta.

Assim, o que atesta o fortalecimento e o crescimento do comércio do Alecrim são
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os artigos populares que este oferece aos seus clientes no decorrer de sua existência. Além disso,

o Alecrim exerce um papel muito importante para os comerciantes advindos do interior do

estado, devido à grande variedade de produtos oferecidos a essa clientela.

Nas décadas posteriores, 80 e 90, o comércio do Alecrim, mesmo em meio a

tantas crises econômicas, não parou de crescer. Nesse período, praticamente todas as suas vias

principais tornaram-se comerciais e ganharam asfalto. A vida pacata de outrora, sede lugar a um

dos bairros comerciais mais tradicionais da capital potiguar. Assim, as ruas Amaro Barreto,

Coronel Estevam, uma das maiores e mais movimentada do bairro e a avenida Presidente

Bandeira,  servem de apoio ao maior comércio popular da cidade (ver figuras 16 e 17).

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 16 e 17 – Visões parciais do comércio popular na rua Amaro Barreto

Entretanto, devemos salientar que, uma das características mais marcantes do

comércio do Alecrim é a presença constante do comércio informal. É muito grande o número de

camelôs e vendedores ambulantes que trafegam em suas ruas vendendo todo tipo de artigo

popular, desde roupas, panelas, artigos plásticos, ferros a brasa, artigos de couro, gaiolas até

sapatos. Apesar da tentativa de acomodação dos camelôs por parte da prefeitura municipal no

final dos anos 80, estes continuam a dominar a paisagem comercial de suas principais ruas e

avenidas. As fotos abaixo ilustram nossa fala (ver figuras 18 e 19).
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Um fato curioso com relação a essa questão, se refere à freguesia fiel que este

comércio e, notadamente, os camelôs têm durante todo o ano, mesmo naqueles períodos de

grande crise econômica. Aliás, segundo alguns comerciantes do setor informal, é exatamente a

crise, a maior responsável pelo “sucesso” de suas vendas, pois os consumidores de baixo poder

aquisitivo, naqueles momentos de grande instabilidade econômica, procuram os artigos mais

baratos e populares, que são encontrados com grande intensidade no comércio do Alecrim. Sobre

este aspecto é interessante o comentário de ambulantes que trabalham no bairro há mais de 20

anos:

“[...] tô aqui há muito tempo, nunca me faltou comprador. Uns dias vendo mais, outros

menos, mas sempre vendo alguma coisa, ganho uns trocados. Tenho cliente para mais de

ano que compra na minha banca. Agente que trabalha como camelô tem que saber

vender, conquistar o cliente, se não ele não volta mais. Pechincha daqui, pechincha dali,

agente acaba se entendendo e acaba tudo bem [...]”.

“Quem vem comprar aqui no Alecrim, seja em loja ou aqui nos camelôs já sabe o que

quer e onde achar. Por isso não falta gente para comprar. De pouquinho em pouquinho,

agente vai sobrevivendo. Não se ganha muito, mas não dá pra morrer de fome”.

Desta forma, o comércio informal se faz perceber de forma substancial na

paisagem urbana e comercial do bairro do Alecrim. É importante salientar mas uma vez que a

consolidação do comércio desse bairro é a destinação que ele dá às classes mais populares da

cidade, pois a cada momento de instabilidade econômica que ocorre no país, aumentam as

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 18 e 19 – Aspectos do comércio informal no bairro do Alecrim
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possibilidades de crescimento desse setor.

Outro aspecto marcante no cenário do comércio do Alecrim se refere a sua feira10.

Esta, desde o seu início até os dias atuais, a exemplo do comércio informal, não pára de crescer e

vem sobrevivendo a modernidade dos supermercados e hipercenters espalhados pela cidade, se

constituindo na maior de Natal. Apesar disso, a feira do Alecrim conta com uma freguesia fiel

que todos os sábados se fazem presentes a fim de comprar frutas, legumes, carnes e tantos outros

produtos que ali são vendidos.

Deste período, até os dias atuais, a feira do Alecrim cresceu e diversificou-se,

atraindo cada vez mais um público fiel e humilde que busca suprir suas necessidades básicas de

alimentação, no que se refere a carnes, legumes, frutas, produtos hortifrutigranjeiros, dentre

tantos outros. (ver figuras 20 e 21).

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 20 e 21 – Aspectos da feira do Alecrim

Outro fato que merece destaque, pois impulsiona o comércio do bairro desde a sua

construção (década de 70) até os dias atuais é o seu mercado. Com várias lojas vendendo uma

variedade de artigos bem populares que vai desde brinquedos até utensílios domésticos para uma

população de baixa renda, este mercado tem uma importância vital, tanto para quem ali

estabeleceu seu comércio como para a própria vida comercial do Alecrim, uma vez que

tradicionalmente é alvo de grande movimentação diária, sendo um dos pontos comerciais mais

freqüentados nesse comércio. Sobre esta questão, os depoimentos de alguns comerciantes

revelam a sua importância.

10 A feira é uma instituição burguesa criada na Idade Média por volta dos séculos XI e XII, existindo em toda a
Europa e os colonizadores portugueses a trouxeram para o Brasil.
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“[...] já perdi a conta do tempo que estou aqui. Daqui só saio pro cemitério que é

aqui bem pertinho [...] Já tenho filho e nora que trabalham aqui comigo, me

ajudam e vão trazer seus filhos para trabalharem aqui também, é o que eu deixo

para eles, o resto só Deus pode dizer [...]”.

“Esse mercado é minha vida. Desde que me entendo de gente trabalho aqui e não

penso em sair, já me acostumei. Aqui consigo meu ganha pão, sustento meus

filhos que me ajudam quando podem. [...] nunca sai daqui sem vender nada,

sempre vendo alguma coisa e se Deus quiser vou continuar vendendo, ele nunca

me faltou nem vai faltar”.

Com efeito, o comércio varejista em Natal só tem crescido. Com ele, novas áreas

mais atrativas vêm surgindo, como dito em outros momentos. No entanto, o comércio do

Alecrim tem se firmado no cenário regional como um dos mais importantes e dinâmicos da

cidade, principalmente pela peculiaridade da popularidade que adquiriu ao longo do tempo.

Encontra-se de tudo, desde comércio especializado em material eletroeletrônico a artigos e

utensílios domésticos a preços bem populares. Até então, nada indica que esse comércio sofrerá

os problemas de descentralização que, outrora, ocorreu com a Ribeira e por que passa o centro da

cidade na atualidade.

Salientamos que a espacialidade do setor terciário tem se expressado de forma

bastante diferenciada e, à proporção que a cidade se expande ao longo do século XX, novas

espacialidades comerciais e de serviços vão surgindo, revelando uma forte dinamicidade nesse

setor. Com efeito, as espacialidades pretéritas já mencionadas, embora não desaparecendo, aos

poucos vêm cedendo lugar a novos espaços, redefinindo de forma bastante acelerada a

configuração do espaço urbano na cidade.

Esse processo de expansão urbana e comercial da cidade fez-se sentir,

principalmente a partir das décadas de 70 e 80 devido à política de habitação desenvolvida pelo

Estado brasileiro, via BNH (Banco Nacional de Habitação), possibilitando a aquisição da casa

própria, atendendo em parte, às diversas classes sociais, viabilizando uma infra-estrutura urbana

que faz deslocar as atividades terciárias para outras áreas da cidade, descentralizando e
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expandindo os empreendimentos desse setor. Sobre esta questão, Gomes, Silva e Silva (2000,

p.74) salientam que essa:

[...] descentralização proporcionou um processo de reestruturação do espaço do
terciário fazendo emergir uma nova espacialização, que, dessa vez ‘optou’ pela
ocupação de longas avenidas que cortam a cidade, aqui denominada de vias
expressas de circulação. É o caso das avenidas Hermes da Fonseca, Engenheiro
Roberto Freire, Tomaz Landim, Prudente de Moraes, Airton Sena e, mais
recentemente, a Romualdo Galvão, a Jaguarari e o trecho urbano da BR-101.
Essas vias expressas de circulação constituem, na atualidade, o espaço
preferencial da atividade terciária, visto que, nelas se encontram os grandes
investimentos e empreendimentos desse setor. Houve, então, um processo
combinado de reestruturação viária e relocalização do terciário.

Assim, essa nova espacialidade não ocorre de modo espontâneo, ou mesmo

casual. Observamos que, os investimentos privados são instalados nessas vias, pois no entorno de

cada uma delas existe um grande e importante contingente populacional que se torna consumidor

dessas atividades terciárias, garantindo, dessa forma, a reprodução do capital. Além disso, torna-

se relevante destacar que essas novas vias são facilitadoras do intenso fluxo de população para

diversos recantos da cidade.

Cabe esclarecer ainda que, nesse processo de redefinição, as áreas tradicionais de

comércio da cidade não foram extintas. Estas, aos poucos vêm sendo incorporadas às novas

espacialidades construídas, embora sua importância tenha sofrido uma redução significativa, em

razão dessas novas áreas emergentes que, normalmente, são bem mais estruturadas. Assim, o

bairro da Ribeira vem perdendo, ao longo do tempo, o papel importante que desempenhou para o

comércio da cidade. Entretanto, percebemos que, atualmente passa por um processo, ainda que

de forma muito tímida, de reorganização e reutilização espacial.

Dessa forma, observamos que desde a administração do prefeito Aldo Tinoco

Filho (1990-1994), a Prefeitura Municipal de Natal vem implementando um projeto de

revitalização desse bairro, destinado principalmente ao lazer para a população jovem, onde a rua

Chile, na atualidade, já se transformou num novo point turístico noturno, de encontros, diversão

e lazer, uma vez que nela se encontram boates, bares, casas de shows entre outros, dessa forma,

redefinindo o lugar, logo, encontrando alternativas para a reprodução do capital. Com isso, o

bairro da Ribeira passou a ser considerado uma área de atração turística, onde as atividades

ligadas ao lazer despontam como atividade importante de refuncionalização (GOMES, SILVA e

SILVA, 2000).
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Entretanto, devemos esclarecer que, até os dias atuais, o projeto de revitalização

do bairro da Ribeira tem se limitado à rua Chile, onde  empresários locais e de outros estados

procuraram, através da implementação de bares e casas de shows, reavivar a noite nessa rua, não

estendendo o projeto a todo o bairro. Além do mais, os administradores que sucederam a

administração do então prefeito, não tem contemplado a continuação e divulgação do bairro

como um dos atrativos turísticos importantes tanto para a população local, como para quem

visita a cidade.

Ao contrário das áreas tradicionais, as novas áreas de comércio varejista que vêm

surgindo na cidade, vêm ganhando aos poucos, grande destaque devido à concentração de

atividades terciárias modernas. Nessas áreas, localizam-se, como dito anteriormente,

empreendimentos de grande expressividade que atendem as atuais demandas do modo de

produção capitalista, tais como: agências bancárias, supermercados, postos de combustíveis,

revendedoras de veículos automotores, lojas de conveniência, escolas particulares, faculdades,

universidades públicas e privadas, hotéis, bares e, principalmente, shopping-centers. Porém, não

podemos deixar de mencionar que, contraditoriamente, encontramos nessas áreas supracitadas,

compartilhando nessa mesma espacialidade, atividades ligadas ao setor informal da economia

tais como camelôs, vendedores ambulantes entre outros.

Salientamos que, essas novas áreas vêm desempenhando uma função muito

importante para a cidade que é permitir a articulação de todo o espaço urbano. Essa articulação

se dá através da ligação de pontos estratégicos de vias de circulação que, dessa forma, melhora

os deslocamentos de pessoas e mercadorias. Entretanto, tais vias apresentam certas

especificidades no que se refere à distribuição dos empreendimentos.

Essas especificidades podem ser explicadas por vários aspectos, mas em

particular, pelo próprio consumo do espaço que, para o modo de produção capitalista, se

constitui numa mercadoria muito valiosa, principalmente quando se trata do espaço urbano que,

particularmente, e dependendo da área, vai adquirindo um valor cada vez maior pelos atributos

que recebe. Além disso, os fatores internos e externos, bem como as demandas que são postas

nessas áreas para que esse consumo seja concretizado, são aspectos importantes que devem ser

considerados na análise dessas novas áreas de comércio da cidade. Sobre este fato, Santos (1979,

p. 29)  evidencia que
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O território é formado por frações funcionais diversas, sua funcionalidade
depende de demandas a vários níveis, desde o local até o mundial. A
articulação entre as diversas frações do território se opera exatamente através
dos fluxos que são criados em função das atividades, da população e da
herança espacial.

 Como expressão concreta dessa afirmação, podemos destacar que  na nossa área

de estudo, percebemos uma incidência freqüente nos empreendimentos de lazer, gastronômicos,

hospedagem e de compras, tais como: bares, restaurantes, hotéis, pousadas, supermercados etc.

Este fato é corroborado pelo importante papel turístico que ali vem se instalando, pois tem uma

ligação direta com Ponta Negra, considerado o bairro de maior  expressividade turística da

cidade.

Além disso, nos últimos anos, é possível observar na área a ampliação do setor de

prestação de serviços nas áreas de saúde e educação. Assim, tal dinamicidade do setor terciário

na cidade, atrelada a fatores internos e externos, conforme já foi mencionado anteriormente,

caminha na atualidade, para um processo de formação de novas espacialidades, contribuindo

fortemente para uma retração desse setor naquelas áreas mais tradicionais do comércio varejista

da cidade.

Portanto, o setor terciário, enquanto eixo econômico das sociedades de consumo,

tem sido de muita importância no processo de ocupação dos espaços urbanos na cidade de Natal,

uma vez que, ao reproduzir-se o capital, também se reproduz o espaço urbano. Além disso, este

setor apresenta-se como uma das alternativas para a força de trabalho que migra do campo ou das

pequenas cidades do interior do estado.

Diante dessa breve contextualização sobre a atividade do setor terciário na cidade

de Natal, achamos importante uma maior atenção por parte dos estudiosos e interessados em

entender a dinâmica sócio-espacial e de sua reprodução urbana, dada à intensa modernização que

vem se consolidando no seu sistema produtivo. Este fato, entre outros aspectos, vem provocando

uma forte migração de capitais e de força de trabalho para esse setor, promovendo-se uma

reestruturação no espaço urbano da cidade.

Entretanto, não podemos deixar de ressaltar a grande complexibilidade

apresentada por este setor, o qual se materializa no espaço urbano, refletindo diretamente no

processo de desenvolvimento econômico da cidade. Assim, o elemento espacial inovador é a

formação dos eixos de terciário que, embora não extinguindo as localizações tradicionais do

comércio varejista, vão redefinindo a cada dia novas espacialidades, logo, novas dinâmicas
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espaciais voltadas para o setor, agora, mais dinâmica do ponto de vista produtivo. Desta forma,

são estas questões que trataremos no próximo item deste capítulo.

2.3 A geografia comercial de Natal-RN após o surgimento dos shopping-

centers

Conforme destacado no capítulo 1, o surgimento dos primeiros S.C. no Brasil se

deu a partir da segunda metade da década de 60, entretanto, é a partir de 1980 que a expansão se

verifica de maneira mais efetiva, se concretizando nos anos 90, pois é quando o volume de

implantação de S.C. aumenta consideravelmente no país. Normalmente, tais empreendimentos

são construídos pela iniciativa privada, que reúne em um ou mais edifício contíguos, lojas

alugadas para comércio varejista moderno, distinguindo-se uma das outras não apenas pelo tipo

de mercadoria que vendem, como também por sua natureza distinta.

Entretanto, no que se refere à estrutura e funcionamento destes empreendimentos,

os mesmos são controlados por um setor administrativo imprescindível a um  funcionamento

eficaz, o que significa dizer que, corresponde ao setor, cuja responsabilidade é o de zelar pela

reprodução do capital da empresa. Outro aspecto relevante sobre tais empreendimentos se refere

à presença de um parque de estacionamento privado, visando oferecer aos seus usuários maior

segurança e comodidade. Para a ABRASCE (2002), um shopping define-se como:

Um centro comercial planejado sob administração única e centralizada e
que: a) seja composta de lojas destinadas à exploração de ramos
diversificados ou especializada de comércio e prestação de serviços, e que
permaneçam, em sua maior parte, objeto de locação; b) estejam os locatários
sujeitos às normas contratuais padronizadas, visando à manutenção do
equilíbrio da oferta e da funcionalidade, para assegurar como objetivo
básico, a convivência integrada; c) varie o preço de locação, ao menos em
parte, de acordo com o faturamento dos locatários; e d) ofereça a seus
usuários estacionamento permanente e tecnicamente bastante.

Assim, de acordo com essa associação, um S.C., por se tratar de um grande

investimento voltado para o comércio varejista moderno, a fim de atrair uma parcela da

sociedade de alto poder aquisitivo, deve contar com algumas características que o diferencie de

outros centros de compras, notadamente aqueles mais tradicionais, daí seu planejamento
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arquitetônico resultar num território que nem todos da sociedade podem freqüentar. Com um

regimento interno e bastante rígido, permite um controle efetivo de todos os serviços que ali se

encontram, o que os torna seletivo e acessível apenas aqueles que podem pagar por estes

serviços, nesse caso, uma pequena parcela da sociedade.

Em Natal, o primeiro shopping surgiu no ano de 1984, denominado shopping-

center Cidade Jardim, localizado na avenida engenheiro Roberto Freire (Zona Sul). Entretanto,

este empreendimento apresenta uma área de 5.961 metros quadrados, com 3.350 metros

quadrados de área bruta locável e um estacionamento para 267 veículos, não estando entre os

principais S.C. analisados nesse trabalho. Os maiores S.C., em sua grande maioria, estão

concentrados na Zona Sul da cidade, mas precisamente, no trecho compreendido entre o

Complexo Viário do IV Centenário, na avenida Senador Salgado Filho ou BR-101, e a avenida

Engenheiro Roberto Freire, até a Rótula da Via Costeira. Apesar de não serem pioneiros no

ramo, se constituem nos maiores empreendimentos, surgindo todos nos anos 90, num momento

econômico em que o país experimentava a política neoliberal imposta pelo então governo (ver

figura 22 da área de estudo na página 105).

Portanto, os três principais S.C. de Natal, o Natal Shopping-Center, o Shopping

Via Direta e o Praia Shopping, todos localizados em pontos estratégicos da Zona Sul,

principalmente em locais onde se concentram os estratos de renda mais elevados da cidade.

Salientamos, entretanto, que os dois primeiros S.C. de Natal se instalaram às margens da BR-

101, em locais que antes (década de 70) foram ocupados por indústrias de confecções e que no

início dos anos 80, em função da crise econômica, foram fechadas.

