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RESUMO 
 

 

Este trabalho objetiva realizar uma análise sobre a produção do espaço e a dinâmica 

existente entre os agentes sociais que atuam e interagem, embora de maneiras 

distintas, na produção e re-produção espacial no Bairro Potengi em Natal, Rio 

Grande do Norte. O bairro vive um processo de dinamismo incontestável e possui 

um cotidiano marcado pela heterogeneidade, destacando-se como um bairro em 

transição. Portanto, sua análise, sob a perspectiva do método dialético, contribui 

para a compreensão de que a produção espacial pode ser analisada através do 

estudo das formas e dos conteúdos, podendo contribuir para a sua real apreensão. 

Afinal, a cidade reflete formas, assume funções, apresenta conteúdos e essa 

dinâmica influi e é influenciada pelas relações humanas. Assim, esta pesquisa busca 

analisar a produção do espaço, com base na observação e no estudo do rico 

cotidiano dos distintos agentes sociais concretos que atuam no espaço citado.  

 
 
 
Palavras-Chave: Produção do Espaço; Agentes Sociais; Formas; Funções; 

Cotidiano. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work aims to conduct an analysis on the production of space and the dynamics 

between social agents that act and interact, albeit in different ways, in the production 

and re-production space in the Neighborhood Potengi in Natal, Rio Grande do Norte. 

The neighborhood is undergoing a process of dynamism undeniable and has a daily 

marked by heterogeneity, especially as a neighborhood in transition. So your 

analysis, from the perspective of the dialectical method, contributes to the 

understanding of the production space can be analyzed through the study of the 

forms and content, and may contribute to its real apprehension. After all, the city 

reflects forms, assumes functions, features and content that dynamic influences and 

is influenced by human relationships. Thus, this research seeks to analyze the 

production of space, based on the observation and study of the rich daily life of 

different social agents that operate within concrete quoted. 

 

 

Keywords: Production of Space, Social Agents, Forms, Functions, Everyday. 
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INTRODUÇÃO – CONHECENDO O OBJETO, INICIANDO O ESTUDO 
 

Discutir a produção do espaço e as distintas ações dos seus agentes 

produtores possibilita, sem dúvida, a construção de uma compreensão da sociedade 

contemporânea mais próxima do real. Destarte, torna-se evidente a necessidade de 

uma nova postura “geográfica”, um novo contexto de discussões sobre o espaço que 

permita sua apreensão numa perspectiva atualizada, moderna. A dialética possibilita 

esse contexto analítico com uma perspectiva que esteja embasada em compreender 

a produção do espaço e sua implicação social, englobando também o movimento 

implícito nessa relação. Seguindo este pensamento, parte-se do estudo do espaço 

urbano, visto que o urbano apresenta, arrebata e normatiza a vida da sociedade 

moderna.  

Assim sendo, o estudo das ações práticas da vivência humana apresenta-se 

enquanto extremamente relevante para a compreensão da contemporaneidade, 

visto que perante a sociedade urbana, até mesmo os mais rotineiros hábitos ou 

práticas do dia-a-dia são apreendidos, mas não totalmente, por uma dinâmica de 

reprodução dos anseios capitalistas. Carlos (2011b) comenta sobre a necessidade 

da aproximação do real para o entendimento do modo como vive o ser humano 

moderno. Ela destaca, inclusive, o imperativo de se deslocar a análise requerida da 

perspectiva exclusivamente fenomenológica, isto é, ela enfatiza a valorização das 

práticas reais, entretanto, não se desprezam as subjetividades presentes: 

 

[...] Há nesse processo uma dupla determinação: o homem se objetiva 
construindo um mundo real e concreto, ao mesmo tempo em que se 
subjetiva no processo ganhando consciência sobre essa produção. [...] 
Assim, se no plano do conhecimento o espaço revela-se em sua dimensão 
abstrata, ele corresponde também a uma realidade real, uma vez que sua 
produção social liga-se ao plano do concreto. A materialização do processo 
é dada pela concretização das relações produtoras dos lugares, revelando a 
dimensão da produção/reprodução do espaço (CARLOS, 2011b, p.11).  

 

Imersas na desigualdade que marca o espaço urbano, as pessoas 

concretizam práticas sociais típicas de um sistema que se baseia na exploração e 

que se reinventa em uma velocidade assustadora. Elas se inserem em rotinas de 

trabalho, estudo, competição e produzem espaços típicos, espaços formados dentro 

da complexidade que envolve essas relações humanas regradas pela concorrência 

que o modo de produção capitalista impõe. Elas acabam, em certos contextos, por 
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atribuir às relações interpessoais valores semelhantes às relações que mantêm com 

as coisas, os objetos, ou seja, dentro do capitalismo, são atribuídos às pessoas 

valores de troca, é o mundo da mercadoria que se ratifica. Porém, não há 

homogeneização.  

Nos contextos mais ásperos de predominância dos anseios de exploração do 

homem, se relacionar com o vizinho ou com o colega de trabalho acaba se tornando 

uma escolha que, cada vez mais, está alheia aos valores de construção e 

valorização do humano, do homem enquanto ser social. Superar o concorrente, 

conquistar bens materiais, expor o sucesso profissional, exibir signos de riqueza, 

conquistar e manter status, são as “novas” práticas do cotidiano capitalista e que são 

estimuladas dentro dessa dinâmica de acúmulo e consumo, que é, sobretudo, 

individualista.  