Com efeito, é para esta área da cidade que o comércio varejista moderno,

representado, principalmente pelos S.C., bem como por outros empreendimentos econômicos de

peso (hipermercados, supermercados, revendedoras de automóveis etc), bem como bares,

restaurantes, hotéis, livrarias, postos de gasolina, farmácias etc. É importante salientar que esses

serviços há alguns anos atrás se concentravam nos centros comerciais mais tradicionais da

cidade. Como dito anteriormente, esse fato justifica-se pela crescente valorização da Zona Sul da

cidade e pelo poder aquisitivo dos seus habitantes, notadamente, na área pesquisada. Nesse

sentido, Santos (1979, p. 68), destaca que “o comércio moderno realiza-se através de uma gama

de estabelecimentos que vão das grandes lojas, supermercados e mesmo hipermercados,
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englobando um número considerável de produtos da moda, que oferecem um pequeno número de

artigos de luxo a uma clientela selecionada”.

Diante do exposto, devemos esclarecer que, a essas formas extremas, que

representam a modernização do bazar e a especialização sofisticada, é necessário acrescentar um

outro gênero de estabelecimentos especializados destinados à venda de um só ou de um número

reduzido de produtos. Assim, as relações entre vendedores-fornecedores são ditadas pela

dimensão do estabelecimento comercial.

Em Natal, o que verificamos com relação ao setor varejista moderno, é que

gradativamente vem ocorrendo um processo de descentralização que, outrora, se concentrava em

áreas centrais e que, agora, se localizam em setores mais promissores da cidade, como medida

das empresas visando eliminar as deseconomias geradas pela excessiva centralização dessas

áreas. Esse fato decorre também, de uma menor rigidez locacional no âmbito da cidade em razão

de fatores de atração em áreas não centrais. Essa descentralização “[...] Foi viabilizada pelo

desenvolvimento de meios de transportes mais flexíveis como ônibus, caminhão e automóvel,

não mais presos aos trilhos. Resultou, também dos interesses dos proprietários fundiários e

promotores imobiliários” (CORREA, 1995, p. 46).

Entretanto, essa descentralização na cidade, está também, diretamente relacionada

ao seu próprio crescimento natural, tanto em termos demográficos como espaciais, ampliando

assim as distâncias entre a área central e as novas áreas de serviços e residenciais. Assim,

observamos que a competição pelo mercado consumidor nesta área, por ser muito promissora,

tem levado as firmas comerciais, bem como as de serviços a descentralizarem seus pontos de

vendas através da criação de filiais nesta área da cidade, uma vez  que sua infra-estrutura lhes

assegura a reprodução do capital. Nesse contexto:

A descentralização aparece como um processo espacial associado as
deseconomias de aglomeração da área central, ao crescimento demográfico e
espacial da cidade, inserindo-se no processo de acumulação do capital. De certa
forma, repete o fenômeno da centralização tornando a organização espacial da
cidade mais complexa, com o aparecimento de subcentros comerciais [...]
(CORREA, 1995, p. 24).

Esse fato nos mostra que a descentralização ora em curso na cidade tem tornado o

seu espaço urbano bem mais complexo, principalmente com relação às atividades e serviços.

Entretanto, seu significado é muito mais amplo. Para o consumidor, o surgimento desses novos
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núcleos comerciais em Natal tem gerado uma economia de transporte e tempo, induzindo a um

maior consumo, o que é de interesse do capital produtivo e comercial das empresas que se

instalam nessa área da cidade.

Dessa forma, para o capital, além das vantagens dessa nova localização, às

operações de descentralização são acompanhadas da venda de antigos estabelecimentos, onde,

normalmente, se erguem edifícios comerciais ou residenciais. Tal fato permite grandes lucros,

pois se trata de uma troca que envolve terrenos com grandes diferenças de preços. Estes lucros

serão ainda maiores, se os custos de infra-estrutura dessa nova localização forem socializados

pelo Estado. Nas palavras de Costa, (2000, p. 288), no que se refere ao processo de localização e

valorização que a área em estudo vem apresentando, o autor nos mostra que algumas áreas como:

[...] Alto da Candelária, situada entre as avenidas Prudente de Moraes e
Senador Salgado Filho ou BR 101 e o trecho compreendido da margem direita
da avenida Engenheiro Roberto Freire, no sentido Centro-Ponta Negra,
correspondem a áreas privilegiadas pela sua localização, pois estão situadas às
margens das principais avenidas da cidade, que dão acesso aos melhores
shopping-centers, ao centro da cidade, ao Campus da UFRN, ao Centro
Administrativo, às principais praias urbanas e ao aeroporto.

Entretanto, devemos ressaltar que, tais áreas, mesmo valorizadas, voltam a ganhar

mais impulso e dinamismo, a partir da implementação dos S.C. na década de 90, uma vez que é

para aí que tende a se deslocar o maior fluxo de pessoas de melhor poder aquisitivo, garantindo,

assim, a instalação e o sucesso desses empreendimentos nesta área particular da cidade, a fim de

atender a esses estratos sócio-econômicos da população.

Todavia, provocando a valorização imediata das áreas próximas, modificando

inclusive, o tipo de ocupação e uso do solo, faz com que, na atualidade, e com relação ao setor de

serviços da cidade, a Zona Sul de Natal, notadamente o trecho compreendido entre as avenidas

Senador Salgado Filho e Engenheiro Roberto Freire se transformassem na área de maior

investimentos imobiliários, comércio e serviços na atualidade, sendo alvo de grande especulação

imobiliária, principalmente após a implementação dos shoppings.

  Sob esta ótica, tais empreendimentos significam, um centro de compras

moderno, e às vezes, de alguns serviços, ou ainda, um dos novos centros integrantes que surgem

nas grandes cidades capitalistas, criados para atender a estratos específicos da sociedade. Assim,

se caracterizam, principalmente, por ser um local que atrai pessoas que se identificam de alguma
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maneira, sendo, portanto, espaços que segregam, principalmente em países como o Brasil,

contribuindo fortemente para fragilizar as relações sócio-espaciais no espaço urbano, fato que em

Natal não se mostra de forma diferente.
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3 SHOPPING-CENTERS: ESPAÇO INOVADOR NO COMÉRCIO VAREJISTA
MODERNO DE NATAL-RN

[...] O urbano, como produto da produção e

reprodução dos seres humanos, é produto
histórico, ao mesmo tempo em que é realidade

presente e imediata.

Ana Fani

A grande cidade capitalista se constitui no lugar privilegiado onde ocorre uma

série de processos sociais, entre os quais a acumulação de capital e a (re)produção social têm

importância fundamental. Estes processos criam funções e formas espaciais que se materializam

na própria (re)produção urbana. É desta forma que nesse espaço observa-se áreas mais

valorizadas que outras.

Dessa forma, a (re)produção do espaço urbano fundamenta-se num processo

desigual, logo, esse espaço refletirá uma contradição, na qual o modo de utilização do solo

urbano será determinado pelo valor que, em seu movimento, redefine constantemente a dinâmica

do acesso ao solo urbano. Tal dinâmica conduz, de um lado, à redistribuição do uso de áreas já

ocupadas, levando a um deslocamento de atividades e de habitantes, e de outro, a incorporação

de novas áreas que correspondem em novas formas de valorização e (re)produção do espaço

urbano.

Todavia, o uso do solo não se dará sem conflitos, na medida em que são

contraditórios os interesses do capital e da sociedade como um todo. Enquanto o primeiro tem

por objetivo sua reprodução através do processo de valorização, a sociedade anseia por melhores

condições de reprodução da vida em sua dimensão plena.

Com efeito, são os diversos modos de apropriação do espaço urbano que vão

pressupor as diferenciações de uso do solo e a valorização que será criada pelo uso no seu

interior. Como os interesses e as necessidades dos indivíduos são contraditórios, a (re)produção

do espaço urbano não se fará sem contradições. Esse fato ocorre em todas as grandes cidades

capitalistas.

No caso particular de Natal, algumas áreas vêm ganhando, ao longo do tempo,

uma melhor infra-estrutura quando comparada a outras na cidade, apresentando como
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conseqüência uma maior valorização do solo, em função, principalmente do papel que assumem

na dinâmica da (re)produção urbana e econômica. Nesse contexto, as avenidas Senador Salgado

Filho e Engenheiro Roberto Freire vêm se destacando, uma vez que se tornaram na atualidade, as

áreas de maiores investimentos comerciais e de serviços da cidade.

Neste item, teceremos algumas considerações importantes sobre questões

referentes à valorização do espaço urbano, passando ainda a tocar em um ponto relevante, a

questão da terra urbana como mercadoria, que nos darão subsídios à compreensão de como

ocorre esse processo uma vez que o debate em torno da questão urbana do Brasil, pouco a pouco,

passa a ter como centro, a defesa de uma política fundiária na qual se faz necessário à

intervenção do Estado na resolução dos impasses do desenvolvimento urbano, a fim de promover

mais justiça social.

 Não é nosso propósito realizar um estudo demasiadamente estafante e

aprofundado sobre estas questões. Sentimo-nos, porém, necessidade de fazer tais considerações,

em razão de buscar entende,r como no espaço urbano, algumas áreas se tornam mais valorizadas

do que outras, do ponto de vista mercadológico, na oferta de serviços entre outros aspectos, uma

vez que a área de estudo vem ao longo do tempo, passando por um processo de grande

(re)produção e valorização do solo.

Dessa forma, o fundamento e o propósito destas questões neste momento, se faz

mediante a crença de que o mercado de terras, principalmente no espaço urbano, é o principal

mecanismo gerador de uma dicotomia que, de um lado, valoriza, cria infra-estrutura para um

determinado território e segmentos da sociedade, e de outro, gera problemas urbanos como

dispersão, hiperconcentração, déficit habitacional, crescimento periférico, alto custo dos

equipamentos urbanos, segregação sócio-espacial entre outros aspectos.

3.1 O processo de valorização da área

A relação entre mercados de terras e o processo de estruturação do espaço urbano

é vista como decorrente das imperfeições de funcionamento deste mercado, que, por sua vez,

permitem a especulação com preços fundiários, e, da estreita ligação entre valorização fundiária

e investimentos públicos em infra-estrutura e equipamentos urbanos.
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Desta forma, as colocações aqui levantadas, são baseadas nas crescentes críticas

que têm sido formulados às teorias de tradição neoclássicas, onde o ponto principal diz respeito

ao abandono do princípio do mercado como mecanismo de distribuição equilibrada das

atividades no espaço, na medida em que não preenche todas  as condições para que o preço da

terra seja um elemento regulador da oferta e da procura, propiciando uma fragmentação no

espaço urbano.

Todavia, não obstante a coerência desta argumentação, o que observamos é uma

“incapacidade” do Estado em intervir de maneira eficaz nos mecanismos da terra, não apenas no

Brasil, como também nos países latino-americanos onde esses problemas são mais graves.

Acreditamos que o debate sobre tais questões somente tomará caminhos mais contundentes e/ou

eficazes se partir de uma constatação fundamental: o fato de que a terra é um bem não produzido

que, portanto, não tem valor, mas que adquire um preço, pois ela (a terra) “é um bem natural, não

pode ser reproduzida, não pode ser criada pelo trabalho. Quando alguém trabalha na terra, não é

para produzir a terra, mas sim o fruto da terra, ou então as edificações sobre a terra, são produtos

do trabalho, mas a própria terra não” (RODRIGUES, 2001, p. 16).

Desta forma, um bem não produzido não pode ter seu preço regulado pela lei da

oferta, pois não há lei regulando a sua oferta. É a  procura que suscita o preço da terra e não o

encontro do mercado de “produtores” e compradores de solo. Assim, se faz necessário esclarecer

que não é a demanda final formada pelos consumidores orientados pelas suas preferências e

levando em consideração as utilidades das várias porções de solo que fixa o preço da terra.Trata-

se da demanda capitalista por solo.

 É necessário colocar como premissa de análise que os preços fundiários são

formados a partir da hierarquia de preços gerada pelas várias demandas dos agentes capitalistas

que valorizam seus capitais através da utilização e da transformação do uso do solo urbano. Isto

significa dizer que a compreensão dos mecanismos de formação dos preços da terra, bem como

os seus efeitos sobre o espaço urbano, passa, necessariamente, pela análise das relações da

valorização do capital no uso do solo, pois

[...] para ter-se acesso a um pedaço de terra é necessário pagar por ele (através
da venda ou do aluguel) pelo fato de que, na sociedade atual, o uso é  produto
das formas de apropriação (que tem na propriedade privada sua instância
jurídica). O preço é expressão do seu valor. O valor de uso é o sustentáculo
conceitual do tratamento geográfico dos problemas do solo. Todavia, a teoria
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do uso do solo urbano deve ser analisada a partir da teoria do valor,
fundamentada na unidade entre valor de uso e valor de troca. (CARLOS, 1999,
p. 47).

Nas palavras da autora, a discussão do valor do espaço nos remete a idéia do

espaço-mercadoria, é à forma através da qual o espaço apropriado aparecerá como propriedade

de alguém. Trabalhar com a forma de propriedade territorial significa estudar o caráter geral das

relações espaciais de produção e o monopólio de certas pessoas que está pressuposto na

propriedade e que dá a elas o direito de dispor de determinadas parcelas do espaço geográfico

como esferas privadas, excluindo os demais membros da sociedade e determinando como tal

parcela será utilizada e qual a classe social que irá desfrutá-la.

Desta forma, este fato se expressará na segregação sócio-espacial, fruto da

diferenciação de classes, de seu poder econômico, político e social.  Mesmo onde a separação

dos grupos sociais não aparece como uma evidencia gritante, podemos perceber os traços da

segregação. O uso da cidade remete-nos à análise das relações sociais de produção. O mercado

será o elo, os seus mecanismos determinarão a garantia de acesso à propriedade privada, pela

possibilidade de pagamento do preço da terra.

Com efeito, os fatores que determinarão a valorização do solo urbano  vinculam-

se principalmente à inserção de um melhor equipamento urbano. O acesso aos lugares ditos

privilegiados (escolas, shoppings, centros de saúde, de serviços, lazer, áreas verdes, etc), a infra-

estrutura (água, luz, esgoto, asfalto, telefone, vias de circulação, transporte), à privacidade; e,

secundariamente, os fatores vinculados ao relevo refletirão nas possibilidades e custos na

valorização do uso do solo no espaço urbano, fato que em Natal não se mostra de forma

diferente.

O pensamento que tem sido dominante nas discussões mais recentes sobre a

questão urbana, aponta o preço da terra como o mecanismo econômico responsável pela

constituição do espaço urbano e pela segregação sócio-espacial na cidade. A propriedade privada

do solo é, dessa forma, colocada como causa principal dos males vividos nas cidades capitalistas.

A análise que fazemos sobre os processos que estão na base da urbanização

capitalista, e de suas contradições, indicam, que é a utilização capitalista do espaço urbano que

confere à propriedade privada da terra um valor. Isto significa dizer que, se o solo urbano adquire
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um preço é porque os vários agentes capitalistas estabelecem uma concorrência para controlar as

condições urbanas que permitam o surgimento de lucros exorbitantes.

Todavia, a origem destes lucros extraordinários está no acesso diferenciado que a

localização dos terrenos propicia ao valor de uso do solo na cidade. Neste sentido, o preço da

terra, nada mais é do que uma transformação sócio-econômica do sobrelucro dessa localização.

Além disso, as melhores áreas e bem localizadas detém um preço diferenciado, estabelecendo

assim uma segregação sócio-espacial, pois

[...] as classes de maior renda habitam as melhores áreas, seja as mais centrais
ou, no caso das grandes cidades, quando nestas áreas centrais afloram os
aspectos negativos como poluição, barulho, congestionamento, lugares mais
distantes do centro. Buscam um novo modo de vida em terrenos mais amplos,
arborizados, silenciosos, e com maiores possibilidades de lazer. À parcela de
menor poder aquisitivo da sociedade restam as áreas centrais, deterioradas e
abandonadas pelas primeiras, ou ainda a periferia, logicamente não arborizada,
mas aquela estrutura, à distância das “zonas privilegiadas” da cidade, onde há
possibilidades da autoconstrução – da casa realizada em mutirão. Para aqueles
que não têm nem essa possibilidade, o que sobra é a favela, em cujos terrenos,
em sua maioria, não vigoram direitos de propriedade (RODRIGUES, 2001).

Com base na citação acima, verificamos que no espaço urbano quem pode, tem

acesso as melhores áreas, aquelas dotadas de um bom equipamento urbano (água, luz,

saneamento básico etc), por outro lado, as áreas mais distantes e com menor infra-estrutura, são

“reservadas” a população mais carente, menos privilegiada, denotando a segregação sócio-

espacial tão evidente nas cidades brasileiras. Em suma, é o processo de reprodução do capital

que vai indicar os modos de ocupação do espaço pela sociedade, baseado nos mecanismos de

apropriação privada, em que o uso do solo é produto da condição geral do processo de produção

da humanidade, que impõe uma determinada configuração ao espaço urbano. Com efeito, o

ponto de apoio para a discussão de como ocorre a (re)produção do espaço urbano repousa no

ciclo do capital que se fundamenta na unidade entre os processos de produção (criação do valor)

e circulação (realização do valor) (CARLOS, 1999).

O espaço urbano analisado enquanto concentração que possibilita a produção e

circulação do capital, portanto, sua reprodução, não exclui sua consideração enquanto produto da

produção social, e com isso implica determinado “modo de vida” para a sociedade urbana.
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Enquanto uso do solo para processo de reprodução do capital, o espaço aparece como capital

fixo; enquanto o uso para reprodução da vida, é meio de consumo coletivo.

No Brasil, como nos demais países capitalistas, a terra urbana e as edificações

integram as mercadorias do modo de produção capitalista. Assim, a terra urbana é permanente,

nunca se desgasta, e as edificações sobre esta terra têm propiciado a oportunidade de acumular

riquezas. Entretanto, embora não seja específico da terra, esta tem sido, historicamente, uma das

características mais comuns e importantes da acumulação de riqueza em nosso país.

Todavia, a terra, a água, o ar são atributos indispensáveis à vida. São bens da

natureza, que foram “transformados” em mercadorias. Basta observamos os anúncios de vendas

de terra/casas para constatar que estes bens da natureza, de uma forma ou de outra, entram no

mundo “colorido” das  mercadorias e justificam preços diferentes, dependendo da quantidade e

qualidade destes bens da natureza quanto de uma maior ou menor acumulação de riqueza por

parte daqueles que têm tais bens para serem colocados no mercado.

Desta forma, a terra mesmo trabalhada, não desaparece, continua como terra. A

terra, é assim, uma mercadoria “sui gêneris”, não é produto do trabalho, não pode ser

reproduzida, não se consome e tem seu preço constantemente elevado, e por mais “velha” que

fique, nunca se deteriora.

Entretanto, existe um consenso aceito sem a menor contestação por todas as

correntes de pensamento: “só o trabalho cria valor”. Assim, a terra é uma mercadoria que tem

preço, que é vendida no mercado, e que não é reproduzível, ou seja, tem um preço que é

independente de sua produção. É uma mercadoria “sem valor”, no sentido de que seu preço não é

definido pelo trabalho na sua produção, mas pelo estatuto jurídico da propriedade da terra, pela

capacidade de pagar dos seus possíveis compradores. Assim, a valorização da terra urbana

somente adquire um preço porque o seu uso permite aos agentes econômicos obterem ganhos

extraordinários nos investimentos que realizaram na cidade. Dessa forma, o preço da terra é

somente um reflexo da disputa entre os diversos capitalistas, o elo controle das condições que

permitem o surgimento dos sobrelucos de localização (RIBEIRO, 1997).

Desta forma, a terra torna-se um equivalente de capital, uma vez que se “valoriza”

sem trabalho, sem uso, para produzir renda o ter e o usar não estão juntos. Pauta-se nas regras de

valorização do jogo capitalista, que se fundamenta na propriedade privada. Entretanto, é uma
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falsa mercadoria e um falso capital. É um valor que se valoriza pela monopolização do acesso a

um bem necessário à sobrevivência e tornado escasso e caro pela propriedade.

Assim, um aspecto essencial da terra urbana é este: ter um preço que não é

definido pelo valor de produção. É uma mercadoria sem valor, cujo preço é definido pelas regras

de valorização do capital em geral, pela produção social. Propagandas veiculadas por

imobiliárias demonstram esta questão tijolo: moeda forte, terra: moeda forte e segura. O que

significa que ao adquirir um imóvel (terra/casa), sempre se terá garantido no mínimo o retorno

do capital/dinheiro empregado na aquisição. São bens que sempre aumentam de preço, que

seguem a dinâmica da acumulação do capital em geral (RIBEIRO, 1997).

Ao se considerar o preço da terra urbana, definido pelo mercado da lei de oferta e

de procura, uma série de “peculiaridades” se colocam: é um mercado imperfeito, porque cada

terreno tem localização única; não há possibilidade de se “produzir” dois terrenos iguais a preços

competitivos; o mercado não é transparente, não se conhece todo o terreno que estão em oferta

para compra e venda, há negócios que se fazem de indivíduos para indivíduos. No mercado de

compra e venda, quando teoricamente aumenta o volume de ofertas, diminui o preço. No caso

dos terrenos, quando novos terrenos entram no mercado, por exemplo, na expansão do perímetro

urbano, ou loteamentos de glebas, o preço da terra, no geral, aumenta e não diminui

(RODRIGUES, 2001).

Estas afirmações nos levam a considerar que o preço desta mercadoria sem valor

constitui uma renda. Renda absoluta que confere ao proprietário o direito de usufruir um bem, de

um valor em dinheiro, pelo fato de ser proprietário de um terreno. A renda é à parte do valor de

troca que se destina ao proprietário. No caso da terra urbana, como é um bem sem valor, mas

com preço, a renda se constitui num tributo que se paga ao proprietário da terra, e que resulta do

monopólio da terra por uma classe ou fração de classe.

Desta forma, segundo Rodrigues (2001), o preço da terra é definido

diferencialmente pela localização. Terrenos com as mesmas dimensões, as mesmas

características topográficas, terão preços diferentes, dependendo da localização na cidade. Esta

diferenciação que decorre da produção social da cidade, permite aos proprietários se apropriarem

de uma renda “extra”: a renda diferencial11.

11 Sobre renda diferencial ver Max, o Capital e Topalov,  Análise do ciclo de reprodução do capital investido na
produção da indústria da construção civil (1975).
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Assim, as terras mais bem localizadas, principalmente aquelas situadas nas

proximidades das vias de comunicação e que são servidas por transportes coletivos e melhor

dotadas de infra-estrutura básicas, quase sempre são mais valorizadas, quando comparadas a

áreas mais distantes, onde o preço da terra diminui à medida que os serviços se tornam mais

deficientes. Neste sentido, Singer, (1977, p. 22-23) reforça que os “imóveis com as mesmas

benfeitorias podem ter preços completamente diferentes, conforme sua localização. O uso do

solo na economia capitalista é regulado pelo mecanismo de mercado, no qual se forma o preço

desta mercadoria ‘ sui generis’ que é o acesso à utilização do espaço”.

 A essência da contradição da urbanização está no fato de que o espaço urbano,

representa um valor de uso complexo, importante para a produção e circulação de mercadorias e,

no entanto, ela em si mesma não representa uma mercadoria. Isto significa dizer que nenhum

agente pode controlar os processos que concorrem para a sua formação e renovação, embora

todos os agentes busquem controlar o acesso ao seu mais rentável uso econômico.

Todavia, enquanto valor de uso complexo, o espaço urbano torna-se uma força

produtiva social espacial, diferente daquela nascida no interior de cada processo produtivo. A sua

utilização permite aumentar a produtividade do trabalho e diminuir o tempo de rotação do

capital, o que traduz em maior rentabilidade dos investimentos realizados. Entretanto,

observamos que o acesso aos efeitos úteis de aglomeração é desigual na medida em que há a

tendência a uma concentração espacial dos elementos que entram na formação do valor do uso

complexo. A conseqüência é que as empresas, os serviços, o comércio e as melhores moradias

procurarão localizar-se naqueles pontos do espaço urbano melhor dotados desses elementos, do

ponto de vista quantitativo, qualitativo e espacial, e, assim, beneficiando-se de condições

excepcionais de rentabilidade, isto é de sobrelucros de localização.

As mudanças na dinâmica sócio-espacial que ocorrem com o surgimento de um

S.C. são decorrentes da formação estrutural desse tipo de empreendimento, que abriga, além de

um considerável número de lojistas tradicionalmente conhecidos no local, lojistas oriundos de

outros mercados regionais, que se concentram em um mesmo espaço e são regidos por uma

mesma política administrativa extremamente rígida, comum a esse tipo de estabelecimento.

 Buscando compreender essas possíveis mudanças na centralidade do comércio

varejista natalense, bem como as novas feições que vêm adquirindo este comércio moderno, no

que se refere à “aparente” decadência de alguns centros comerciais e/ou modificações na oferta
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de suas atividades com a expansão dos centros comerciais planejados, numa perspectiva mais

ampla, analisaremos o elemento S.C. como inovador no espaço comercial da cidade, difusor de

costumes e hábitos de consumo. Assim, no próximo item deste capítulo definiremos e

caracterizaremos os três maiores S.C. da cidade, no qual buscaremos mostrar a caracterização

dos três maiores shoppings da cidade, a organização interna e os planos de ampliação de tais

empreendimentos.

3.2 Caracterização dos três maiores shopping-centers de Natal-RN

Os três maiores S.C. em estudo estão localizados em área privilegiada e

estratégica da Zona Sul de Natal. O surgimento desses empreendimentos tanto na cidade como

um todo, como para esta área em particular, denota um novo momento na história da urbanização

e do comércio varejista da cidade. Assim, cada um desses estabelecimentos tem uma história que

antecede o seu surgimento. Entretanto, todos eles causaram grandes impactos, do ponto de vista

da ocupação e uso do solo, da valorização das áreas circunvizinhas bem como da geografia

comercial de Natal.

Todavia, tais empreendimentos representam uma modernização multifacetada que

abarca desde problemas referentes ao dinamismo do capital imobiliário, até relativo ao encontro

de sociabilidade, passando ainda, pelos da distribuição de mercadorias no varejo, pela

localização geográfica, pelos estilos de consumo, pela esfera do lazer, pelo cenário arquitetônico

e, principalmente, pelas mudanças de hábitos e costumes que estes empreendimentos

desempenham nas novas estratégias de ocupação e valorização da área onde são implementados.

Para Pintaundi (1989), S.C. significa um empreendimento imobiliário de

iniciativa privada  reunindo em um ou mais edifícios contíguos, lojas alugadas para o comércio

varejista, que se distinguem uma das outras  principalmente pelo tipo de mercadoria que vendem

e por sua natureza distinta (lojas âncoras e lojas de comércio especializado e de serviços, que

podem  pertencer ou não a rede). Sua estrutura e funcionamento são controlados por um setor

administrativo necessário ao funcionamento eficaz do empreendimento, se constituindo no setor

responsável pela reprodução do capital da empresa. Além disso, tal funcionamento também

apoia-se na presença de um parque de estacionamento, cujo tamanho se encontra na dependência

do porte do empreendimento e de sua localização.
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Dessa forma, destaca-se a concepção de S.C. de Santos (1990), elaborada sob o

reflexo da modernização da estrutura do comércio varejista, entendido a partir das crescentes

conquistas mercadológicas e técnicas de venda que permite a estruturação moderna dos S.C.,

estes, um passo a frente das conhecidas galerias de lojas, nas quais não existe a idéia de

disposição de espaços dentro de um sistema preestabelecido que visa a maximização da eficácia

de atendimento ao público. Para o autor, um S.C. se define como:

Um conjunto de espaços físicos, estruturados e planejados racional e
organizadamente, composto de áreas externas e internas, contendo unidades
autônomas – lojas – destinadas ao uso comercial. Esse conjunto é dirigido por
uma entidade empreendedora, sua titular, e regido por um contrato normativo
chamado ‘contrato de administração’, ‘escrituras de normas gerais’ ou
denominação semelhante, com a natureza também de convenção de
‘condomínio’, se houver lojistas proprietários. A estes se subordinam as demais
relações jurídicas, entre as quais os contratos celebrados com os titulares das
lojas, integrantes ipso fato da associação de lojistas, contribuintes do chamado
‘fundo de promoção’ para atendimento das despesas com promoções,
publicidade, estacionamento e outras, mediante o pagamento de uma
contribuição mensal composta de uma parcela fixa e outra móvel, representada
por um percentual sobre o faturamento bruto do seu comércio, ou corrigida
monetariamente, se a segunda não alcançar o valor previsto, além da
contribuição de determinada importância, a que se convencionou chamar
resperata recolhida ao tempo da instalação do lojista no espaço por ele
ocupado. (SANTOS, p. 68, 1990).

Nas palavras do autor, os S.C. representam uma estrutura moderna no comércio

varejista na atualidade, substituindo, de certa forma, e para uma certa parcela da sociedade, o

desconforto dos centros comerciais mais tradicionais, por um espaço semipúblico que é

normatizado por uma entidade empreendedora que controla rigidamente todos os interesses

desses empreendimentos, pois representa o interesse de todos os lojistas para que haja o

funcionamento eficaz do estabelecimento, reproduzindo o seu capital.

No caso particular de Natal, como dito anteriormente, os três maiores S.C. da

cidade, o Natal Shopping Center e os shoppings Via Direta e Praia shopping só vão surgir na

década de 90, em áreas privilegiadas e bem localizadas do ponto de vista espacial da Zona Sul da

cidade.
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3.2.1  Natal shopping-Center:  um “templo” de consumo moderno

O Natal Shopping Center representa, na atualidade, o maior shopping da cidade,

embora tenha menos lojas que o Via Direta Shopping. Esse empreendimento apresenta uma área

total do terreno de 36.330 m² e uma área total construída de 43.694 m², com vaga de

estacionamento para aproximadamente 1000 veículos, esse empreendimento comercial varejista

moderno surge num contexto sócio-econômico com o objetivo de acompanhar o crescimento do

mercado de serviços da cidade em franca expansão nesta área no começo dos anos 90. Com

relação ao número de lojas, tal empreendimento conta com um total de 136 lojas, sendo uma

loja-âncora (Rio Center), representada por um grupo local. Esse shopping é responsável pela

geração de 2000 empregos diretos e cerca de 1500 indiretos (pesquisa de campo, 2001).

Este empreendimento começou a ser construído no ano de 1989, sendo uma obra

financiada pelos fundos de pensão, em terreno onde anteriormente, encontrava-se instalada uma

fábrica de confecções têxtil Reis Magos situada na avenida Senador Salgado Filho ou BR-101.

CO mesmo encontra-se numa área de excelente localização geográfica, na qual no começo de

sua construção, já se configurava como área de grande desenvolvimento comercial e de serviço.

Trata-se da principal via de acesso a quem se dirige à Zona Sul  e ao centro, sendo considerada a

porta de entrada da cidade.

Inaugurado em junho de 1992, o Natal Shopping Center conta com uma área bruta

locável de 15.500m², apresentando dois cinemas (Cine Natal 1 e Cine Natal 2) e uma praça de

alimentação bastante diversificada com 24 lojas, se configurando como os dois maiores atrativos

do referido shopping. O fluxo médio deste estabelecimento em dias normais, quando de sua

inauguração era de 13.500 pessoas por dia. Na atualidade, esse fluxo é de aproximadamente

18.000 pessoas, aumentando consideravelmente em dias especiais (dia das mães, Natal, etc.),

bem como nos finais de semana, atingindo em torno de 28.000 pessoas, o que denota uma

mudança de hábitos e costumes na sociedade local.

É importante destacar sobre este empreendimento que existem planos e projetos

de expansão para esse empreendimento, uma vez que segundo seu gerente comercial, o mercado

local está crescendo consideravelmente para esta área da cidade e estão surgindo novas

operações  no mercado. Além disso, todos os lojistas do shopping estão satisfeitos com a

aquisição de suas lojas, pois vêm apresentando resultados positivos com relação às vendas.
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Neste sentido, estão previstas as construções de mais oito cinemas, mais sessenta

lojas e a ampliação do seu parque de estacionamento, uma vez que este já não mais atende às

expectativas do shopping, principalmente em dias de pico (finais de semana, feriados e dias

especiais), sendo necessário um maior acompanhamento por parte de seus administradores

quanto às disponibilidades de vagas disponíveis.

Dessa forma, esse shopping passou a compor um novo e influente padrão de

linguagem, a do consumo dirigido para a alta sociedade. Externamente é de arquitetura moderna

e de grande dimensão, marco referencial conformado pela escala e pela sua forma de

implantação (número de presente e usuários, área de estacionamento etc). Com base na tabela 4,

este shopping tem 38,8% de suas lojas destinadas à moda e acessórios, 24,5% com artigos do lar

e diversos, 19,4% a serviços e lazer e 17,3% destinado ao ramo de alimentação.

Tabela  4

Número de lojas por ramos de atividades dos principais shopping- centers de Natal

Ramos de

Atividades

Natal- Shopping

Center
%

Shopping Via-

Direta
% Praia- Shopping %

Moda e acessórios 54 38,8 52 35,9 38 37,6

Artigos do lar e

diversos
34 24,5 33 22,7 29 28,7

Serviços e lazer 27 19,4 47 32,4 15 14,9

Alimentação 24 17,3 13 9,0 19 18,8

Total 139 100 145 100 101 100

Fonte: Pesquisa de campo, 2002.

Os preceitos básicos de sua arquitetura racionalista são aprisionados pela

funcionalidade intrínseca desse “templo” de consumo. Resultam desse fator, grandes volumes,

cuja horizontalidade e altura foi determinado pelo quebra cabeça de peças limitadas, rígidos pelo

principio de organização especial utilizado no shopping. Baseiam-se eles em arranjos

combinatórios, que tem como base à hierarquia e o poder de influência de sua principal loja-

âncora, loja de departamento, como as demais lojas desse empreendimento.

Desta forma, a variação de suas ruas internas (malls, na linguagem original), seus

corredores labirínticos, seu sistema de circulação respondem eficientemente aos requisitos de
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percurso entre o consumo programado, que leva ao consumidor a deslocar-se até este

empreendimento e o consumo por impulso motivado pela atmosfera propiciada pelo mesmo, ou

seja, este empreendimento reproduz uma rua que não tem história, que não faz parte da

topografia da cidade em que está inserido, não remete a nenhuma lembrança na memória

individual de seus usuários, logo, um lugar que não envelhece.

Quanto à arquitetura do Natal Shopping desloca-se para o campo da cenografia. É

o suporte do espelho da imagem. Transforma-se em elemento de linguagem visual dentro da

espacialidade da persuasão, de forma que, esses elementos conjugados operam na dissolução do

tempo. Sua iluminação artificial, suas superfícies de vidro, seus espelhos refletores entre outros

aspectos criam neste empreendimento um universo fantasioso e atemporal. O espetáculo é

ritmado pelo acender e apagar das luzes, onde seu cenário apresenta-se sempre de forma

impecável. As figuras 23 e 24 ilustram nossa análise sobre estes aspectos levantados.

Relativamente á esta visualidade, o ambiente interno do Natal Shopping Center é

montado para dar destaque à mercadoria. Busca o encantamento, a mercadoria transmutando seu

caráter de seriação industrial em objeto aparentemente único. Esse fato implica ao máximo a

relação de pertinência entre consumidor e mercadoria. Assim, a identificação imediata entre o

indivíduo e a mercadoria, onde se espelha, deve ser possibilitado pela visualização simultânea do

agente e do objeto de desejo.

Figuras 23 e 24 –  Natal-Shopping-center, a imagem dos espelhos

Fonte: Gerson Gomes, 2002.
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 Desta forma, a ato da compra para os freqüentadores do Natal Shopping,

simbolizará para estes a redenção do indivíduo. O consumidor é resgatado da crescente

individualização dos habitantes da cidade, através de sugestões de imagens e signos

aparentemente personalizados. O  consumidor e o manequim, habitantes personagens desta

“cidade –cenário”, combinam suas imagens e reflexos nos vidros e espelhos deste shopping. Esse

“templo” do consumo representa o império da imagem. Dentro, espelhos fragmentados refletem

imagens intermináveis. São estas as principais características deste empreendimento que

atualmente é o maior da cidade.

3.2.2 Shopping-Via-Direta: um shopping direcionado às classes populares

O segundo maior shopping center da cidade, o Via Direta, também está

localizado em área privilegiada da Zona Sul da cidade, especificamente na avenida Senador

Salgado Filho ou Br-101 em frente ao Natal Shopping Center. Todavia, dois aspectos relevantes

devem ser mencionados com relação a este empreendimento: o primeiro é que, a exemplo do

Natal Shopping, este foi construído também em local onde anteriormente funcionava outra

fábrica de confecções, a Soriedem, falida na década de 80, o segundo é que, apesar de se

localizar em área privilegiada, este empreendimento, ao longo do tempo, vem se caracterizando

como um shopping mais popular, fugindo do habitual conceito estabelecido sobre diversos

estudiosos sobre tais estabelecimentos que é o de atender às classes mais favorecidas da

sociedade.