Entretanto, Dozena (2012) enfatiza que, mesmo dentro da racionalidade do 

capital, é possível a existência de outras racionalidades. Para o autor, a historicidade 

e a densidade que marcam o urbano, permitem que distintas experiências espaciais 

possam se apresentar, potencializando aquilo que ele vai chamar de “[...] cotidiano 

menos esquemático e repetitivo” (DOZENA, 2012, p. 216). Assim, novas lógicas 

ainda são possíveis e fragilizam o discurso preponderante que afirma vivermos num 

mundo globalizado, integrado, padronizado.  

Assim sendo, destaca-se que a questão levantada inicialmente e que motivou 

o desejo de iniciar o presente trabalho, baseou-se no objetivo de realizar 

efetivamente um estudo do espaço, a partir da análise do cotidiano das pessoas 

nele inseridas, acreditando que essa análise pode fornecer perspectivas 

interessantes para a atualização ininterrupta dos estudos espaciais.  

A dinâmica do capital estimula e determina o surgimento de espaços com 

novas formas e conteúdos ligados aos seus interesses. Na verdade, ele é 

profundamente marcado pelo poder da renda ou, em outras palavras, pelas classes 

sociais envoltas na produção do espaço. Mas, há outros elementos envolvidos 

nessa produção. Por exemplo, quanto maior o poder aquisitivo do agente e/ou 

instituição envolvida na produção espacial, menor será, segundo o contexto posto, 

seu interesse ou tempo destinado às práticas sociais consideradas tradicionais, 

como as relações de vizinhança cultivadas enquanto relações importantes. As 

classes mais abastadas têm buscado, cada vez mais, a auto-segregação, o 
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individualismo, e essas práticas sociais refletem-se nas formas assumidas pela 

cidade.  

Nos bairros onde a população apresenta índices de rendimentos mais baixos, 

são mais comuns os contatos entre as pessoas, a valorização das relações de 

vizinhança, ou seja, as práticas sociais que ainda envolvem a conversa na esquina, 

a vivência e a construção do cotidiano liberto das ações estritamente individualistas. 

Nestes espaços, ou seja, nos bairros cuja população apresenta rendimentos menos 

expressivos, as relações interpessoais parecem se diferenciar sobremaneira 

daquelas vivenciadas nos bairros de população abastada.  

Mas, é importante reafirmar que nenhum dos processos citados pode ser 

tomado enquanto pronto e acabado, isto é, o estudo do urbano sempre aponta para 

uma complexidade, não há padrões absolutos, sim dinamicidade, logo, a importância 

da manutenção de certos questionamentos acerca da produção do espaço. Torna-se 

relevante comentar que, nesta pesquisa, houve uma atenção especial destinada à 

verificação, comprovação e ratificação dessa heterogeneidade típica da cidade.  

Assim, para verificar a pertinência do estudo da produção espacial pelo olhar 

da cotidianidade, esse texto se concentrará na análise de um bairro, o Bairro 

Potengi, localizado na Região Administrativa Norte ou simplesmente Zona Norte de 

Natal/RN, como é mais conhecida. A escolha pelo estudo do referido bairro se 

justifica pelas recentes transformações vivenciadas pelo mesmo. Essas 

transformações podem até mesmo qualificá-lo como um “bairro em transição”. A 

expressão “bairro em transição” refere-se, resumidamente, ao fato do bairro ter 

surgido a partir das políticas públicas habitacionais em vigência no Brasil por volta 

dos anos de 1970 e 1980.  Inicialmente, as casas lá construídas destinaram-se a 

acolher, em seus conjuntos residenciais, camadas de menor poder aquisitivo, 

quadro que atualmente não reflete mais a realidade do espaço em tela. Entretanto, 

os elementos que levaram ao uso desta expressão serão abordados, mais 

detalhadamente, na sequência do texto.  

No Bairro Potengi apresentam-se re-definições no campo econômico e social 

que têm despertado olhares mais atentos destinados ao espaço citado, visto que ele 

tem acumulado, de forma acelerada, índices de dinamismo e valorização, facilmente 

perceptíveis na dinâmica citadina. Suas especificidades e relevância na totalidade 

da cidade, o fazem, como citado, espaço de interesse e riqueza para análises 

econômicas e sociais. 
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Destacaram-se, enquanto etapas deste trabalho, os seguintes pontos: 

realização de um levantamento histórico sobre a formação do Bairro Potengi em 

Natal/RN, além de uma pesquisa de campo, objetivando conhecer melhor o espaço 

em estudo e o cotidiano dos seus moradores Também constituiu etapa fundamental 

no processo de pesquisa, a análise do perfil socioeconômico do referido bairro. O 

interesse foi compreender como ele se apresenta na atualidade. Objetivava-se 

verificar até onde o recente dinamismo econômico do Bairro Potengi interfere nas 

práticas sociais dos seus moradores. Também foi imprescindível a produção de 

registros fotográficos dos espaços em estudo, pois a análises das formas produzidas 

e que hoje caracterizam esses espaços são relevantes, visto que as relações sociais 

e as produções sociais se fazem concretas através da produção espacial. Por fim, o 

trabalho buscou a construção de considerações críticas sobre o que foi investigado, 

discutindo os questionamentos que foram propostos, isto é, o Bairro Potengi é um 

bairro em transição? E que transição seria é esta? O estudo do cotidiano do lugar 

possibilitar compreender suas alterações espaciais? 

Para iniciar o trabalho, considerou-se relevante contribuir, embora 

sucintamente, com a discussão da cidade em si. Para se discutir a cidade e como a 

vida na cidade se esboça na contemporaneidade, faz-se necessário destacar que a 

compreensão acerca da produção do espaço urbano passa por uma compreensão 

da transformação das formas urbanas, da aceleração do tempo e dos rebatimentos 

das práticas do cotidiano nesse espaço. Conseqüentemente, a análise das ações da 

vida cotidiana encontra na produção das especificidades concretas, sua ligação com 

a produção do espaço enquanto processo dialético e complexo.  