Entretanto, não podemos deixar de colocar que, embora estes dois

empreendimentos tenham ocupado o lugar de antigos estabelecimentos de confecções na cidade,

no caso do Natal-shopping, a construção original foi completamente demolida  para ceder lugar a

este empreendimento, enquanto que a estrutura física da fábrica Soriedem  foi mantida, sendo

adaptada internamente para a instalação do Shopping. Sua adaptação à estrutura de um shopping

começa no ano de 1994, sendo concluído em 05 de dezembro de 1995, data em que foi

inaugurado.

Segundo seu gerente de marketing, em questionários respondidos em setembro de

2001, este empreendimento surge como uma necessidade do mercado consumidor local, em

especial, da área em questão quando da sua preocupação com sua segurança e conforto
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necessitam de um espaço para compras, lazer e entretenimento como o S.C. No caso particular

deste empreendimento, surge num contexto histórico que coincide com a implementação do

plano real, não havendo financiamento para a construção da obra, uma vez que o terreno onde se

encontra o estabelecimento pertence ao mesmo grupo que, outrora, explorava o ramo de

confecções, sendo este financiador do empreendimento.

Com relação a sua localização geográfica, segundo o seu gerente de marketing, se

constitui na atualidade no melhor local para este tipo de investimento, pois a BR-101 apresenta

uma média de 120 mil carros/dia passando em frente aos principais shoppings da cidade. Quanto

ao fluxo de pessoas em dias normais que passam pelo empreendimento chega a 18 mil, sendo

esse número ultrapassado para 21.500 pessoas em dias especiais.

No que diz respeito a sua estrutura física, este empreendimento conta na

atualidade com 145 lojas, numa área total de 36.000m², apresentando uma área construída de

12.778m², com uma área bruta locável de 8.055m², contando ainda com um estacionamento com

vagas para 620 veículos, gerando cerca de 800 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos

aproximadamente. Os ramos de atividades mais freqüentes encontrados neste empreendimento

estão relacionados ao setor de vestuário feminino e masculino, bem como a prestação de serviços

(ver figuras 25 e 26).

Com relação a projetos de expansão por parte deste empreendimento, vimos que

este num futuro próximo pretende levar adiante o seu projeto original de construção de duas

torres, com 110 salas cada, visando sua comercialização, uma vez que segundo seu gerente de

marketing, é para esta área da cidade que os maiores investimentos comerciais estão se dirigindo,

como também pela satisfação por parte dos lojistas do empreendimento, que é justificado pela

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 25 e 26 – Central do Cidadão e lojas do Shopping Via Direta
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rapidez do retorno adquirido no investimento. Entretanto, constatamos a impossibilidade de

consolidação deste projeto, uma vez que o local onde se encontra situado o empreendimento se

constitui em área de controle de gabarito pela legislação urbana da cidade (Plano Diretor de

Natal), não sendo permitida construções verticais nessa área.

Dessa forma, num futuro bem próximo, ainda está previsto como projeto de

expansão desse shopping, a implementação de 04 cinemas e a ampliação do seu parque de

estacionamento para 1.150 vagas e seu aperfeiçoamento para um sistema de climatização e o

aumento de seu parque infantil. Desta forma, seus serviços estão assim distribuídos: 35,9% de

suas lojas estão direcionadas à moda e acessórios, 32,4% a serviços e lazer, 22,7% a artigos do

lar e diversos e 9,0% ao ramo alimentício. (ver tabela 4).

3.2.3  Praia-Shopping: apostando no futuro

Dentre os três shoppings em estudo, o Praia Shopping é o que tem a sua

construção mais recente, tendo sido iniciado em junho de 1996 e concluído um ano depois, mais

precisamente em 27 de junho de 1997 quando foi inaugurado. Em terreno do próprio grupo que o

constituiu (Capuche Empreendimentos) que já atuava no ramo de confecções com várias lojas

espalhadas por diversos pontos da cidade e até mesmo em outros estados da região Nordeste, esta

obra foi financiada pelo Banco do Nordeste S/A.

   A exemplo dos outros dois shoppings, este empreendimento localiza-se em

ponto privilegiado e estratégico da Zona Sul de Natal, no bairro de Capim Macio, na divisa com

o bairro de Ponta Negra. Este último, considerado o “point” turístico de Natal na atualidade, vem

recebendo um número significativo de turistas nacionais e internacionais por concentrar o maior

número de pousadas existentes na cidade, como também vários hotéis.

A avenida Engenheiro Roberto Freire, onde se encontra localizado o referido

shopping, segundo o seu gerente administrativo/financeiro, se constitui na área que recebe a

maior quantidade de investimentos e de serviços de Natal. Além de contar com outros shoppings

de menor porte, conta também com outros empreendimentos importantes que favorecem a

dinamização do local. Em virtude disto, a área vem adquirindo uma grande valorização, sendo

cobrado um dos maiores IPTUs (Imposto Predial e Territorial Urbano) mais caros da cidade.



126

Segundo o referido gerente em questionário aplicado em agosto de 2001, este

empreendimento surge num contexto no qual onde o próprio grupo (Capuche) vê a necessidade

de expandir seus negócios para além do ramo varejista de artigos de vestuários, como também

pela carência dessa área no que se refere a serviços, passando também, para o ramo da

construção civil. Assim, como o grupo já tinha este terreno, localizado numa área de grande

potencial econômico, valorização comercial e imobiliária da cidade, construiu este

empreendimento. Atualmente, este empreendimento conta com um total de 101 lojas que, a

exemplo dos outros dois shoppings, varia de acordo com a área da loja (tamanho), extensão

linear da vitrine e localização dentro da estrutura do empreendimento (esquina, meio, final de

corredor), gerando em torno de 700 empregos diretos e 1000 indiretos.

 Com relação aos ramos de atividades existentes, a tabela 4 nos evidencia que o

setor de moda e acessórios é o mais freqüente, com 37,6%; os artigos do lar e diversos vêm logo

em seguida com 28,7%; o ramo de alimentos apresenta uma freqüência de 18,8%, sendo

considerado um elemento de peso para a movimentação desse shopping (em seguida

analisaremos a questão com mais detalhes); finalmente o ramo de serviços e lazer corresponde a

14,9% das pessoas que freqüentam este estabelecimento.

Devemos destacar que a praça de alimentação do Praia shopping vem se

destacando como um dos “point”  principais da cidade, pois vem recebendo um público cada vez

mais crescente durante os dias normais e, principalmente nos finais de semana, notadamente a

noite, se constituindo um dos principais atrativos para o público de melhor poder aquisitivo. São

pessoas ávidas por uma boa alimentação, bebidas, música ao vivo etc., que adentra nas

madrugadas das noites natalenses. Ainda com relação a esta praça, devemos ressaltar que é a

única construída ao ar livre com uma localização privilegiada, em Capim Macio, aonde a brisa

constante que vem do mar próximo, torna o ambiente único e extremamente agradável.

Descontração, shows ao vivo entre outros aspectos, fazem desta praça a mais freqüentada entre

os principais shoppings da cidade.

Entretanto, devemos ressaltar que, apesar de ser o terceiro shopping em termos de

terreno (12.000m²), numa área total construída de 9.000m² quadrados e estacionamento para 300

vagas, este empreendimento é o que mais tem investido em termos de ampliações e

melhoramentos no que se refere o atendimento ao público, visando atender a demanda que tem

aumentado consideravelmente nesse estabelecimento, para desta forma passar a ocupar o



127

segundo lugar entre os shoppings da cidade. Assim, o Praia-Shopping representa, em curto prazo,

a melhor oferta de retorno no que se refere a investimentos, por esse motivo, segundo seus

administradores, o investimento que está sendo realizado está muito concentrado nas áreas do

lazer e entretenimento  (Ver figuras 27 e 28).

Com efeito, para seus administradores, os custo de implantação de uma operação

no Praia-Shopping são vantajosos, pois apresenta uma relação custo – benefício extremamente

positiva o que leva a excelente rentabilidade. Além do mais, com a implementação do SAL

(Serviço de Apoio ao Lojista), os seus administradores estão inovando e creditando que a base do

sucesso do empreendimento está na parceria. Desta forma, o SAL oferecerá uma Central de

Recurso Humanos, programas de treinamentos aos seus funcionários, cursos em áreas específicas

em marketing. Sobre esta questão, uma reportagem vinculada num jornal local sobre este aspecto

do empreendimento mostrava que:

[...] oferecer um atendimento cada vez melhor aos seus clientes. Com esse
objetivo, o Praia Shopping adotou o sistema de aperfeiçoamento contínuo,
método de treinamento de funcionários baseado na ética e na qualidade no
atendimento. O programa, que é implantado pela primeira vez em um shopping
do Estado, está sendo desenvolvido desde meados deste ano, quando foram
traçados os planos de ampliação do empreendimento(BORGES, 2001).

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 27 e 28 – Aspectos internos do Praia-Shopping
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Desta forma, segundo seus administradores, o crescimento do Praia Shopping é

uma realidade concreta e palpável, uma vez que dentro dos projetos de crescimento do

estabelecimento, foi inaugurada ainda na primeira fase, em parceria com o governo do estado, a

maior e mais completa unidade de atendimento ao cidadão de todo o do Rio Grande do Norte, a

Mega Central do Cidadão, o que passa a ser um grande diferencial para este empreendimento

frente aos outros S.C., pois esta reúne 28 instituições, integrados através de parcerias, com a

finalidade de prestar serviços diversos ao público de toda a cidade, com um diferencial de

conforto, segurança e outros serviços. Como âncora de serviços diferenciados, esta central tem

uma previsão de 8.000 atendimentos diários, prestando os seguintes serviços: Banco 24 Horas,

Banco do Cidadão, Biblioteca Virtual, B.R.A (companhia Aérea), CAERN, CASH Banco do

Brasil, Correios, Datanorte, Delegacia do Turista, Detran, DRT, Fly (companhia Aérea),

Foto/xerox, Fundação José Augusto, ITEP, Juizado Especial, Polícia Federal, Procon Estadual e

Municipal, Promotoria Pública, Secretaria de Estado da Tributação, Secretaria de Turismo,

SEMUT (Secretaria Municipal de Tributação), SETURN, SINE, TAM (Companhia Aérea),

Telemar e Tribunal Regional Eleitoral.

 Ainda dentro dos projetos de ampliação deste empreendimento, está prevista para

um futuro próximo, a inauguração da segunda fase , com seis salas de cinemas, vinte arcos de

operação, acréscimo de 760 vagas de estacionamento e ampliação de sua praça de alimentação.

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Consult (2001), 45% dos entrevistados que freqüentam

o Praia Shopping, consideram a sua praça de alimentação um dos pontos positivos, pois este fato

representa um grande começo para que, através de propagandas de marketing, esse público

utilize os demais serviços oferecidos pelo mix de lojas deste estabelecimento. Assim, segundo

seu gerente administrativos/financeiro, tal empreendimento acompanha com muita atenção toda

a evolução do mercado e realiza pesquisas que dá sustentação a sua política de investimentos e

indicam os rumos que devem ser seguidos (ver figura 29).
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Dessa forma, tal fato fez com que o Praia Shopping mantivesse boa parte de seu

foco de investimentos direcionados para o lazer, que é fator mais importante de diferenciação

para atração de público. Assim, dando continuidade a sua estratégia de proporcionar lazer à

população, na segunda fase de sua ampliação, este shopping contará com o primeiro cinema

multiplex de Natal, com seis confortáveis salas e o que há de mais moderno em tecnologia e som,

que ao todo somarão 1.200 lugares, com toda infra-estrutura para agradar os amantes do cinema,

numa parceria realizada com a Top Filmes, estando em fase de construção. Contará, ainda,

conforme vimos, com mais 53 lojas, aumento de sua praça de alimentação bem como do seu

estacionamento, oferecendo mais 760 vagas para veículos.

Assim, são essas características descritas acima que norteiam os três principais

S.C. de Natal. Como não poderia deixar de ser, tais empreendimentos surgem no coração do

sistema capitalista, como respostas artificiais às necessidades de fuga aos aspectos negativos da

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

 Figura 29  – Praça de Alimentação do Praia Shopping, a única ao ar livre dentre os  shoppings de
Natal
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concentração urbana verificada nos grandes centros urbanos e que não são diferentes em Natal.

Todavia, já se encontra em construção na cidade o shopping Midway Mall, que se constituirá

num dos maiores do Norte/Nordeste. Entretanto, devemos salientar que tal empreendimento

apesar de se localizar na área de influência da Zona Sul, se encontra fora da área de estudo.

Todavia, tais empreendimentos representam a expressão de um processo de reorganização do

capital na esfera do comércio local, cuja estratégia é alcançar os consumidores, principalmente

os de maior poder aquisitivo.

3.3 Zona sul de Natal: espaço em constante transformação

A Zona Sul de Natal vem concentrando nas últimas décadas os maiores

investimentos econômicos da cidade, mais precisamente, ao longo das avenidas Senador Salgado

Filho e Engenheiro Roberto Freire. Supermercados, lojas de construção civil, bancos,

revendedoras de veículos automotores, bares, restaurantes, postos de gasolina, agências de

turismo, lojas de conveniência, e, principalmente S.C. são testemunhas do grande avanço

econômico dessas avenidas, principalmente a engenheiro Roberto Freire, mas conhecida como

estrada de Ponta Negra, considerada atualmente como o mais importante corredor econômico da

cidade, pois “no final da década de 80, uma pesquisa de mercado já apontava a Roberto Freire

como a grande promessa” (VERÍSSIMO, 2001).

Além da avenida Engenheiro Roberto Freire, a avenida Senador Salgado Filho ou

BR 101 que, nos anos 70, era ocupada por indústrias de confecções e que, por sua vez, faliram no

início dos anos 80, volta a gerar receita, como também concentrar os maiores empreendimentos

comerciais do estado, os S.C. Além destes, outros investimentos estão em processo de

construção como por exemplo, galerias comerciais destinadas a serviços, fazendo com que a

maior parte da economia concentre-se nessa área da cidade.

Portanto, essas avenidas acima descritas em seu traçado arquitetônico quase reto,

delineiam a área de investimentos comerciais mais significativos da cidade. Assim, para além do

viaduto no sentido da cidade de Parnamirim na mesma linha geométrica, estão situados entre

outros serviços, distribuidoras de alimentos, concessionárias de carros, lojas de materiais

elétricos, hipermercados, galerias etc. As figuras 30 e 31ilustram nossa análise.
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Antes do mesmo viaduto, com a construção do conjunto habitacional de

Candelária, ocorre a valorização de toda a área situada no seu entorno, principalmente a área

localizada entre este e a BR 101, chamada popularmente de Alto da Candelária, como forma de

se diferenciar do conjunto. Esta se constitui em uma área de ocupação recente de forma

horizontal e vertical, concentrando uma população de alto poder aquisitivo e com vários serviços

instalados (farmácias, locadoras, tv a cabo etc). Segundo Costa, (2000) entre as áreas mais

verticalizadas em Natal, o Alto da Candelária é a que apresenta uma população com o melhor

padrão econômico da cidade neste tipo de moradia, com salários que estão todos acima de dez

mínimos. As 32 e 33  são ilustrativas sobre a área em questão.

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figura 30 e 31 – Galerias recém – construídas na avenida Engenheiro Roberto Freire

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 32 e 33 – Av. Senador Salgado Filho destacando o Alto da Candelária
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Entretanto, o tempo passou e a cidade cresceu velozmente para todos os lados,

extrapolando seus limites para outros municípios. Dessa forma, a migração para a Zona Sul da

cidade provocou uma “explosão” comercial e de serviços nessa área e, notadamente na avenida

Engenheiro Roberto Freire. Concluída em 1983, a estrada de Ponta Negra como era mais

conhecida, assume a condição, junto com a avenida Senador Salgado Filho, de mais importante

corredor econômico de Natal na atualidade.

Portanto, o aumento populacional da área, associado a: implementação dos

maiores shoppings da cidade, à oferta de imóveis, a oferta de empregos e a proliferação de

consumidores sazonais que aí se concentram devido aos atrativos turísticos que a cidade oferece,

estimula a intensificação do comércio e dos serviços nesta área da Zona Sul de Natal, tornando-a

o principal corredor de desenvolvimento econômico da cidade. Com efeito, este trecho das

referidas avenidas transformou-se no território das luzes e do capital local e global. Território

este que se constitui a base do trabalho, da residência, das trocas materiais, econômicas e

espirituais, bem como da vida os quais ele influi. Sobre esta área, é interessante os depoimentos

colhidos em pesquisa de campo realizada em janeiro deste ano, dos dois maiores

empreendimentos comerciais (Hiperbompreço e Armazém Pará) respectivamente, instalados em

2001.

“ [...] é óbvio que é à parte da cidade que mais cresce e vai crescer durante muito

tempo. É a porta de entrada da cidade, o fluxo de turismo é muito grande, as

classes A e B de Natal estão nesse trecho da cidade. Não temos medo dos

concorrentes ao lado do nosso empreendimento como o Supermercado Nordestão,

Carrefour entre outros, pois temos um nome no mercado nordestino há muitos

anos e não tinha área melhor para instalar nossa segunda loja na cidade do que

esta [...]”

“Decidimos instalar uma outra loja de nossa rede aqui na zona sul por constatar

através de nossas pesquisas de mercado, a necessidade de um centro de materiais

de construção nessa área que fosse maior, moderna e bem estruturada. Não havia

outra área que não fosse a engenheiro Roberto Freire pela tendência em se

transformar no principal ponto comercial da região como pela sua diversidade de

fluxo oriundo de vários bairros da Zona Sul.”
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Assim, acreditamos que um território, da forma como aparecem as avenidas

Engenheiro Roberto Freire e Senador Salgado Filho, é uma “invenção” da vida de relações,

surgindo como decorrência de uma atividade econômica para cujo intercâmbio o simples

escambo já não basta. Desta forma, quando a complexibilidade é um fruto de especializações

produtivas e a vida econômica se torna complexa, o dinheiro acaba sendo indispensável e

termina se impondo como equivalente geral de todas as coisas que são objetos de comércio, pois

“na verdade, o dinheiro constitui, também, um dado do processo, facilitando seu

aprofundamento, já que ele se torna representativo do valor atribuído à produção e ao trabalho e

aos respectivos resultados” (SANTOS, 2001, p. 97).