Nessa empreitada, determinados autores e obras se destacaram enquanto 

contribuições indispensáveis para uma melhor apreensão do tema em estudo, ou 

seja, o tema da produção do espaço1. Certamente, o livro A Produção do Espaço 

Urbano: agentes e processos, escalas e desafios, organizado por Carlos, Souza e 

Sposito (2011), contribuiu para uma atualização da temática citada e presente no 

próprio título dado à coletânea de textos que têm seu foco no urbano. A leitura dos 

textos possibilitou o resgate de apreensões anteriores e funcionou como um 

instrumento de “re-ligação” e complementaridade de discussões propostas 

anteriormente pela própria Ana Fani Carlos, por Roberto Lobato Corrêa, Maria 

                                                
1
 Observar as Referências Bibliográficas. 
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Encarnação B. Sposito, entre outros geógrafos de grande relevância e que também 

trazem suas contribuições mais recentes neste livro. Também é importante a 

discussão posta sobre o papel do Estado, visto que ele age enquanto regulador das 

distintas apropriações espaciais vivenciadas e impostas pelo capitalismo e também 

atua enquanto produtor deste mesmo espaço urbano. Nas palavras de Corrêa, esse 

Estado, sendo capitalista “[...] desempenha múltiplos papéis em relação à produção 

do espaço. Essa multiplicidade decorre do fato de o Estado constituir uma arena na 

qual diferentes interesses e conflitos se enfrentam” (CORRÊA, 2011, p. 45).  

É imprescindível dizer que, na construção deste trabalho, foram importantes 

as análises baseadas na perspectiva do pensamento de Henri Lefebvre. Filósofo 

renomado e estudioso do urbano, ele apresenta um elevado potencial explicativo 

acerca da cidade, pois vai desvendando-a numa perspectiva crítica e revolucionária. 

Porém, há ainda, outro fato marcante em Lefebvre e que não pode ser 

desconsiderado. Trata-se da sua análise da rua, do bairro e do cotidiano. Ele ratifica 

que o mais importante é conhecer a cidade por dentro, entendendo que ela é um 

todo e que seu elemento mais importante é exatamente aquele que, por alguns, é 

ignorado: o vivido, o construído e o experimentado. 

A relevância desta pesquisa justifica-se, assim, a partir da necessidade de 

aprofundamento dos estudos urbanos no Brasil e, mais especificamente, em Natal. 

Entende-se que a compreensão máxima das características da dinâmica urbana 

requer constantes estudos e análises temáticas, visto que o atual espaço urbano se 

constitui em um campo de lutas, um espaço complexo, reflexo e condicionante da 

sociedade capitalista vigente. Conclui-se que esse espaço dialético merece ser 

constantemente re-visitado e re-discutido.  

O desenvolvimento da pesquisa foi organizado em quatro etapas. A etapa 

inicial foi marcada pela constituição do referencial teórico. Esse referencial forneceu 

sustentação às análises pretendidas, visto que o conhecimento da produção 

bibliográfica sobre a temática em estudo possibilitou a compreensão dos fenômenos 

visualizados no campo. O levantamento bibliográfico (bibliotecas, trabalhos 

acadêmicos, artigos publicados, relatórios técnicos de órgãos públicos) e as leituras, 

marcaram o momento em que a temática abordada passou a ser aprofundada.  

Buscou-se, fundamentalmente, a análise do conceito de cotidiano e de produção do 

espaço. Essa análise baseou-se na observação e interpretação das práticas comuns 

dos moradores do Bairro Potengi. Destacou-se, portanto, a compreensão da 
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produção espacial, a caracterização do espaço urbano e o entendimento da função 

dos seus agentes produtores e transformadores. A produção bibliográfica acerca das 

políticas públicas de habitação no Brasil também foi objeto de leitura. Leituras 

acerca da fundação e atual dinâmica do Bairro Potengi também integram esta etapa 

do trabalho. 

 No tocante ao conceito de espaço, produção do espaço, cotidiano, 

produção social, estudo da paisagem e da relevância do lugar, foram consultadas 

obras de autores como Henri Lefebvre, Ana Fani Alessandri Carlos, Roberto Lobato 

Corrêa, destacando que outras relevantes leituras também se efetivaram e 

auxiliaram na compreensão dos conceitos citados, permitindo o desenvolvimento de 

um olhar mais crítico sobre o objeto de estudo, olhar este que foi fundamental para 

sua análise e compreensão posteriores.  

Enfocando a produção habitacional no Brasil, sua periodização e 

implicações na economia, na sociedade e na dinâmica do espaço, ratifica-se a 

importância da leitura das obras de Nabil Bonduki, Ermínia Maricato, Edna Furtado, 

entre outros. Como já citado, foi indispensável a leitura sobre a história da cidade de 

Natal, seus principais vetores de transformação e sua situação hoje, visto que se 

pretende a compreensão da atual re-definição espacial verificada em um de seus 

bairros e que só pode ser compreendida enquanto parte de um todo que se integra e 

cujas partes interagem.  

Na sequência, realizou-se um trabalho de campo que, para possibilitar maior 

operacionalidade, foi subdividido em dois momentos. No primeiro, foram feitas as 

entrevistas com os moradores do referido bairro. Pretendeu-se, nesse momento, 

identificar e compreender as razões que levaram à chegada e permanência deles2 

no bairro. Através dessas entrevistas, buscou-se o levantamento de informações 

relevantes para a compreensão do cotidiano dos entrevistados e, por conseguinte, 

do cotidiano do bairro. Buscou-se saber, na visão dos moradores, o que 

permaneceu e o que mudou em suas respectivas casas, ruas e no bairro em estudo. 

                                                
2
 Para facilitar a compreensão das práticas cotidianas dos moradores do Bairro Potengi, eles, os 

moradores, foram classificados em dois grupos. O primeiro grupo é composto pelos moradores que 
adquiriram o imóvel via financiamentos nas décadas de 1970 e início da década de 1980. O segundo, 
é composto pelos moradores que chegaram ao bairro posteriormente, após a sua recente dinâmica 
espacial. É importante ressaltar que esta opção se fez apenas com o objetivo de facilitar a 
operacionalização do trabalho.  
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Igualmente, buscou-se nesta etapa, a identificação dos novos moradores do lugar, 

possibilitando traçar o perfil atual dos moradores presentes.  

Também se objetivou, ainda neste momento das entrevistas, identificar 

como eles, sejam moradores novos ou antigos, descrevem a vida no bairro, suas 

principais características, os elementos que o valorizam, como se realizam as 

relações de vizinhança, como eles vivem as re-definições verificadas no bairro. 

Enfim, ouvi-los no tocante à relevância que eles atribuem às práticas diárias, ao 

cotidiano em si e a sua relação com a produção do espaço. O trabalho de campo 

incluiu ainda, em seu segundo momento, a produção de registros fotográficos do 

Bairro Potengi. A ideia central, neste momento do trabalho, foi a busca por 

elementos que auxiliassem no esclarecimento da análise posta, ou seja, que 

ratificassem ou não a tese de que as relações estabelecidas no processo de 

produção do espaço relacionam-se com a renda e os interesses dos agentes de 

produção espacial e que podem ser enxergadas nas formas produzidas, mantidas 

ou reformuladas historicamente, ratificando a transição do bairro.  

Após as etapas descritas, o trabalho se concentrou na sistematização e 

interpretação dos dados coletados, buscando-se a confecção de textos de análise, 

tabelas e gráficos demonstrativos que colaborassem no esclarecimento da 

problemática exposta. Nesta etapa, procurou-se o estabelecimento das relações 

existentes entre o referencial teórico já construído e a realidade empírica, pois 

somente assim, as análises e reflexões obtidas retrataram fielmente o processo em 

vigência que se pretende entender. 

Finalmente, foi feito o ordenamento das conclusões do trabalho de pesquisa. 

Esta etapa se caracterizou por objetivar expor as conclusões que foram sendo 

obtidas na realização das etapas precedentes. Desta forma, pretendeu-se enunciar 

o que foi identificado através de uma sequência de considerações, mas desde já se 

destaca que as informações ou considerações expostas não configurarão nem o 

início e nem o esgotamento da temática escolhida, isto é, é necessário compreender 

que a análise do espaço urbano se apresenta enquanto um processo dinâmico e 

suas mutações fazem com que os conceitos estejam também em constantes re-

definições. Objetiva-se, portanto, uma contribuição na discussão sobre as formas 

urbanas produzidas e vivenciadas a partir do cotidiano, das relações sociais 

estabelecidas e que são historicamente marcadas pelo modo de produção 

capitalista.  
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Destarte, o primeiro capítulo deste texto abordará uma discussão teórica 

acerca da produção do espaço, seus agentes sociais concretos e suas distintas e 

conflituosas atuações na produção e re-produção espacial. Neste capítulo, discute-

se, embora brevemente, o conceito de cidade, de urbano e a atuação do Estado 

como agente da produção espacial. A partir das considerações postas, surge o 

Bairro Potengi enquanto exemplo dessa produção e re-definição típica da cidade 

capitalista. O Bairro Potengi, desde sua dinâmica de formação até o seu contexto 

atual, também é visualizado neste capítulo.  

No capítulo seguinte, a expressão “bairro em transição” ganha sentido, visto 

que são empreendidas análises para ratificar a realidade em processo de mudanças, 

transições no espaço em tela. Esse olhar sobre o bairro igualmente enfoca também 

as relações produzidas e vivenciadas por seus moradores, evidenciando a 

heterogeneidade do cotidiano no e do espaço estudado. 

O terceiro capítulo busca a discussão das informações empíricas, na 

perspectiva das práticas e costumes dos moradores, buscando-se compreender a 

importância do cotidiano e as suas alterações recentes. Ressalta-se que, esse 

capítulo apresenta análises e interpretações da pesquisa de campo, ou seja, há a 

tentativa de captar e entender a fala do morador do bairro, onde distintos discursos 

confirmam a ideia da heterogeneidade cotidiana, sua riqueza máxima. Assim, neste 

capítulo, o objetivo é a contribuição com o debate sobre a valorização do cotidiano, 

do habitar, da apropriação do espaço pelo ser humano enquanto um ser social e 

cujos valores ainda não se encontram absolutamente mercantilizados.  

As considerações finais são expostas, finalizando o trabalho. Certamente, o 

tema não se esgota e não havia essa pretensão. A busca constante, dentro desta 

linha de estudos, é pela manutenção e dinamismo das análises do urbano. 

Contribuir para essa atualização se constitui o objetivo máximo desse trabalho de 

pesquisa. É bem verdade que algumas produções se destacam na análise da nova 

dinâmica de Natal e da sua Região Administrativa Norte. O Bairro Potengi também já 

conta com estudos, entretanto o olhar que prevalece é economicista, ou seja, há 

uma atenção maior ao dinamismo econômico do bairro. Nesta obra, consciente de 

sua incompletude, deseja-se o despertar para as análises do produzido e do vivido, 

ou seja, a produção social em si e suas implicações espaciais. 