Todavia, com a ampliação do comércio produz-se uma interdependência crescente

entre as sociedades até então relativamente isoladas, cresce o número de objetos e valores a

trocar, as próprias trocas estimulam a diversificação e o aumento de volume de uma produção

destinada a um consumo longínquo. O dinheiro se instala como condição, tanto desse escambo

quanto da produção de cada grupo, tornando-se instrumental à regulação da vida econômica e

assegurando, assim, o alargamento do seu âmbito e a freqüência do seu uso.

Na realidade, o que cresce, se expande e se torna mais complexo e denso não é

apenas o comércio internacional, mas, também, o interno. Assim, cada vez mais coisas tendem a

tornar-se objeto de intercâmbio, valorizado cada vez mais pela troca do que pelo uso e, desse

modo, reclamando uma medida homogênea e permanente. Assim, o dinheiro aumenta sua

indisponibilidade e invade mais numerosos aspectos da vida econômica e social. Esses aspectos

têm marcado sensivelmente as avenidas supracitadas.

Paralelamente, o território se apresenta como uma arena de movimentos cada vez

mais numerosos, fundados sobre uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção presente

em cada lugar como às possibilidades e realidades da circulação. O dinheiro é, cada vez mais,

um dado essencial para  o uso do território. É dessa forma que as avenidas supracitadas

apresentam-se como territórios em constante (re)produção urbana, logo, de capital, uma vez que

o número de investimentos imobiliários que vão desde S.C., galerias destinadas a serviços a

apartamentos de luxo se fazem presentes nessa área, denotando que o fluxo de capital para esta

não para de crescer (SANTOS, 2001).
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Mas a lei do valor também se estende aos próprios lugares, cada qual

representado, em dada circunstância e em função do comércio de que participam, um certo índice

de valor que é, também, a base dos movimentos que deles partem ou que a eles chegam. Quanto

mais movimento, mais se torna a complexibilidade das relações internas e externas e aprofunda-

se a necessidade de uma regulação, da qual o dinheiro constitui um dos elementos, ainda que seu

papel  não seja o papel central. Este é atribuído à categoria Estado, cuja necessidade se levanta

como um imperativo, atribuindo-se limites externos (as fronteiras estabelecidas), limites internos

(as subdivisões político-administrativas em diversos níveis) e conteúdos normativos (as leis e

costumes), em matéria de competências e recursos. É assim que se instalam na história,

categorias interdependentes: o estado territorial, o território nacional, a estado nacional. São eles

que, em conjunto, regem o dinheiro.

Há, por conseguinte, um dinheiro nacional que, apesar de um comércio externo

crescente, tem a cara do país e é regulado pelo país. Dir-se-ia que esse dinheiro é relativamente

comandado de dentro. Com a globalização, o uso das técnicas disponíveis permite a instalação de

um dinheiro fluído, relativamente invisível, praticamente abstrato (SANTOS, 2001).

Como equivalente geral, o dinheiro se torna um equivalente realmente universal,

ao mesmo tempo em que ganha uma existência praticamente autônoma em relação ao resto da

economia. Assim autonomizado, pode-se até dizer que esse dinheiro, em estado puro, é um

equivalente geral dele próprio. Talvez por isso sua existência concreta e sua eficácia sejam

resultado das normas com as quais se impõe aos outros dinheiros e a todos os países, permitindo-

se, desse modo, a elaboração de um discurso, sem o qual sua eficácia seria infinitamente menor e

a sua força menos evidente. É, aliás, a partir deste caráter ideológico, equivalente a uma

verdadeira falsificação do critério, que dinheiro global é também despótico (SANTOS, 2001).

Nas condições atuais, as lógicas do dinheiro impõem-se aquelas da vida sócio-

econômica e política, forçando mimetismos, adaptações, rendições. Tais lógicas se dão segundo

duas vertentes: uma é a do dinheiro das empresas que, responsáveis por um setor de produção,

são, também, agentes financeiros, mobilizados em função da sobrevivência e da expansão de

cada firma em particular; mas há, também, a lógica dos governos financeiros globais, fundo

monetário internacional, banco mundial, bancos travestidos em regionais como o BID (Banco

Interamericano de Desenvolvimento). É por intermédio deles que as finanças se dão como

inteligência geral.
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 Segundo Santos (2001), essa inteligência global é exercida pelo que se chamaria

de contabilidade global, cuja base é um conjunto de parâmetros segundo os quais aqueles

governos globais medem, avaliam e classificam as economias nacionais, por meio de uma

escolha arbitrária de variáveis que apenas contempla certa parcela da produção, deixando

praticamente de lado o resto da economia. Por isso, pode-se dizer que, adotado esse critério de

avaliação, o PNB (Produto Nacional Bruto) apenas constitui um nome-fantasia para essa famosa

contabilidade global.

É por meio desse mecanismo que o dinheiro global autonomizado, e não mais o

capital como um todo, se torna, hoje, o principal regedor do território, tanto o território nacional

como suas frações, as avenidas Engenheiro Roberto Freire e Senador Salgado Filho não fogem a

esta regra. Antes, o território continha o dinheiro, em uma dupla acepção: o dinheiro sendo

representativo do território que o abrigava e sendo, em parte, regulado pelo território,

considerado como território usado. Hoje, sob influência do dinheiro global, o conteúdo do

território escapa a toda regulação interna, objeto que ele é de uma permanente instabilidade, da

qual os diversos agentes apenas constituem testemunhas passivas.   

Todavia, pesquisas de mercado realizadas pela JCN (Junta Comercial de Natal) no

final da década de 80 já apontavam essas avenidas  como a grande promessa no setor de

comércio e prestação de serviços devido principalmente ao crescente fluxo populacional e ao

poder aquisitivo dos habitantes desta área, bem como por esta ser o principal acesso para a mais

importante praia da orla urbana natalense, Ponta Negra.

              Devemos ressaltar também um aspecto curioso que se refere a essas avenidas,

além das lojas, restaurantes, shoppings, bancos e escolas, o comércio informal tem tentado tirar

sua fatia do seu crescimento econômico e de serviços. Trafegando-as,  é fácil perceber o aumento

do número de ambulantes pelas calçadas. Prova disso são os móveis de madeira, recipientes de

plástico e até churrasqueiras, espalhados pelas calçadas em diversos pontos. Em conversa

informal com um desses atores que ali trabalham, pudemos constatar que, há 7 anos, ele vende

móveis no meio da rua e diz ter importado a idéia de Pernambuco. “é muito mais lucrativo do

que vender numa loja. Aqui o freguês vai para a praia. Quando passa, se interessa pelo produto

e compra na volta. Vendo 4 peças por dia”, conta o vendedor. Um dos artigos para o lar mais

caros é de R$ 350,00. Contudo, o vendedor não soube precisar quanto lucra por mês.
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Para outro ambulante, vendedor de churrasqueiras, tambores de lixo e recipientes

plásticos o lucro não é exorbitante, todavia é o suficiente para mantê-lo atuando na calçada da

Roberto Freire desde 1998. “Tenho um lucro de R$ 250,00/mês. Os preços variam entre R$

15,00 e R$ 40,00. Não é grande coisa, mas é melhor do que ser assalariado”. Ele disse ainda

que apesar dos gastos feitos na compra do material para revenda, não se compara com os

custos de alugar um ponto na avenida. “Seria impossível para mim”, acrescenta.

Assim, como resultado das características da área, observamos uma corrida

desenfreada para comprar terrenos e imóveis nesta parte da cidade. Assim, quem investiu na

compra de terreno nessas avenidas está satisfeito. Um metro quadrado, em 1996, flutuava entre

R$ 50,00 e R$ 70,00. Atualmente, segundo o consultor e gerente de vendas da Abreu imóveis, é

difícil dizer o preço do metro quadrado, uma vez que praticamente não existem terrenos a venda,

apesar da grande procura por parte de empreendedores que desejam estabelecer algum tipo de

negócio nessa área. Segundo ele:

“Não existe oferta, somente procura. Mas fazendo uma estimativa, deve variar de

R$ 500,00 e R$ 530,00”, avalia. Uma valorização de aproximadamente 1000%.

Hoje, comprar um terreno nessas avenidas é tarefa difícil e não recomendada. “O

preço está muito acima do real. É especulativo.”

O consultor aponta outras áreas da Zona Sul em notável crescimento. “O

prolongamento da avenida Prudente de Morais (entre o bairro de Candelária e o conjunto Cidade

Satélite) e a região entre Neópolis e Emaús também são promissoras. Todavia “é necessário

deixar claro que aplicar em terrenos é um investimento de risco e de possível retorno em longo

prazo”, comenta.

Com a impossibilidade de adquirir terrenos nessas avenidas, outras formas de

negociação estão aparecendo. O aluguel de imóveis é uma realidade e chama atenção de algumas

imobiliárias. Uma delas, localizado na avenida Afonso Pena, identifica empresas viáveis aos

negócios na estrada de  Ponta Negra. Depois, buscam investidores detentores de áreas na avenida

que estejam dispostos a construir. Assim o dono de terreno constrói o imóvel com estrutura

necessária para acomodar o novo empreendimento e depois aluga. Esta negociação é uma das

possíveis de se fazer. Investir hoje na avenida Roberto Freire é sinônimo de retorno garantido,

afirma o consultor.
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Os poucos terrenos existentes nessas avenidas, principalmente na Engenheiro

Roberto Freire, na opinião de Milton Simão, são áreas de grandes em poucas mãos. “A

especulação na avenida é muito grande. Mas alguns locais estão em negociação para as empresas

de porte como uma sanduicheria e uma pizzaria de renomes internacionais e um posto de gás

natural”, explica.

No caso da avenida Engenheiro Roberto Freire, apesar de está quase toda

ocupada, as ruas circunvizinhas começam a se organizar para o comércio. A tendência de

escoamento empresarial para as ruas adjacentes é natural, mas a característica residencial das

vias dentro dos bairros que acompanham a referida avenida, que limita os bairros de Capim

Macio e Ponta Negra será mantida pelo menos nos próximos 10 anos. O comportamento do

mercado é muito dinâmico. Por exemplo, antes da chegada do segundo Hiperpermercado

Bompreço na estrada de Ponta Negra, um shopping na avenida Airton Senna era pouco

procurado, na atualidade, ele ganhou uma nova dinâmica, na qual suas lojas passaram a ser

intensamente procuradas, sendo ocupadas com comércio e serviços.

 Com efeito, depois de concluída, as conseqüências são muito evidentes, pois a

via possui desde lojas de material de construção até concessionárias das mais famosas marcas de

veículos automotores do mundo como:  Chevrolet, Fiat, Wolksvagem, Mercedes Bens e a Audi.

Além disso, uma gama de prestadoras de serviços dos mais variados ramos como: escolas,

farmácias, lojas de conveniência, postos de gasolina, shopping-centers, agências bancárias,

farmácias, bares, restaurantes entre outros, atendem tanto o morador dessa área, como também o

grande número de turistas que ali se hospedam. A figura 36 ilustra nossa abordagem (ver figura

na p. 116).

Com relação à avenida Senador Salgado Filho, devemos ressaltar que esta sofreu

mudanças significativas de infra-estrutura, uma vez que foi construído o Complexo Viário do IV

Centenário para melhor escoar o trânsito, túneis próximo ao campus da UFRN, arborização,

sinalização e nova iluminação uma vez que se trata de uma área de acesso a quem vem do Centro

da Cidade e se dirige à Zona Sul. Estes aspectos valorizaram ainda mais essa avenida que passou

a ter um aumento significativo de construções de apartamentos e casas de luxo, aumentando

também o comércio e serviços nessa área da cidade (ver figuras 34 e 35).
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Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 34 e 35 – Visão aérea do Complexo Viário do IV Centenário
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Todavia, o poder aquisitivo da população desta área vem, ao longo do tempo,

despertando o interesse dos comerciantes, uma vez que os moradores de Ponta Negra, Capim

Macio, entre outros, são basicamente das classes mais favorecidas. Outro aspecto que atrai os

investidores para esta área é a sua infra-estrutura, uma vez que percebemos que estão surgindo

novos equipamentos no local, tais como: ciclovia, calçadão e nova iluminação central, que com

certeza contribuirá para sua valorização. Assim, estas avenidas vêm se transformando num

corredor econômico de futuro extraordinário, uma vez que o crescimento do comércio e da

prestação de serviços desta avenida está estimulando toda a área.

Além da implementação dos shoppings, um dos aspectos que mais tem

influenciado esse desenvolvimento nesta área é o turismo, pois a presença de turistas num lugar,

se faz necessário à presença de mais restaurantes, bares, agências bancárias etc. Assim, muitas

residências nesta área, vêm se transformando em casas comerciais.

Como vimos, são estas características que tem conferido a Zona Sul da cidade e,

particularmente, as avenidas Senador Salgado Filho e engenheiro Roberto Freire a condição de

“el dourado” da economia da capital na atualidade. O seu dinamismo é tanto que várias

empresas,  de variados ramos têm, ao longo do tempo, procurado instalar-se nesta área,

notadamente, nesse trecho, ocasionando uma elevação súbita no preço dos terrenos, provocada

principalmente pela especulação imobiliária que não para de crescer nestes últimos anos.

 3.3.1 A influência dos S.C. na (re)produção sócio-espacial da Zona Sul de Natal-RN

A estrutura urbana é constituída por elementos que se inter-relacionam e

promovem a sua dinâmica. Assim, a implantação de um S.C. é um fator capaz de causar

repercussão em vários aspectos desta estrutura. Neste item do trabalho busca-se entender o papel

destes empreendimentos na (re)produção do espaço urbano, através da análise de três casos

específicos, relacionados aos três maiores S.C da cidade já mencionados anteriormente.

Desta forma, cada um desses S.C. tem uma história que  precede sua implantação,

fato este que também já foi colocado em outro momento deste trabalho. Todavia, observamos

que cada um destes empreendimentos comerciais têm causado grandes impactos, no que se refere

a geografia comercial da cidade, bem como na estrutura urbana onde estes estão inseridos. Neste

momento, procuraremos evidenciar as alterações provocadas pela implantação destes centros de
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compras, levando em consideração que, todos eles foram construídos na área que mais cresce na

cidade, a Zona Sul.

Assim, o espaço urbano, rico em mutações é produto das relações entre a

sociedade e a natureza. Em cada momento histórico do desenvolvimento urbano, encontram-se

formas diferenciadas de materialização dessas relações, seja nas atividades sociais, comerciais ou

industriais. As transformações que ocorrem são produtos dos processos de modernização de cada

época e podem representar a criação de novas atividades ou a renovação de atividades já

existentes.

Entretanto, como atividades comerciais das mais marcantes da era atual, os S.C.

se revelam como expressão destas transformações na medida em que se constituem elementos de

renovação urbana. A inserção de grandes complexos comerciais em uma cidade produz

mudanças que, em função da magnitude do empreendimento, podem alterar significativamente: o

sistema viário, o trajeto dos transportes coletivos, a tranqüilidade dos bairros e a atração de

novos serviços na área etc.

 Em contrapartida, podemos afirmar que toda estrutura urbana faz parte de um

sistema complexo de relações que está em constante (re)produção, entretanto, a forma como

ocorre o uso e a ocupação do solo requer o controle e a adoção de ações concretas de

planejamento no espaço urbano. Desta forma, as ações no planejamento urbano podem ser

dirigidas por instrumentos como o plano diretor e as leis de loteamento.

Todavia, outros instrumentos aliados a estes, podem e devem desempenhar

importante papel no processo de planejamento e reestruturação do espaço urbano, como

exemplos podem citar as imagens orbitais e fotografias aéreas eficientes para estudos intra-

urbanos. Assim, a importância do tema “S.C.” nos estudos de planejamento urbano está na

capacidade que estes empreendimentos possuem em desencadear um processo de alteração nas

áreas que os cercam, sendo considerados hoje, novos vetores de transformação do espaço urbano.

Entretanto, é importante mais uma vez esclarecer que os S.C. de Natal, em sua

grande maioria, concentram-se na Zona Sul da cidade, motivo pelo qual, optou-se por uma

delimitação espacial menos rigorosa da área de estudo. Assim, em vez de delimitar a área de

estudo em quadras, procuramos registrar todos os dados de mudanças ocorridas nas imediações,

que por sua vez, pudessem ter alguma relação com os shoppings aqui analisados.
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A localização desses empreendimentos nessa área da cidade vem ao longo do

tempo provocando um processo significativo de (re)produção e/ou transformação do espaço,

alterando a forma de uso e ocupação do solo. Nesse sentido, muitas edificações residenciais se

transformaram em locais de serviços, como dito anteriormente. Tais mudanças estão

acontecendo de uma forma tão rápida que implicou em pouco tempo numa mudança de função

desta área no conjunto da cidade. Conseqüentemente, ao processo de valorização de seu solo

urbano.

Com relação ao Praia Shopping é notório que nos arredores vêm ocorrendo uma

grande especulação imobiliária com a construção de muitas casas destinadas a classe mais

favorecida como também a construção de apartamentos de luxo, galerias, bares, restaurantes etc.

É bem verdade que ainda existem algumas glebas (terrenos vazios em especulação) mas que,

certamente, em pouco tempo serão ocupadas em face da grande especulação verificada nesta área

da cidade. (ver figuras 37 e 38).

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Entretanto, muitas ruas ainda não apresentam uma infra-estrutura adequada,

principalmente com relação a calçamento, drenagem e saneamento básico. Com relação à falta

de calçamento e drenagem, percebemos que tem provocado grandes transtornos aos seus

moradores, principalmente em dias de chuva, dificultando o acesso a quem se dirige a pé ou de

automóvel a essas residências. Mesmo assim, percebemos que um expressivo número de serviços

que vem se implantando nos arredores desse shopping, que vão desde lojas de material de

Figuras 37 e 38 – Rua Praia de Genipabu, destacando os serviços que estão surgindo
próximos ao Praia-shopping
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construção a hotéis, fato que tem se verificado principalmente a partir da implementação desse

empreendimento.

A construção de pequenos apartamentos do tipo flats ou mesmo duplex se fazem

presentes nesta área, alguns inclusive, ainda, em construção feitos por uma pequena construtora

(Azevedo) especializada nesse tipo de estabelecimentos com quarto, sala, varanda, área de

serviço e banheiro, bem como uma loja de material de construção recém instalada, segundo

informações colhidas no local na rua Praia de Genipabu, uma das principais ruas de acesso ao

Praia Shopping. Com esses exemplos, podemos perceber que há nesta área uma nítida mudança

no mercado imobiliário, tanto, para uso comercial como para residencial, este última

caracterizada por estes pequenos flats como também por apartamentos de alto padrão como é o

caso do residencial Coral do Atlântico na rua Praia de Genipabu.