 

 



21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

CAPÍTULO 1 
 

O BAIRRO POTENGI EM NATAL/RN: 
REVISITANDO CONCEITOS E 

CONHECENDO O ESPAÇO EM ESTUDO 
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1 O BAIRRO POTENGI EM NATAL/RN: REVISITANDO CONCEITOS E 
CONHECENDO O ESPAÇO EM ESTUDO 
 
 

“A formulação da problemática urbana não se 
reduz à cidade, mas refere-se ao homem, à 

sua vida, às suas lutas, ao seu mundo, e abre 
perspectivas para se pensar em 

transformações”. 
 

Ana Fani Alessandri Carlos 

 

 
Carlos (2011a, p.53), destaca a importância de se “pensar as relações sociais 

em sua dimensão espacial, objetivando analisar a espacialidade como imanente à 

existência constitutiva da sociedade”. Para a Geografia, ainda segundo a autora, 

esse é o foco mais importante, o enfoque social e espacial das relações, e que deve 

ser repetidas vezes reafirmado, isto é: 

 

Do ponto de vista da Geografia, essa abordagem indica o deslocamento do 
enfoque – tido como tradicionalmente geográfico – da localização das 
atividades, dos grupos humanos, no espaço, para a análise do conteúdo 
das relações que os constituem enquanto tal, como movimento do processo 
de apropriação/produção/reprodução do espaço em seus conteúdos sociais. 
Não se pretende, todavia, negar a importância da localização dos 
fenômenos no espaço, mas relativizá-la como momento necessário de 
superação analítica: a ideia arraigada de que a localização dos fenômenos 
é a finalidade e o sentido último do termo “geográfico” (CARLOS, 2011a, 
p.53, grifo da autora). 

 

São novas questões que se apresentam neste mundo contemporâneo. Para 

alguns geógrafos, essas novas questões acerca do entendimento dos novos 

processos sociais, econômicos e políticos, suscitam que novas categorias de 

análises surjam. Somente por novos olhares pode ocorrer a real compreensão de 

toda essa re-definição espacial que vem sendo imposta ao mundo, “cerceado” hoje 

pelas exigências do capital e pela sua necessidade de reprodução constante. Carlos 

(2011b) ratifica esse pensamento. A autora, em seu livro A Condição Espacial, 

ressalta a importância da análise do cotidiano para a compreensão da reprodução 

da sociedade. Ela afirma que é imprescindível que se ilumine a prática real e vivida, 

pois somente assim, as contradições inerentes ao espaço capitalista serão afloradas 

e auxiliarão na sua compreensão. 
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Novamente citando Carlos (2011b), numa sociedade urbana, o consumo é 

programado, o próprio cotidiano é programado e atua como um produto da 

reprodução econômica e política. A autora destaca que, é esse cotidiano que 

estimula o “individualismo exacerbado em contradição com o discurso de que todos 

fazem parte de uma totalidade nova e cheia de possibilidades” (CARLOS, 2011b, p. 

15). Assim, acredita-se ser necessária e relevante esta discussão, mesmo após a 

realização de outras abordagens da temática em tela, isto é, da produção do 

espaço.  

Neste trabalho, compreende-se que, para enriquecer a discussão sobre a 

produção do espaço urbano e, principalmente, sobre a atual dinâmica de 

produção/reprodução da sociedade urbana, é fundamental um momento de reflexão 

sobre o conceito de cidade e sua relevância para a compreensão da evolução do 

fenômeno urbano. Assim, abordar o cotidiano no urbano e suas implicações 

espaciais, torna-se tarefa mais branda. Muitos autores já afirmaram que não é fácil 

conceituar a cidade, e essa dificuldade também é sentida aqui e agora, certamente, 

devido ao seu caráter complexo e dinâmico. 

 

1.1 PENSANDO A CIDADE: DO FENÔMENO URBANO À DISCUSSÃO SOBRE A 

PRODUÇÃO/REPRODUÇÃO DO ESPAÇO E DA SOCIEDADE 

 

A tentativa em se estabelecer um conceito do que é a cidade, remeterá este 

escrito a uma análise histórica, partindo da cidade política, chegando às suas 

características atuais, marcada pela dinâmica do fenômeno urbano. Essa opção se 

fará inspirada, sobremaneira, nas leituras realizadas da obra de Henri Lefebvre, 

renomado estudioso do urbano e que desenvolve sua análise a partir da dialética, 

permitindo compreender os movimentos caracterizadores da urbanização. Outros 

relevantes geógrafos, sociólogos e filósofos também trazem suas contribuições para 

a construção desse conceito.  

No livro A Revolução Urbana, publicado inicialmente em 1970, Lefebvre 

coloca o seu leitor diante de uma análise do urbano, comentando sobre a passagem 

da cidade à sociedade urbana. Para tal, o autor utiliza-se de um eixo que se baseia 

em porcentagens, isto é, um eixo que vai do 0 aos 100%, ou seja, o eixo parte do 

zero, da ausência de urbanização à urbanização completa da sociedade, os 100%, 

hoje uma virtualidade, mas em breve uma realidade vivida por todos (LEFEBVRE, 
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2008). O seu objetivo é mostrar que esse eixo é espacial e temporal. Então, 

buscando compreender como essa evolução espaço-tempo se deu e ainda se dá na 

cidade, o primeiro momento a ser apresentado deve ser o surgimento dela. Lefebvre 

(2008), dentro do seu eixo analítico (ver FIGURA 01), vislumbra uma fase crítica 

que, para ele, ainda sucede a cidade industrial. 

 

FIGURA 01 – Eixo Espacial-Temporal do Urbano 
 

 

CIDADE POLÍTICA  CIDADE COMERCIAL  CIDADE INDUSTRIAL  ZONA CRÍTICA 

0   100% 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LEFEBVRE, 2008. 