Entretanto, em nossa pesquisa de campo, percebemos que nesta rua (Praia de

Genipabu) é onde está ocorrendo a maior mudança no que se refere ao setor de oferta de serviços

próximos a este empreendimento. Ai, constatamos a presença de academias de musculação,

pequenos estabelecimentos que foram construídos para fins comerciais e de serviços que abriga

locadoras de vídeo, cabeleleiro, lojas de doces caseiros, drogarias e três flats destinados a

serviços.

Todavia, não podemos deixar de atestar que algumas casas da rua Ponta do Mel,

no conjunto Ponta Negra e que faz esquina com a rua Praia de Genipabu, ao lado desse shopping,

transformaram-se todas em casas comerciais, principalmente em bares e restaurantes, além  da

presença de  chopperias, galerias de artes, lanchonetes, salão de beleza, lojas de roupas íntimas

femininas.

Essa mesma dinâmica pode ser observada na rua Cabo de São Roque, também

fazendo esquina com a rua Genipabu. Observamos a presença de uma da choperia e uma

lanchonete. Observamos, também, que algumas casas da avenida Praia de Ponta Negra no

conjunto de mesmo nome foram totalmente destruídas, cedendo lugar a um amplo

estacionamento que abrigará os automóveis daqueles que se dirigem tanto para o Praia shopping

como para os bares próximos.

Nesta mesma rua que segue em frente à avenida Engenheiro Roberto Freire,

observamos algumas mudanças significativas, uma vez que há pouco tempo, todas as casas dessa

rua tinham seu uso destinado à moradia, ou seja, eram de uso residencial. Entretanto, depois da
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implementação deste empreendimento, algumas residências transformaram-se em lojas

destinadas a alguns serviços especializados. Assim, observamos a presença de casas de câmbio,

curso de inglês, casa de turismo, locadoras de automóveis, centros clínicos que pode se justificar

pela grande presença de turistas nacionais e estrangeiros que se hospedam e/ou freqüentam o

local em busca de entretenimento.

 Apesar das grandes transformações ocorridas nos últimos anos nas ruas

supracitadas, ainda existem casas destinadas à moradia. Todavia, observamos que a mobilidade

da atividade econômica pelo espaço, que influencia e determina os usos, associando-se às

funções dos lugares, faz com que alguns lugares ganhem ou reforcem sua centralidade em

detrimento de outros, transformando os lugares de freqüência, de encontros, onde grupos se

agregam ou se distinguem. É o que vem se configurando nessa área próximo a esse shopping.

Devemos ainda salientar que é notório a construção constante de vários centros

comerciais próximos ao Praia Shopping destinados a serviços, bem como lojas voltadas a peças

de aparelhos eletrônicos.

No que se refere às transformações ocorridas nas proximidades do shopping Via

Direta, observamos que na rua Milton Freire, próximo ao conjunto Mirassol e uma das principais

ruas que dá acesso a esse shopping surgiu, a exemplo do Praia Shopping uma galeria destinada a

prestação de serviços diversos e especializados tais como: lojas de serviços destinado à

manutenção de eletroeletrônicos, loja de máquinas fotográficas, filmes e revelação, salão de

beleza unissex, lojas de acessório feminino, loja de decoração rústico e um curso de inglês.

São visíveis também casas de luxo que já se faziam presentes antes da

implantação deste empreendimento, mas que se tornaram mais valorizadas após sua implantação.

Verificamos, ainda de bares, loja de aluguel de roupas, cursos pré-vestibulares, curso

preparatório para concursos federais e estaduais, lojas de artesanato etc.

No conjunto Mirassol, vizinho ao shopping Via Direta, na rua paralela a avenida

Senador Salgado Filho, as casas de esquina foram praticamente transformadas em serviços.

Nesse trecho, observamos a presença de gráficas, centrais telefônicas destinada a acessórios de

aparelhos celulares, clínicas médicas, bares e restaurantes; clínicas veterinárias, brechós,

pizzarias e casas com fabricação de doces regionais.

Todavia, devemos salientar que o processo de (re)produção do espaço próximo a

este empreendimento se deu de forma mais acelerada na rua Sílvio B. Neto. Nesta, há algum
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tempo encontrávamos terrenos vazios, em especulação. Agora, todos se encontram

completamente transformados, em sua maioria, foram destinados a residências de alto padrão.

Na rua Coronel João Medeiros, do outro lado do shopping, valorizaram-se ainda mais as

mansões já existentes e construiu-se uma agência destinada a serviços de segurança (Ver figuras

39 e 40).

Fonte: Gerson Gomes, 2002.

Figuras 39 3 40 - Rua Sílvio B. Neto, destacando as casas recém construídas

As transformações sócio-espaciais provocadas na área circunvizinha onde o Natal

Shopping Center se instalou, se fizeram notar de forma muito rápida, pois, logo após sua

inauguração, no ano de 1992, começou a surgir lançamentos para a comercialização de alguns

edifícios que começavam a surgir nas suas proximidades, colocando este empreendimento como

ponto de referência, como um atrativo a mais na hora de comercializar tais edifícios. Assim,

morar próximo a um shopping que nascera com um slogan de maior da cidade é sinal de status

para muitos compradores de imóveis.

Ao longo da existência deste empreendimento, muitas transformações ocorreram

nas suas proximidades, fazendo com que a área ganhasse mais valorização, movimento de

veículos e de pessoas que passaram a circular mais nesta área em função dos novos serviços que

foram surgindo no passar dos anos. Com efeito, não podemos deixar de mencionar a atuação do

Estado em parceria com a iniciativa privada, dotando essa área de uma melhor infra-estrutura

com a construção de túneis e viadutos, a fim de facilitar o tráfego de veículos no local, bem

como procurando melhorar a iluminação, construindo praças, arborizando canteiros entre outros

aspectos, reforçando, desta forma, o interesse do grande capital e favorecendo sua reprodução.
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Nesse sentido, podemos constatar que no imenso terreno que antes abrigava a

fábrica de confecções T. Barreto, ao lado do Natal Shopping, surgiu o hipermercado Carrefour-

Natal que, em parceria com a prefeitura da cidade, logo tratou de viabilizar o asfaltamento das

ruas que dão acesso a esse hipermercado. É o que pode ser constatado na avenida Brancas Dunas

entre o Natal Shopping e o Carrefour. Como conseqüência desse fato, o conjunto de

apartamentos bairro Latino que por sua vez, localiza-se entre esses dois empreendimentos

comerciais, se tornou muito mais valorizado.

Outro aspecto que merece destaque se refere a praça construída no conjunto

Mirassol em frente ao Carrefour, valorizando-o ainda mais, uma vez que é freqüente o fluxo de

pessoas, notadamente de jovens que passam pela praça para praticar esportes como para

caminhar. Esse movimento também é freqüente a noite, pois a praça é muito bem iluminada e a

prática de esportes é uma constante. Podemos observar, ainda que algumas ruas como a Irineu

Jófily, no conjunto Candelária, por traz do Natal Shopping, já não é a mesma. A rua tranqüila

ganhou muito movimento de veículos e pessoas depois  do surgimento deste empreendimento.

Ali muitas residências se transformaram em bares, muitos de seus moradores incomodados com

o grande movimento que a rua passou a ter, venderam suas casas por um preço mais elevado,

procurando outros bairros mais tranqüilos para fixar residência. Uma moradora desta rua, em

conversa informal durante nosso trabalho de campo nos relatou que:

“[...] a rua perdeu aquele aspecto tranqüilo que havia antes da chegada do

shopping. O barulho e o movimento que a rua passou a ter incomodou muitos dos

moradores que venderam suas casas e foram para outro local. Agora, o

movimento aumentou mais, visto que estas casas se transformaram em bares e

funcionam até tarde da noite, principalmente nos finais de semana. Cada vizinho

que sai é um ponto comercial novo que surge”.

Diante desse fato, podemos observar que as transformações sócio-espaciais

provocadas pela chegada do Natal Shopping-Center, no seu entorno, notadamente no bairro de

Candelária, já apontam a existência de um novo modo de morar na cidade, baseado no

anonimato, na rua que começa a esvaziar-se de moradores e que, paulatinamente, é tomada por

levas de automóveis particulares e freqüentadores de bares como também do próprio S.C. como

um lazer cooptado. São elementos que começam a definir mudanças substanciais neste bairro



como produto da renovação urbana que aumentou consideravelmente depois da implementação

desse empreendimento.

Na rua Ubaldo Bezerra, ao lado desse empreendimento, paralela a avenida Senador

Salgado Filho, houve grandes transformações. Aí surgiram vários empreendimentos comerciais:

clínicas,  loja de produtos ortopédicos, ateliês,  escritórios de arquitetura, salão de beleza, loja de

material de construção. Ainda nesta rua, observamos que o antigo terreno que separa os dois lados

da rua, se transformou em uma praça que veio valorizar ainda mais as  casas de luxo existentes.

Além disso, toda a rua que antes era de barro batido ganhou asfalto e algumas residências se

transformaram em casas destinadas a serviços tais como:  locadora de carros, pré-escola. Um

condomínio residencial de luxo, com três torres de 18 andares, também se encontra nesta rua.

Na avenida Senador Salgado Filho ao lado da Agaé (loja de material de construção),

foi construído um pequeno estabelecimento de galerias comercial (Chacon Center), cujo requinte

das lojas nada deixa a desejar as lojas internas do Natal Shopping. Neste, fixou-se uma locadora de

vídeo, uma loja destinada a vidros decorativos, uma loja de lâmpadas especializada em variedades

de lâmpadas decorativas, uma livraria com grande variedade de livros e uma loja destinada a

decoração infantil. Podemos observar que o movimento de pessoas nestas lojas é muito freqüente

durante todo o dia, uma vez que estas obedecem regularmente ao horário pré-estabelecidos dos

shoppings. (ver figura 41).

Fonte: GersonGomes, 2002.

Figura 41 – Avenida Sen. Salgado Filho, destacando a galeria

comercial Chacon Center



Na rua Miguel Rocha, a poucos metros do Natal shopping, se instalou uma

revendedora de carros importados. Esta rua que, outrora, se configurava numa rua sem asfalto,

encontra-se completamente asfaltada e passa por grande especulação imobiliária. É comum nesta

rua vê-se placas de terrenos para vender, apartamentos e casas recém-construídas. É notório o

surgimento de vários condomínios de apartamentos, além de alguns edifícios residências e de

serviços ainda em construção.

Na rua Ataulfo Alves, próximo ao posto de gasolina Planalto, houve um aumento

considerável no número de casas e apartamentos construídos, como também de drugstores,

locadoras, farmácias. A rua foi asfaltada, propiciando um maior fluxo de pessoas e de veículos. A

rua Paulo Lira, paralela a rua Ataulfo Alves, também registra na atualidade um crescente aumento

na construção de casas e apartamentos de luxo para a classe média alta e a exemplo de outras ruas

já citadas, ganha muitos serviços como por exemplo: TV a cabo, farmácias, bares, locadoras de

vídeo, clínica veterinária etc.

Assim, observamos que as transformações sócio-espaciais que vem ocorrendo a

todo instante nas proximidades deste shopping que ainda é considerado o maior da cidade, tais

como construção de túneis e viadutos está intimamente vinculada a idéia de uma cidade voltada

para o uso do automóvel, priorizando trajetos, tempo de percurso e com isso, construindo os

principais eixos viários da cidade. O “progresso” aparece em sua inexorabilidade definindo o

destino dos cidadãos, onde e como morar, como se deslocar, o que e como consumir, que tipo de

transporte usar.

Desta forma, observamos que as transformações que estão ocorrendo nas áreas

próximas dos três maiores shoppings da cidade vêm, ao longo do tempo, produzindo uma grande

valorização, destinada principalmente à ocupação de serviços e comércio, o que causa um aumento

na especulação imobiliária, logo, do aumento dos aluguéis dos imóveis nesta área da cidade,

provocando uma mudança no uso do solo nessa área. Assim, o processo de (re)produção espacial

se realiza abalando constantemente as referências espaciais que sustentam a vida, gerando com

isso, o estranhamento como conseqüência da (re)produção de um espaço cada vez mais segregado.

Buscando aspectos que corroborassem este objeto de estudo, no que se refere às

mudanças e transformações ocorridas nas áreas próximas a tais estabelecimentos, aplicamos um

questionário junto a alguns proprietários de estabelecimentos comerciais localizados próximos



aos shoppings, com o objetivo de verificar quais os tipos de mudanças provocadas por estes

empreendimentos e se estas foram recebidas de forma positiva  ou negativas por estes

comerciantes.

Desta forma, quando perguntado aos comerciantes se houveram mudanças

significativas na área circunvizinha após a implementação dos shoppings, 100% dos entrevistados

afirmou que sim, ou seja, obtivemos uma unanimidade às respostas positivas quanto a influência

destes empreendimentos na (re)produção e/ou transformação do espaço da área. Quando indagados

a apontar que tipo de mudanças e/ou transformações foram provocadas nas áreas próximas a tais

estabelecimentos, a grande maioria dos entrevistados apontou a questão da valorização que a área

recebeu, ou seja, a procura por terrenos e imóveis próximos aos shoppings aumentou

consideravelmente, as residências próximas tiveram seu valor aumentado. Outros comerciantes

afirmaram que a especulação imobiliária nessas áreas cresceu de forma assustadora, fato que é

corroborado por alguns proprietários próximos quando nos mostram que:

“[...] as casas aqui da rua praia de Genipabu tiveram seus valores duplicados, é

muito comum os donos das casas receberem propostas para vendê-las para depois

os novos donos transformarem a casa num negócio bastante lucrativo, um bar, um

restaurante...”

“As ruas que antes não eram calçadas aqui próximo ao Natal shopping foram

rapidamente asfaltadas para melhorar o acesso a esse shopping”.

“Nossa rua ganhou mais movimento, mais policiamento e foram calçadas,

melhorando o acesso para quem mora por aqui, principalmente nos dias de chuva

que alagava tudo, era um transtorno”.

A construção de empreendimentos comerciais, casas de alto padrão arquitetônico,

apartamentos de luxo, pequenos flats do tipo quitinetes, bem como muitos terrenos para

especulação imobiliária, devido à valorização que a área recebeu, podem ser constatadas de forma

bastante clara nos arredores desses empreendimentos, fato que provocou mudanças e/ou

transformações das áreas circunvizinhas, e que tem favorecido a mudança na forma de uso do solo

dessas áreas, ou seja, num processo de (re)produção do espaço urbano. Outro aspecto bastante

apontado foi o aumento do fluxo comercial e de pessoas nessas áreas, fato que se deve



ao crescimento do comércio e serviços que vem surgindo ao longo do tempo como: farmácias,

bares e restaurantes, lavajatos etc, bem como de outros que não param de surgir, conforme já

destacado anteriormente.

Alguns alegam que a partir da instalação dos S.C. ocorreram uma significativa

melhoria na infra-estrutura da área, ou seja, muitas ruas que antes eram de barro foram calçadas e

outras foram asfaltadas, melhorou a iluminação pública nas ruas pois esta passou a ser mais

freqüentada, o policiamento passou a ser mais freqüente, dando maior  segurança aos transeuntes

como aos próprios moradores do bairro, além do aumento do lazer e entretenimento. Os

depoimentos abaixo relatam alguns proprietários de lojas sobre as mudanças provocadas pelos S.C.

na cidade.

“Houve uma melhor valorização do bairro, maior fluxo de pessoas [...]”

“O comércio aumentou depois da implementação do Praia Shopping. As pessoas

têm mais opções de lazer e as residências próximas se tornaram mais valorizadas”.

“A especulação imobiliária deu um salto pois o número de construções de casas,

apartamentos, bares, restaurantes aqui próximos ao Praia Shopping aumentou

bastante, como conseqüência a infra estrutura melhorou”.

Ao perguntarmos se estas mudanças foram recebidas de forma positiva ou negativa,

80% entrevistados afirmaram que sim, 20% afirmaram que não, ou seja, as mudanças provocadas

pelos S.C. não foram bem recebidas por eles. Dentre aqueles que responderam que sim,

constatamos que as respostas foram bem parecidas com as anteriores tais como: houve um maior

fluxo de pessoas, um aumento no comércio na área, um aumentando do fluxo de veículos

circulando pelo bairro, maior valorização dos seus imóveis e economia de tempo para fazer

compras e para o lazer.

Entretanto, os que afirmaram que as mudanças provocadas pelos S.C. não foram

positivas, apontaram como justificativas, aspectos como: o aumento do fluxo de pessoas e veículos

provocou uma poluição sonora, trouxe insegurança, perda da vizinhança, poluição visual etc.

Outros argumentaram que os estacionamentos de suas lojas, normalmente são



ocupados pelos freqüentadores dos S.C., o que faz com que muitas pessoas deixem de freqüentar e

comprar em suas lojas por não conseguirem estacionar seus veículos, ou seja, segundo a fala desses

comerciantes há uma perda gradativa de seus compradores, logo, de faturamento destes

empreendimentos comerciais. Os depoimentos esclarecem bem o descontentamento de alguns

comerciantes próximos aos principais S.C. em Natal.

“A Agaé perde espaço de estacionamento porque o horário da loja é diferente do

Natal Shopping Center. O nosso estacionamento é normalmente ocupado por

pessoas que freqüentam esse shopping e nós perdemos clientes, pois estes não têm

onde estacionar e vão embora, ou procuram outro lugar para comprar”.

“Os shoppings tiraram muito nossa freguesia, a concorrência é muito forte”.

Entretanto, apesar de muitos desses comerciantes se estabelecerem nesses locais

atraídos pelos shoppings, percebemos que alguns deles culpam esses empreendimentos pelos

aspectos negativos existentes na área onde eles encontram instalados.

Diante do exposto, podemos constatar que, na atualidade a (re)produção sócio-

espacial em Natal, notadamente nas áreas próximas aos S.C. revela a contradição entre a produção

de um espaço em função das necessidades econômicas e políticas e ao mesmo tempo a reprodução

do espaço da vida social. No primeiro caso, a (re)produção do espaço se dá pela imposição de uma

racionalidade econômica assentada nas necessidades impostas pelo desenvolvimento da

acumulação que produz o espaço como condição/produto da produção, revelando as contradições

que o capitalismo suscita em seu desenvolvimento, o que impõe limites e barreiras a sua

reprodução.