 

A cidade não surgiu, como muitos podem explicá-la, como um pequeno centro 

de comércio e de atividades não-agrárias, que vieram a superar a agricultura e 

posteriormente, a concentrar o poder. Para Lefebvre (2008), o marco inicial do 

urbano foi a constituição da cidade política, ou seja: 

 

A agricultura somente superou a coleta e se constituiu como tal sob o 
impulso (autoritário) de centros urbanos, geralmente ocupados por 
conquistadores hábeis, que se tornaram protetores, exploradores e 
opressores, isto é, administradores, fundadores de um Estado ou de um 
esboço de Estado. A cidade política acompanha, ou segue de perto, o 
estabelecimento de uma vida social organizada, da agricultura e da aldeia 
(LEFEBVRE, 2008, p. 18-19, grifos do autor). 

 

 Analisando as palavras do autor, é possível verificar que o poder sempre se 

concentrou na cidade e que sua evolução não alterou esta dinâmica. Ela 

concentrava inclusive o saber e a escrita, e toda a documentação que se fazia 

necessária ao ordenamento da sociedade. “Ela é inteiramente ordem e ordenação, 

poder” (LEFEBVRE, 2008, p. 19). Somente com a expansão da atividade de trocas e 

IMPLOSÃO-EXPLOSÃO 

(CONCENTRAÇÃO URBANA, 

ÊXODO RURAL, EXTENSÃO 

DO TECIDO URBANO, 

SUBORDINAÇÃO COMPLETA 

DO AGRÁRIO AO URBANO) 

INFLEXÃO DO AGRÁRIO 

PARA O URBANO 
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o incremento do comércio, a cidade política perderá sua supremacia. A cidade 

comercial vai se colocar sobre a cidade política, mas não sem a resistência desta 

última, que tenta manter-se forte apesar do, agora, predomínio do mercado. Há, 

entretanto, uma diferenciação entre os fatos ocorridos na Europa Ocidental e nas 

demais civilizações antigas. Na Europa, o comércio não enfrentou tamanha 

dificuldade em se colocar enquanto atividade predominantemente urbana e 

urbanizadora, “[...] a troca comercial torna-se função urbana; essa função fez surgir 

uma forma (ou formas: arquiteturais e/ou urbanísticas) e, em decorrência, uma nova 

estrutura do espaço urbano” (LEFEBVRE, 2008, p. 21, grifos do autor).  

Assim, após a inversão dos papéis, isto é, das supremacias, da relação 

cidade-campo, a cidade assume definitivamente o comando e o campo passa a 

produzir para a cidade, para o mercado urbano (LEFEBVRE, 2008). É neste 

momento que, segundo Henri Lefebvre, constitui-se a imagem da cidade, uma 

imagem que opunha a urbanidade à rusticidade do campo e assim, sua 

compreensão assume a necessidade do estabelecimento de uma visão ampla, total. 

O autor resume: 

 

Nos séculos XVI e XVII, quando ocorre precisamente essa inversão de 
sentido, aparecem, na Europa, os planos de cidades e sobretudo, os 
primeiros planos de Paris. Ainda não são planos abstratos, projeção do 
espaço urbano num espaço de coordenadas geométricas. Combinação 
entre a visão e a concepção, obras de arte e de ciência, os planos mostram 
a cidade a partir do alto e de longe, em perspectiva, ao mesmo tempo 
pintada, representada, descrita geometricamente. Um olhar, ao mesmo 
tempo ideal e realista – do pensamento, e da razão, para dominar e 
constituir uma totalidade: a cidade (LEFEBVRE, 2008, p.22) 

 

Nesta citação, aparece de maneira contundente, uma característica acerca da 

cidade, considerada fundamental, a totalidade. Sim, a cidade é uma totalidade e 

essa sua especificidade nos remete à uma afirmativa anterior. É difícil conceituar a 

cidade, visto que ela se apresenta enquanto totalidade composta por elementos 

vivos e vividos. Uma totalidade complexa e dinâmica, que vivencia alterações 

espaciais e temporais e que refletem na sociedade suas redefinições constantes.  

Se a cidade surgiu enquanto cidade política, esta última foi superada pela 

cidade comercial que depois foi subjugada pela cidade industrial. Isto é, a indústria 

que, em seu início buscou se alocar junto às fontes de matéria-prima e de energia, 

aproximou-se da cidade buscando maior ligação com o capital (LEFEBVRE, 2008). 
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A busca pelo lucro motivou e ainda motiva deslocamentos industriais, pois onde 

estiver a maior possibilidade de maximização do lucro, aí estará a indústria, isto é, 

“[...] ela pode se implantar em qualquer lugar, mas cedo ou tarde alcança as cidades 

preexistentes, ou constitui cidades novas, deixando-as em seguida, se para a 

empresa industrial há algum interesse nesse afastamento” (LEFEBVRE, 2008, p.23). 

Obtém-se, então, a cidade atual, a cidade caracterizada por relações 

complexas e fortemente marcada pela industrialização e pelo consumo. Essa 

narrativa poderia levar a errônea interpretação de que já se atingiu o estágio final 

desse processo de produção do tecido urbano, visto que a cidade industrial é a que 

se apresenta. Entretanto, conforme Lefebvre e suas citações anteriormente 

colocadas, ainda há a necessidade da análise da fase crítica. 

 A fase crítica, no pensamento o autor, caracteriza-se primeiro, por suceder a 

cidade industrial, como afirmado, e por apresentar concentração urbana, êxodo 

rural, extensão do tecido urbano e a subordinação completa do agrário ao urbano. 

Tudo isso acompanhado de incertezas, crise e perplexidade (LEFEBVRE, 2008). 