No segundo caso, a reprodução da vida no espaço urbano se realiza na relação

contraditória entre necessidade e desejo, uso e troca, identidade e não identidade, estranhamento e

reconhecimento, que permeiam a prática sócio-espacial. Tal fato tende a dissipar a consciência

urbana no momento em que esta prática hoje na cidade apresenta um sentido diverso, em função do

processo de implosão que impõe mudanças nos hábitos e comportamentos, dissolve antigos modos

de vida, transformando as relações entre as pessoas, bem como reduzindo e redefinindo as formas

de apropriação do espaço urbano.
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Hoje, as mercadorias substituem as relações diretas entre as pessoas por meio de

novos objetos. Assim, até as relações de troca modificam-se formalmente, distanciando os

agentes de relação. As antigas vendas e mercearias, por exemplo, foram substituídas por

supermercados e S.C. Como conseqüência desse processo, da normatização das relações sociais,

da rarefação dos lugares de encontros decorrentes das transformações que ocorrem a todo

instante na cidade, estabelece-se aí o estranhamento do indivíduo. Nesse sentido, a vida urbana

impõe conflitos e confrontos, apontando a instauração de um cotidiano que vem mudando a todo

instante no espaço urbano atual (CARLOS, 2000).

Assim, o atual estágio da urbanização coloca problemas novos, produzidos em

função das exigências em matéria de comunicação, de deslocamentos os mais variados e

complexos, criando ou acentuando uma hierarquia desigual de lugares na cidade, fato que em

Natal não se mostra de forma diferente. A influência que os S.C. vem provocando nas áreas

circunvizinhas na cidade, proporcionando um processo concreto de valorização de áreas inteiras,

tanto em perímetro imediato quanto no indireto é um fato inquestionável.

Desta forma, novas frentes de investimentos imobiliárias vêm a reboque destes

empreendimentos em função das facilidades proporcionadas pela construção de infra-estrutura

que valorize o solo, fixando um novo uso, criando-se, na cidade, uma área com forte poder de

atração com pesados investimentos públicos e privados, gerando o deslocamento de atividades,

que passam a competir com antigos pólos econômicos, como aqueles formados pelo comércio

mais tradicional da cidade, a Ribeira, a Cidade Alta e o Alecrim.

Todavia, o processo de valorização, aliado às estratégias dos empreendedores

imobiliários, reproduz um espaço cada vez mais voltado aos interesses particulares do grande

capital que, ao intervirem no urbano, interferem na prática sócio-espacial e, com isso, nos modos

de apropriação do espaço urbano. Entretanto, as transformações, produto de renovações urbanas

não modificam uniformemente toda a cidade, mas parte dela, provocando uma acentuada

segregação sócio-espacial. Assim, essa infra-estrutura viária e de serviços próximo aos S.C.

construído via Estado e iniciativa privada, mudando significativamente a morfologia dessa área,

tornando-a nova fonte de investimentos imobiliários e de serviços, na esteira do processo de

valorização de seu solo urbano atestam para um novo pólo econômico que se afirma a passos

largos em Natal.
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Marcada por construções arquitetônicas arrojadas, largas avenidas, viadutos e

túneis, essa área da cidade em particular, notadamente às áreas próximas aos S.C. surgem como

expressão simbólica da modernidade na cidade, sinalizando a hegemonia do automóvel, que está

na base da orientação que o planejamento do espaço assume. Nessa perspectiva, os usos e

funções dessa área vêm apresentando mudanças constantes, impondo o automóvel como único

meio de deslocamento possível, conseqüência das intervenções urbanas que foram realizadas

pelos poderes públicos e privados nesta área da cidade.

Aqui, o espaço revela sua dimensão política como instrumento intencionalmente

organizado e manipulado, surgindo como meio e poder nas mãos de uma classe dominante que

diz representar a sociedade, mas não abdica de seus objetivos próprios. Desse modo, a

consolidação do uso empresarial crescente nesta área, aponta os limites e as possibilidades de

superação das barreiras a acumulação pelo próprio desenvolvimento do capitalismo em sua

necessidade renovada de produzir e (re)produzir o espaço como condição, produto de sua

realização.

3.3.2 A influência dos S.C. na mudança de hábitos e costumes em Natal-RN

A fim de corroborar uma das hipóteses levantadas na pesquisa  procuramos,

através do trabalho de campo, identificar com alguns lojistas dos shoppings pesquisados, as

seguintes variáveis: as classes sociais dos seus freqüentadores, o perfil destes por ramos de

atividades, como também, se eles acreditavam ou não na influência dos S.C. na mudança de

hábitos e costumes na cidade. Nesta última questão, foi pedida uma justificativa para melhor

compreensão do objetivo de estudo. O resultado dos dados apurados nos revelou os seguintes

resultados:

Com relação às classes sociais que pertencem os freqüentadores do Natal

shopping-center, com base nos dados da figura 42, a pesquisa revelou que as classes A e B foram

indicadas por 44% dos entrevistados, seguida pela classe A apontados por 22% dos lojistas e as

classes A,B e C por também 22% do universo pesquisado. Quanto às classes B e C, apenas 12%

desses lojistas afirmaram que estas são as que mais freqüentam este shopping. Assim, o perfil do

freqüentador do Natal-Shopping-Center apesar de predominar as classes A e B, existe uma

heterogeneidade de classe social dos seus freqüentadores (ver figura 42).
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Com relação ao perfil do consumidor por ramo de atividade, ou seja, o que levam

estas pessoas a freqüentarem este empreendimento, os dados da pesquisa realizada com  lojistas

desse shopping, contidos na figura 43 constatou que, 44% dos entrevistados afirmaram que as

pessoas vão ao Natal shopping-center para comprar em lojas de griffes famosas (femininas e

masculinas), 34% afirmaram que o que mais os levam ao shopping é o atrativo da praça de

alimentação e os cinemas para assistirem um bom filme e 22% revelaram que as pessoas

procuram o shopping devido à necessidade de consumir em toda essa gama de opções que o

shopping oferece, ou seja, freqüentar as lojas em geral, a praça de alimentação e assistir filmes.

Esses dados caracterizam bem o perfil dos freqüentadores deste empreendimento,

uma vez que mostra que, tal empreendimento por ter mais lojas de griffes, tem um público

44%

34%

22%

Lojas

Praça de Alimentação e

Cinemas

Lojas, Cinemas e Praça de

Alimentação

  Fonte: Pesquisa de campo, 2002.

Figura 43 – Perfil do consumidor do Natal-shopping-center

Figura 42 – Classes sociais que freqüentam o Natal-shopping
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 Fonte: Pesquisa de campo,  2002.
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assíduo que gosta de comprar roupas de marcas famosas pelo status que estas representam para a

sociedade, como também freqüentar sua variada praça de alimentação e seus dois cinemas,

principalmente nos finais de semana pois ainda é o shopping de referência da cidade. Nesse

contexto, percebemos o elevado padrão dos seus freqüentadores, dado este que vem corroborar

com a variável (classe social) já analisada anteriormente, na qual constatou as classes A e B

como as que mais freqüentam este estabelecimento comercial.

Com relação ao Shopping Via Direta, os lojistas apontaram, no que se refere à

classe social dos freqüentadores, que 72% pertence às classes B e C; 14% pertence à classe B e

esse mesmo percentual pertence a classe C (ver figura 44). Ao nosso ver, esta mudança de classe

social verificada no shopping em análise se dá pelo fato deste empreendimento não ter sido

construído com uma arquitetura moderna, não possuir cinemas, ou seja, não foi construído para

ser o shopping da cidade. Ao contrário, não tem lojas com griffes renomadas, climatização, é

completamente aberto e ainda concentra uma central do cidadão para realização de alguns

serviços (pagamento de água, luz, telefone etc) que é uma das responsáveis por boa parte dos

freqüentadores deste estabelecimento, caracterizando-o como o shopping mais popular dentre os

três pesquisados. Entretanto, devemos esclarecer que esta Central do Cidadão foi instalada nesse

shopping com o objetivo de atrair as camadas mais baixas da população, ou seja, suas lojas e

serviços são voltados para atender esses seguimentos da sociedade da cidade.

Quanto ao perfil dos consumidores do Shopping Via Direta, a pesquisa revelou,

conforme mostra a figura 45, que 49% procuram o estabelecimento em busca dos serviços

oferecidos pela Central do Cidadão do governo do estado, como também por outros serviços

14%
14%

72%
Classes B - C

Classe B

Classe C

Fonte: Pesquisa de campo, 2002.

Figura 44 – Classes sociais que freqüentam o shopping Via Direta
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instalados nesse shopping. Por outro lado, foi revelado pelo universo pesquisado que 31% dos

seus freqüentadores são atraídos para o mesmo S.C. motivados pela praça de alimentação e já

20% são atraídos pelas lojas de vestuário masculino e feminino, além de calçados em geral.

Observamos então, pelos dados auferidos na figura 45 que praticamente a metade

dos freqüentadores desse shopping o procura em busca dos serviços oferecidos, como já

colocados anteriormente. Estes são, na verdade, os grandes responsáveis pela maior assiduidade

de quem costuma freqüentar esse shopping, seguido pela praça de alimentação que possui uma

freqüência considerável, pela boa paisagem que esta proporciona, pela brisa natural que ela tem e

pela música ao vivo que oferece aos seus freqüentadores.

Todavia, o que menos leva as pessoas a freqüentarem o Shopping Via Direta são

suas lojas, uma vez que estas não são muito representativas no quadro geral do estabelecimento,

por não comportar, como já mencionado, griffes famosas e de renome nacional e internacional,

ou seja, são mais populares, fato que nos leva a considerar que não são as suas lojas o grande

atrativo deste empreendimento, como ocorrem nos outros dois shoppings em estudo.

O Praia shopping, no que se refere às classes sociais apontadas pelos seus lojistas,

os dados contidos na figura 46 revelam que 50% dos seus freqüentadores pertencem a classe B;

34% dos entrevistados afirmam que são originários das classes A e B e 16% apontaram que esses

freqüentadores são das classes B e C. Diante do exposto, este estabelecimento, dentre os três

pesquisados, é o que apresenta um público de classe média bem consolidado, seguido pelas

classes média e alta e por um percentual menor das classes B e C respectivamente, o que denota

um certo equilíbrio no tocante a questão do perfil de sua classe social. Com relação ao perfil dos

consumidores por ramos de atividades, a pesquisa revelou que: 66% buscam este shopping para

Fonte: Pesquisa de campo, 2002.

Figura 45 – Perfil dos consumidores do shopping Via Direta
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freqüentar a praça de alimentação bem como os serviços oferecidos por ele na sua Central do

Cidadão; 34% freqüentam tanto para comprar em suas lojas como para usar seus serviços, como

mostra a figura 46.

Esses dados são justificados pela sua excelente localização geográfica, pois se

trata de um shopping que, conforme vimos, se localiza estrategicamente na fronteira de um dos

bairros mais freqüentados da cidade, Ponta Negra, principalmente pelos turistas que visitam a

cidade todos os anos. Sua arquitetura moderna permite várias entradas por todos os lados, o que

não acontece com os outros dois shoppings.

Quando indagados a justificar se estes acreditavam ou não que tais

empreendimentos influenciavam na mudança de hábitos e costumes na cidade, os lojistas dos três

estabelecimentos pesquisados foram unânimes em afirmar que sim, ou seja, 100% deles
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002.

Figura 46 – Classes sociais que freqüentam o Praia-shopping
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Figura 47 - Perfil dos consumidores do Praia-shopping
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acreditam que os S.C. chegaram e influenciaram substancialmente na mudança de hábitos e

costumes dos seus freqüentadores.

As justificativas apresentadas pelos lojistas foram as mais variadas possíveis. A

grande parte deles respondeu que os S.C. são uma opção a mais de lazer para o natalense que

antes costumava freqüentar bares, restaurantes e praias, principalmente nos finais de semana.

Outra afirmação dada pelos lojistas é que estes empreendimentos representam um lugar que se

pode encontrar uma ampla variedade de serviços como bancos, lojas variadas, comida. Estes

serviços oferecidos pelos shoppings fazem com que as pessoas não precisem ir de um lugar para

outro a fim de satisfazer seus desejos, encontramos tudo ou quase tudo num único espaço.

Outro item bastante apontado pelos lojistas se refere a “aparente” segurança que

estes empreendimentos proporcionam aos seus freqüentadores, uma vez que suas “ruas” são

tranqüilas, vigiadas, sem o desconforto e barulho dos centros e subcentros mais tradicionais da

cidade. A comodidade para comprar foi um outro atrativo que os lojistas apontaram como

vantagem para quem freqüentam os shoppings, pois a climatização, o “não” sentir o tempo

passar, o atendimento, o requinte das lojas, o “status”, são atributos inerentes aos shoppings que

estes dão aos seus freqüentadores se constituindo em diferenciais importantes para o consumidor

mais exigente.

Outro aspecto muito apontado pelos lojistas se refere aos shoppings representarem

um comércio moderno, uma “novidade” boa que tem um amplo leque de variedades como:

estacionamento próprio, fazendo com que o consumidor não tenha que andar muito em busca de

estacionamento para seu veículo, e ainda, poder comer, freqüentar cinema, conversar, passear

num único local onde a arquitetura do prédio ou sua imponência lhe confere, como dito

anteriormente, um certo status, pois as relações interpessoais na atualidade são marcadas cada

vez mais pela supremacia do objeto. Os relatos abaixo se referem à opinião dos lojistas.

“[...] tudo o que é novidade as pessoas vêm conferir, depois elas voltam à rotina

normal”.

“Você encontra num único lugar todos os leques de opções, principalmente no

final de semana”.
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“Quando o shopping-center surge, as pessoas têm mais uma alternativa, é uma

novidade para comprar, passear que tem comodidade e segurança, além da

climatização, bom atendimento, segurança e estacionamento próprio”.

Todavia, na tentativa de buscar corroborar as nossas hipóteses, aplicamos um

questionário junto aos consumidores dos três shoppings a fim de saber a procedência e

freqüência, o objetivo dessa freqüência, os lugares onde estes costumavam freqüentar antes da

implementação dos S.C. na cidade, se estes satisfazem suas necessidades, bem como se tais

empreendimentos fizeram mudar os seus hábitos e costumes.

Assim, no que se refere ao local de procedência dos consumidores e/ou

freqüentadores desses shoppings em Natal, a pesquisa constatou que: 53% dos entrevistados

residem na Zona Sul da cidade e de bairros próximos aos shoppings como Candelária, Ponta

Negra, Capim Macio, e Neópolis; 23% provém de cidades da Região Metropolitana de Natal,

Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante; 18% provém da Zona Oeste, de bairros como

Quintas e Alecrim e 6% provém da Zona Leste, de bairros como Tirol e Petrópolis, como mostra

a figura 48.

Dessa forma, podemos constatar que a maior parte dos freqüentadores de

shoppings em Natal reside na própria Zona Sul, onde os shoppings encontram-se localizados.

Este fato se deve principalmente a dois fatores: o primeiro se refere à localização desses

empreendimentos, uma vez que os principais shoppings estão na Zona Sul, o segundo se justifica

Figura 48 –  Procedência dos freqüentadores dos Shopping-centers de Natal
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002.
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pelo grande poder aquisitivo dos seus moradores quando comparado a outras áreas da cidade.

Isto nos levando a acreditar que um fator justifica o outro, pois tais empreendimentos foram

criados para atender exatamente as pessoas de maior poder aquisitivo.

Constatamos também que um percentual bastante significativo advém de cidades

que fazem parte da Região Metropolitana da Natal, fato que se justifica pela ausência de

shoppings, muitas vezes nessas cidades, ou seja, são cidades que não contam com essa opção de

lazer ou quando contam, são empreendimentos pouco expressivos, ou seja, não tem a dimensão

dos shoppings da capital, principalmente para os mais jovens, como também pela proximidade

dessas cidades a capital. Um percentual menor provém de bairros mais distantes da cidade na

Zona Oeste como Alecrim, Cidade Alta e Rocas, fato que se justiça, principalmente, pelo baixo

poder aquisitivo da maioria das pessoas aí residentes.

Entretanto, devemos salientar que a Zona Norte apesar de apresentar altos índices

de crescimento urbano e populacional nos últimos anos, no momento da pesquisa, não foi

constatado freqüentadores advindos dessa área da cidade, fato que pode ser justificado tanto pela

distância dessa área em relação aos shoppings quanto pelo baixo poder aquisitivo apresentado

pela maioria dos seus moradores.

Todavia, quando indagados sobre a freqüência nestes estabelecimentos, podemos

observar na figura 49 que 80% dos entrevistados afirmaram que sempre costumam freqüentá-los

e 20% afirmaram que nem sempre costumam freqüentar shoppings. Entretanto, com relação a

assiduidade da freqüência, observamos uma variedade de situações. 35% afirmaram que vão pelo

menos duas vezes por semana aos S.C.; 22% freqüentam pelo menos uma vez; 15% vão todos os

dias aos S.C.; 15% freqüentam menos de uma vez por semana; 8,0% afirmaram que costuma ir 5

vezes por semana e 5% disseram que freqüentam pelo menos três vezes semanais (ver figura 50).
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Estes dados nos mostram que apesar de um percentual pequeno de pessoas

afirmaram freqüentar tais estabelecimentos menos de uma vez por semana, a grande maioria dos

22%

15%
15%

8%

5%

35%

Frequentam pelo menos duas vezes por semana.

Frequentam pelo menos uma vez por semana

Frenquentam todos os dias 

Frequentam menos de uma vez por semana

Frequentam pelo menos cinco vezes por semana

Frequentam pelo menos três vezes por semana

Figura 50 – Assiduidade dos consumidores de shoppings em Natal

Fonte: Pesquisa de campo, 2002.

Figura 50 – Freqüência dos consumidores dos shopping-centers de Natal
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Fonte: Pesquisa de campo, 2002.
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entrevistados costuma freqüentar os S.C. pelo menos uma vez por semana, o que nos leva a

acreditar que estes empreendimentos comerciais modernos chegaram e consolidaram-se como

uma opção a mais no que se refere à questão dos hábitos e costumes de uma parcela da sociedade

natalense, notadamente a de maior poder aquisitivo.

Quando indagados do objetivo da ida aos S.C., 41% afirmaram que freqüentavam

tais estabelecimentos para passear, 21% disseram que freqüentavam porque era o melhor local

para se fazer compras, 15% afirmaram que iam para comer, 13% para assistir filmes, 7%

disseram que freqüentavam todos os dias porque era o seu local de trabalho e 3% afirmaram que

freqüentava tais estabelecimentos para namorar e paquerar, como mostra a figura 51. Levando-se

em consideração as três primeiras justificativas, respectivamente, observamos que estes

shoppings já mostram que realmente representam uma opção a mais na hora do lazer e

entretenimento na cidade (ver figura 51).