Nessa perspectiva, Lefebvre aponta o fenômeno urbano como a nomenclatura mais 

adequada para toda essa dinâmica descrita. Esta expressão possibilitaria o melhor 

entendimento sobre os fatos ocorridos na cidade, visto que eles são componentes 

de um processo, em marcha constante e diferenciada, segundo cada sociedade. A 

expressão cidade, para ele, levaria a uma espécie de cristalização, entendendo a 

mesma como “um objeto definido e definitivo, objeto dado para a ciência e objetivo 

imediato para a ação” (LEFEBVRE, 2008, p. 25). 

 Assim, não se pode fugir da proposta inicial citada, isto é, trata-se da 

apresentação de um conceito que contribui para o entendimento da cidade, do 

urbano. A opção, como já havia sido indicado, é pelas palavras de Lefebvre, posto 

que seus escritos apresentam grande contribuição na compreensão da cidade e do 

urbano. Destarte, o urbano e a sua sociedade exprimem conflitos, constitui-se por 

formas, funções e estruturas, muitas vezes, duplas, como as estruturas morfológicas 

ou as estruturas sociológicas (LEFEBVRE, 2008). Porém, a sua essência, ainda 

segundo Lefebvre, é a centralidade. Ele afirma: 

 

Descobrimos o essencial do fenômeno urbano na centralidade. Mas na 
centralidade considerada com o movimento dialético que a constitui e a 
destrói, que a cria ou a estilhaça. Não importa qual ponto possa tornar-se 
central, esse é o sentido do espaço-tempo urbano. A centralidade não é 
indiferente ao que ela reúne, ao contrário, pois ela exige um conteúdo. E, no 
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entanto, não importa qual seja esse conteúdo. Amontoamento de objetos e 
de produtos nos entrepostos, montes de frutas nas praças de mercado, 
multidões, pessoas caminhando, pilhas de objetos variados, justapostos, 
superpostos, acumulados, eis o que constitui o urbano. Se a cidade sempre 
se oferece a si própria como um espetáculo, do alto de um terraço, de um 
campanário, de uma colina, de um lugar privilegiado (de um lugar elevado 
que é o alhures onde se revela o urbano), não é porque o espectador 
percebe um quadro exterior à realidade, mas sim porque o olhar reúne. Ele 
é a própria forma do urbano, revelada (LEFEBVRE, 2008, p. 108, grifo do 
autor).  

  

 Complexa e dinâmica, central e contraditória, histórica e virtual, esta é a 

cidade, ou como prefere Lefebvre, este é o urbano. Lugar perceptível pelo olhar e 

compreensível dialeticamente. Em produção e destruição, em renovação e 

marcando a sociedade, assim é o fenômeno urbano. Num mundo tão grande, tão 

heterogêneo e plural, “[...] na realidade urbana tudo se passa como se tudo o que a 

compõe pudesse se aproximar, ainda e sempre mais. Assim se concebe o urbano, 

assim, ele é percebido, assim é sonhado, confusamente” (LEFEBVRE, 2008, p. 

108). 

Entende-se, portanto, que a riqueza e a complexidade do urbano podem e 

devem ser compreendidas a partir de um olhar que privilegie as práticas mais 

banais, porém representativas, pois possibilitam a discussão da pluralidade e da 

produção e renovação da sociedade. Na compreensão da unidade espaço-tempo, 

cada tempo apresentará seu espaço, isso é sobremaneira evidente, mas como isso 

ocorre? Ou ainda, como sustentar uma análise da importância das práticas 

humanas, do cotidiano, na dinâmica espacial? Por esta razão, o empírico se 

apresenta. Através da análise de uma situação real, esse trabalho buscará, 

conforme citado, contribuir para o entendimento do fenômeno urbano, cuja temática 

já foi previamente iniciada.  

A pesquisa concentrou-se na observação e análise dos processos, muitas 

vezes conflitantes, encontrados no Bairro Potengi em Natal/RN. Por vezes, no 

decorrer do presente trabalho, a expressão “bairro de transição” se fará presente. É 

vital esclarecer que, essa expressão buscará resumir e retratar o perfil plural que o 

mesmo apresenta neste início de século XXI. Considerá-lo como um bairro de e em 

transição significa, neste texto, a expressão da mudança, alteração espaço-tempo e 

essas transformações derivam de transformações no todo, que neste caso, é o 

global no local juntamente com as resistências do local.  
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Buscando reforçar a ideia de que o espaço em estudo se encontra num 

acelerado processo de redefinição espacial, o trabalho apresentará, em seus 

capítulos, dados sobre como ocorreu a formação do bairro pesquisado e sobre como 

sua dinâmica atual se diferencia da dinâmica inicialmente vigente. Em outras 

palavras, buscar-se-á comprovar que o seu contexto de criação e sua 

funcionalidade, a partir da construção dos primeiros conjuntos habitacionais no final 

da década de 1970 e início da década seguinte, diferem sobremaneira da 

centralidade sócio-econômica apresentada, hoje, pelo bairro. O principal é o 

estabelecimento das relações produzidas por essas transformações. É fundamental 

compreender que as alterações produzidas e vivenciadas no bairro podem ser 

classificadas como produto das conflituosas ações presentes na cidade e, essas 

ações, implicaram também em alterações na sociedade e em suas ações cotidianas.  