Quanto aos locais que os atuais freqüentadores dos shoppings procuravam para

satisfazer as suas necessidades de consumo antes do surgimento desses empreendimentos na

cidade, a pesquisa constatou que 56%, no que se refere à questão do vestuário costumava

freqüentar os centros comerciais mais tradicionais da cidade como o Centro da Cidade e o

Fonte: Pesquisa de campo, 2002.
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Figura 51– Objetivo da freqüência dos consumidores dos shoppings de Natal
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Alecrim, 38%, no que diz respeito ao lazer diurno e noturno, supriam suas necessidades nos

bares, restaurantes e praias da cidade, 6% afirmaram que supriam essas necessidades nos

supermercado e lojas especializadas (ver figura 52).

Essas características nos mostram as poucas opções de lazer dos natalenses, uma

vez que não tivemos uma grande heterogeneidade de respostas dos entrevistados. Assim, o

binômio sol e mar, somado aos bares eram as únicas opções de lazer e entretenimento do

natalense nos finais de semana antes da implementação dos S.C. na cidade.

Quando indagados se estes estabelecimentos satisfaziam ou não suas necessidades

nos aspectos que foram levantados por eles, 77,5% dos entrevistados afirmaram que sim e 22,5%

dos entrevistados afirmaram que não. Assim, quando indagados a justificarem suas afirmações,

os que responderam que sim apontaram como fator principal concentração e variedade de

produtos e de serviços num único local, não sendo necessário o deslocamento para outros locais.

Outros apontaram a comodidade, a segurança, à qualidade dos produtos oferecidos pelos S.C.,

bem como a climatização e o conforto que estes oferecem aos freqüentadores.

Entretanto, aqueles que afirmaram que os S.C. não satisfazem suas necessidades

de: comprar, passear, comer entre outros aspectos, justificaram que além de não serem

freqüentadores assíduos, os shoppings,  são apenas lugares de passagem quando vem do trabalho

ou da escola. Outros afirmaram também que não se prendiam aos modismos que estes

estabelecimentos impõem à sociedade e que o preço tanto dos serviços oferecidos quanto do

6%

38%

56%

Centros comerciais tradicionais

Bares, restaurantes e praias 

Supermercados e lojas especializadas

Fonte: Pesquisa de campo, 2002.

Figura 52 – Locais mais freqüentados pelos consumidores natalenses antes
do surgimento dos shoppings
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vestuário e entretenimento são muito caros, preferindo freqüentar lugares mais em conta. Os

depoimentos abaixo ilustram bem às questões acima colocadas.

“O shopping preenche todas as minhas necessidades no dia a dia”.

“Existe uma variedade de opções muito grande de lazer, os artigos de vestuário

são de ótima qualidade”.

“Eles têm uma boa comida, segurança, é muito limpo, a comodidade e a

climatização me agradam bastante. O tempo passa e agente não sente”.

“Não sou preso às vaidades que os shoppings coloca”.

“Os preços dos shoppings não muito acessíveis ao consumidor”.

“Não acho que os shoppings sejam a melhor opção para lazer e compras, existem

outros lugares mais em conta para lazer e compras”.

No que se refere a mudanças nos hábitos e costumes, indagamos aos entrevistados

se estes acreditavam ou não que os seus hábitos e costumes haviam mudado com o surgimento

dos S.C. Das pessoas entrevistadas, 77,5% afirmaram que sim e 22,5% afirmou que não. Quando

levados a justificarem suas respostas, observamos que a maior parte dos que afirmaram que os

shoppings haviam mudado seus hábitos e costumes, apontaram como justificativa o fato de não

ter que freqüentar os centros mais distantes e que são mais agitados e congestionados, logo,

faziam uma economia de tempo muito importante. A comodidade e segurança foram aspectos

muito apontados por muito dos entrevistados, além da qualidade dos produtos oferecidos por

suas lojas quando comparadas a outras lojas existentes na cidade.

Diante desses dados e informações levantados pela pesquisa,constatamos que, as

transformações impostas à vida pela mudança de hábitos e costumes no espaço urbano e pelo

processo de (re)produção desse mesmo espaço na sua área circunvizinha, e que em Natal não é

diferente, impõe uma nova dinâmica reorganizada, dominada pela ação planejada, notadamente

no que se refere aos shoppings. Com isso, o esvaziamento do espaço do bairro, substituído pelo

espaço semipúblico (os shopping-centers), dominado pela reprodução econômica, que por sua

vez se baseia na constituição de novos valores sociais, aponta em nossa cidade, uma mudança
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que marca a nova coesão social à medida que a marca impressa no objeto é agora o elemento

definidor da relação social.

Tal processo pode ser observado nas entrevistas que realizamos, pelo uso dos

shoppings como empreendimentos de consumo de signos, assinalando o fato de que, no espaço

urbano, o lugar da identificação, criado por meio da familiaridade, vem sendo cada vez mais

definido fora do bairro, em função do esvaziamento da vida cotidiana deste, reforçado pela

tendência à criação de lugares de lazer privados ou semipúblicos como os shoppings que

substituem cada vez mais o lugar da rua, da praça, do comércio mais tradicional.

Assim, o mundo do lazer, cooptado pelo mundo da mercadoria, que invade e

reestrutura o tempo/modo do lazer, deslocando o morador do bairro para os subcentros, se torna

uma tendência cada vez maior nos grandes centros urbanos, fato que em Natal não se mostra de

forma diferente. Deste modo, à medida que o cotidiano se constitui como condição da

reprodução da sociedade, decorrente da expansão do mundo da mercadoria, este sai da esfera do

consumo de objetos para o consumo do espaço, redefinindo os usos do espaço e o modo de

dispor do tempo. Os S.C. representam essa tendência na reprodução da vida e do espaço na

atualidade, tanto em Natal quanto em qualquer outra cidade detentora desse tipo de “templo” de

consumo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

“A cidade firma-se como permanência da

humanidade. Sua totalidade é constituída de
partes efêmeras que se constroem

diuturnamente. A cidade é um emaranhado de

fazer e desfazer: construções, demolições,
remendos, reformas, templos, feiras, palácios,

favelas, monumentos, caminhos, ruelas, ruas,

alamedas, avenidas, vias, letreiros, acrílico,
néon, terremotos, emoções, desabamentos,

furacões. E a cidade resiste. Insiste”.

José Borzacchiello da Silva

Durante o período em que estivemos envolvidos nesta pesquisa, procuramos a

todo o momento compreender e analisar a dinâmica que vem determinando as transformações

sócio-espaciais, no que se refere a (re)produção do espaço urbano da Zona Sul de Natal, a partir

da influência que os três principais shoppings causam nesta área da cidade, principalmente no seu

entorno, provocando, entre outros aspectos, a imediata valorização do solo urbano. Desta forma,

esse período foi, para nós, extremamente importante e necessário, visto que nos oportunizou

concluir esse texto acadêmico.

Com efeito, a cidade do Natal e, particularmente a área em estudo, nos levou a

identificar e compreender toda uma dinâmica comercial e de (re)produção urbana que vem se

consolidando rapidamente nos últimos anos, mudando consideravelmente os rumos dos

investimentos públicos e privados, no que se refere a oferta de comércio e serviços, bem como a

uma mudança de hábitos e costumes para uma parcela da sociedade. Nesta perspectiva, o

entendimento do papel que os shopping- centers representam no cenário comercial e urbano, num

contexto mais amplo para a cidade, se mostra fundamental para a compreensão desse processo.

Assim, a influência que esses empreendimentos provocam nos locais onde

geralmente são implementados, tanto em nível de comércio e serviços, quanto de (re)produção

urbana, pode ser visto como um exemplo de materialização das transformações técnicas que

atingem a cidade contemporânea moderna, fruto do desenvolvimento capitalista. Entretanto, tais

empreendimentos não podem ser vistos como os únicos elementos impulsionadores das
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transformações que vem (re)produzindo, valorizando e consolidando a área como a mais

promissora para investimentos comerciais e de serviços de Natal.

Todavia, a implementação desses “templos” de consumo nos grandes centros

urbanos constitui uma “revolução”, no que se refere à esfera do consumo, do lazer e,

principalmente na mudança de hábitos e costumes da sociedade, afetando a dinâmica da

acumulação e reprodução do capital no setor de comércio varejista, uma vez que os shoppings

normalmente se instalam em lugares onde figuram os estratos de rendimento mais altos da

sociedade, relacionando-se, naturalmente aos diferentes processos de desenvolvimento a que a

sociedade está submetida.

Nesse contexto, o estudo realizado sobre a influência que os shoppings de Natal

provocam na sua área circunvizinha, como elemento de (re)produção do espaço urbano,

caracteriza-se por ser muito recente, uma vez que os maiores empreendimentos desse porte só

vão surgir, conforme vimos, a partir da década de 90, embora outros de menor porte já se

fizessem presentes, num contexto sócio-político e econômico no qual o país passava pelo

primeiro experimento neoliberal.

Originários dos anos 60 do século passado  e consolidando-se nos anos 90, o

surgimento desses empreendimentos se dá no país num momento em que sua economia se

desenvolvia a passos largos, no qual o Brasil se tornava predominantemente urbanizado, o que

significava ocorrer uma mudança muito grande nos hábitos e costumes da sociedade.

Todavia, constatamos que a partir da implantação desses empreendimentos em

área privilegiada da zona sul de Natal, passou a ocorrer um processo de descentralização do

comércio da área central, principalmente no comércio do Centro da Cidade, provocando entre

outros aspectos, o surgimento de subcentros comerciais localizados em áreas mais promissoras da

cidade, geralmente próxima a esses empreendimentos.

A zona sul da cidade vem ao longo dos últimos anos concentrando e

diversificando o seu comércio e serviços. Constatamos que diversos estabelecimentos comerciais

e de serviços têm se concentrado notadamente nas avenidas Senador Salgado Filho e Engenheiro

Roberto Freire, motivados principalmente pelo poder aquisitivo dos ali  habitam.

Com efeito, constatamos que a ação do poder público como um agente que reforça

os interesses do grande capital, e da iniciativa privada nesta área em particular, quando

comparada a outras áreas da cidade, têm contribuído de forma decisiva para a melhoria de sua
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infra-estrutura. Como é uma área de grande valorização, na qual vem atraindo grandes

estabelecimentos comerciais, é natural que o fluxo de pessoas e veículos venha aumentando

consideravelmente, exigindo um melhor equipamento urbano, no que se refere a melhoria do

sistema viário, água, iluminação etc.

Dessa forma, a construção de passarelas, viadutos, duplicação e asfaltamento de

avenidas como solução para desafogar o trânsito na área foi uma das ações implementadas pelo

poder público, uma vez que a implantação desses serviços possibilitou um melhor acesso a quem

se dirige aos shoppings, ao campus da UFRN e aos bairros da zona sul. Estas ações vieram

acompanhadas de uma melhor sinalização, iluminação pública, arborização e a construção de

praças, principalmente nas proximidades dos shoppings.

Assim, com a melhoria da infra-estrutura e com tantos serviços e comércio

migrando para esta área da cidade, ocorre uma maior valorização da terra, sendo na atualidade,

alvo de grande especulação imobiliária. Com efeito, São muitos os apartamentos e casas de luxo

que estão sendo construídos, principalmente nas avenidas supracitadas, fazendo com que altere

substancialmente a forma de uso do solo urbano. Muitas áreas, notadamente, aquelas próximas

aos shoppings, passaram a ser muito mais valorizadas, tendo como conseqüência um aumento no

preço dos seus imóveis. Este fato se observa de forma mais acentuada na avenida Engenheira

Roberto Freire, considerada por muitos, como a mais promissora da cidade. sendo por este

motivo, a exemplo da avenida Senador Salgado Filho, alvo de grande especulação imobiliária e

de serviços. Nestas avenidas, constatamos a construção e o aumento de muitos serviços como

bancos, escolas lojas de material de construção, bares, restaurantes etc, que antes só eram

encontrados nos centros comerciais mais tradicionais da cidade. Neste momento, encontra-se em

construção em um dos lados da avenida Engenheiro Roberto Freire, um calçadão para pedestres e

uma ciclovia.

Quanto ao comércio e serviços, são muitas as galerias que estão sendo construídas

nessas avenidas. Agências bancárias que antes se concentravam no Centro da Cidade também aí

se instalaram. Não podemos deixar de constatar o aumento no número de bares e restaurantes,

estabelecimentos comerciais, bem como a construção de muitos condomínios e casas de luxo,

provocando uma rápida valorização e (re)produção do espaço urbano nesta área.

Em função da grande valorização dessas avenidas, grandes partes das ruas paralelas e adjacentes

começam a sofrer as conseqüências dessa especulação, uma vez que muitas residências
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transformaram-se em bares, escritórios ou lojas destinadas a serviços em geral, fazendo com que,

num futuro próximo, estas se transformem em áreas eminentemente comerciais.

A elevação dos preços dos imóveis nessa área vem provocando uma segregação

sócio-espacial onde somente os segmentos mais abastados têm acesso a área e os segmentos

menos abastados são impelidos para as áreas periféricas quase sempre carentes de infra-estrutura.

É importante ressaltar que, a atuação do poder público e iniciativa privada, se faz principalmente

nas imediações dessas avenidas, não se estendendo a toda a zona sul, pois é notório a

precariedade de saneamento básico, calçamento, iluminação em boa parte de suas ruas,

favorecendo a proliferação, entre outros aspectos, de doenças infecto-contagiosas aos seus

moradores.

Verificamos que o processo de (re)produção da zona sul e, notadamente da área de

estudo, vem sendo realizada de forma muito acelerada, pois as transformações sócio-espaciais

que vêm se configurando, principalmente no que se refere ao seu crescimento econômico já está

consolidado, sendo uma das principais da cidade.

Com efeito, enquanto esta área surge como um dos subcentros comerciais mais promissores da

cidade, o comércio do Centro da Cidade que, outrora, era o principal centro comercial de Natal,

atendendo principalmente a alta burguesia, vem perdendo movimento e consumidores para esses

subcentros, motivados principalmente pelo surgimento de espaços semipúblicos como os

shoppings instalados na Zona Sul.

Quanto aos problemas enfrentados pelos comerciantes do Centro da Cidade e que

estão provocando essa descentralização, estão relacionados principalmente a aspectos como: falta

de estacionamento, segurança, consumidores, campanhas publicitárias que divulgue esse

comércio, abandono por parte das autoridades locais entre outros aspectos. Estes fatores,

associado ao surgimento de outros subcentros comerciais em áreas mais atrativas da cidade, vêm

fazendo com que muitos serviços e comércio se instalem nessas novas áreas como medida de

deseconomia de aglomeração.

Constatamos ainda que, esse comércio, em virtude desses problemas vem se

popularizando, mudando substancialmente seu aspecto quando comparado a outros momentos,

quando do seu apogeu que concentrava as melhores butiques e grandes magazines que atendiam a

alta burguesia da cidade. Muitos desses estabelecimentos comerciais fecharam suas portas em

virtude das sucessivas crises econômicas e/ou preferiram se instalar, como dissemos



171

anteriormente, em outras áreas. Muitos comerciantes do Centro da Cidade afirmam que esse

comércio, num futuro próximo, sofrerá os mesmos problemas do comércio da Ribeira, ou seja,

diminuirá substancialmente.

Contudo, constatamos que nem todas as transformações provocadas pelos

shoppings foram benéficas, uma vez que muitas casas de ruas próximas a estes estabelecimentos

foram vendidas e/ou transformadas em bares e restaurantes, fato observado principalmente nas

proximidades do Natal-Shopping-Center. Muitos moradores antigos mudaram-se para lugares

mais tranqüilos em virtude da poluição sonora e da grande movimentação que essas ruas

passaram a ter depois da implementação dos shoppings e desses serviços.

Devemos acrescentar também que, com o surgimento dos shoppings, além dos

fatores já mencionados, vem ocorrendo uma mudança nos hábitos e costumes para uma parcela

da sociedade natalense, uma vez que, muitos aspectos como: lazer e/ou entretenimento, compras,

cinemas entre outros, antes da implementação desses shoppings eram supridos nos centros

comerciais mais tradicionais, praias, bares e restaurantes da cidade.

Todavia, constatamos que com o surgimento desses espaços na cidade, a parcela

mais favorecida da sociedade passou a freqüentá-los a fim de consumir e se divertir, etc. Estes

estabelecimentos, ao contrário dos centros mais tradicionais e antigos da cidade oferecem, entre

outros aspectos, conforto, segurança e estacionamento, além de diminuir substancialmente o

tempo na realização dessas atividades. Com efeito, constatamos que evidenciando que a

(re)produção do espaço urbano nessa área da cidade como em qualquer outro lugar, recria

constantemente as condições de produção e concentração de pessoas e atividades, a partir das

quais se realiza o processo de reprodução do capital.

Todavia, se faz necessário colocar com relação a especulação imobiliária

verificada na zona sul, notadamente na área de estudo, que a presença do poder público no

redimensionamento dessa questão é de extrema importância. Seu papel deve ser o de priorizar o

acesso der todos no que se refere ao solo urbano, não priorizando apenas às exigências de

determinados segmentos sociais mais privilegiados. Dessa forma, diminuirá a segregação sócio-

espacial que ora vem se configurando na área.

É importante que os órgãos competentes possam dotar a área de um melhor

equipamento urbano como: calçamento, iluminação, policiamento etc. Com efeito, a

implementação de saneamento básico para toda a área é uma das medidas mais urgentes que deve
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ser assumida, pois a falta deste traz conseqüências graves para a saúde da população, além de

desencadear uma série de impactos ambientais, comprometendo a qualidade de vida de seus

moradores.

Faz-se necessário também por parte do poder público, procurar viabilizar as

medidas necessárias para que os centros comerciais mais tradicionais da cidade possam contar

com um aparato adequado, no que se refere a questão da segurança, estacionamento de fácil

acesso, comodidade, campanhas que possam divulgar os atrativos ali existentes para que, desta

forma, possam continuar num cenário de importância, no que se refere a questão comercial e de

serviços e não venha a padecer dos mesmos problemas de decadência como ocorre em algumas

áreas comerciais em todo o país e que em Natal não é diferente.

Dessa forma, se faz necessário repensar o tipo de políticas públicas implementadas

na cidade, de modo que seu crescimento econômico e de serviços se dê de forma a beneficiar a

todos da sociedade, dotando-a de melhores condições para que os que nela vivem.
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