Após a discussão acerca da cidade e do urbano, percebe-se que discutir a 

produção do espaço envolve uma escolha. Uma escolha que é baseada na forma 

como o espaço é enxergado e de como ele é compreendido. Os agentes produtores 

espaciais são encarados enquanto indivíduos e/ou instituições cujas ações estão 

sob os interesses do sistema capitalista. Em outras palavras, o que se deseja 

ratificar é que, nesta pesquisa, a produção do espaço é vista enquanto uma 

produção que envolve contradições, desigualdades que serão objeto de uma analise 

dialética de todo o processo citado e que resulta na constituição de um espaço 

extremamente complexo e contraditório, assim como as ações que o constituem.  

Desta forma, é possível afirmar que, enquanto o espaço é produzido, ele 

também se produz através da re-produção da sociedade vigente. É por este motivo 

que muito se fala acerca da historicidade do espaço, pois sua constituição ou uso 

estão ligados às necessidades vivenciadas pelas diferentes gerações anteriores e 

pela geração atual, envolvendo também as condições naturais postas. Damiani 

(1999), analisa a relação existente entre os hábitos e costumes de um povo ou de 

uma época e seus rebatimentos no espaço. A autora destaca que: 

 

Usar os espaços para viver, ou apenas sobreviver, é uma necessidade 
incontestável, por mais variações que, ao longo da história, possa-se inferir, 
pois as necessidades são históricas. Apesar das formas variadas de 
utilização, o uso dos espaços é um pressuposto da vida. E exatamente 
porque nem sempre as formas de uso foram as mesmas, é possível avaliar 
que muitas delas se consolidaram no decorrer da história humana, 
constituindo costumes e hábitos próprios dos diferentes povos e das 
condições naturais e históricas que viviam e vivem. O uso do espaço remete 
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às profundas marcas que o homem imprime à natureza; remete, portanto, à 
produção da natureza humana (DAMIANI, 1999, p. 48-49). 

 

Assim, compreender o uso do espaço, sua produção e re-produção sendo 

feita em consonância com as necessidades sociais, permite uma análise mais crítica 

e a compreensão de que o sistema capitalista e o Estado capitalista atuam 

poderosamente nesta dinâmica do espaço, sobremaneira, no espaço visto como 

mercadoria. E a sociedade que irá se constituir sobre essas bases será mutável, 

desigual e expressará, de maneira gritante, as desigualdades, já citadas. 

Visualizando-se que o sistema capitalista está estruturado na exploração do 

homem e na acumulação de riquezas, ressalta-se que o espaço capitalista também 

é um espaço de exploração. É por esta razão que, novamente citando Damiani 

(1999), é importante refletir sobre as contradições que envolvem este espaço, pois 

ao considerá-las, torna-se possível o entendimento de que o espaço tem sido 

transformado em mercadoria e as contradições têm se aprofundado sobremaneira. 

Algumas envolvem o espaço em seu valor de uso e em seu valor de troca e esse 

debate não pode e nem deve ser jamais desconsiderado. 

Na produção do espaço, agem contraditoriamente representantes de distintos 

setores da sociedade. O espaço é produto, então, de relações sociais, políticas e 

econômicas, com destaque para essas últimas, visto que o poder que o dinheiro 

assegura às classes privilegiadas permite que as mesmas coloquem-se enquanto 

agentes sociais de grande poder decisório, no tocante a produção e uso do espaço. 

Embora este fato não seja nenhuma novidade, é importante destacar que, as 

classes que aqui são classificadas como classes privilegiadas capitalistas sempre 

contaram e contam com o Estado ao seu lado, ou seja, “A lógica do Estado completa 

a lógica da mercadoria, igualizando as desigualdades. Tenta fazer tábua rasa da 

história humana, impondo estruturas espaciais homogeneizantes, fragmentadoras e 

hierarquizantes” (DAMIANI, 1999, p. 51). 

Conforme explicitado em parágrafo anterior, analisar a produção do espaço 

requer, antes de mais nada, que uma escolha seja feita. Uma escolha sobre de que 

maneira o estudo será realizado e quais estratégias serão utilizadas com o objetivo 

de propiciar a construção de uma análise mais crítica e que possa verdadeiramente 

contribuir com esse importante debate geográfico. Assim, destaca-se que, para esta 

análise, dois caminhos serão priorizados. O primeiro diz respeito à identificação dos 
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agentes produtores e re-produtores do espaço e o segundo, destina-se a discutir as 

respectivas práticas inerentes a cada um de seus agentes ativos nesta empreitada.  

Nesse sentido, é extremamente interessante a estrutura de análise da 

produção do espaço apresentada por Corrêa (1995; 2011) e que enfoca os agentes 

produtores do espaço, sempre os identificando juntamente às suas ações enquanto 

agentes de produção e transformação espacial, isto é, os papéis que são assumidos 

e desempenhados por cada um deles. É importante ressaltar, segundo Corrêa 

(2011), que os papéis desempenhados pelos agentes concretos produtores do 

espaço não são engessados, ou seja, não existe rigidez em suas práticas, podendo 

haver alterações nas mesmas durante as relações que se desenvolvem entre os 

agentes e entre os agentes e o espaço, ou seja, os agentes sociais atuam “[...] com 

papéis não rigidamente definidos, portadores de interesses, contradições e práticas 

espaciais que ora são próprios de cada um, ora são comuns” (CORRÊA, 2011, p. 

41). 

Nas abordagens de Corrêa (1995; 2011), fica claro que os interesses do 

capital são evidenciados sempre em posição definidora, sendo feitos esforços de 

diversas maneiras no sentido de manter as camadas privilegiadas na posição que 

lhes foi assegurada, contando, inclusive, com a proteção do Estado, embora em 

contextos distintos ao longo da história do capitalismo.  

Assim sendo, para este trabalho, são levados em consideração, enquanto 

agentes sociais produtores do espaço aqueles elencados por Corrêa. Tratam-se dos 

“tipos ideais” que são: o Estado; os proprietários dos meios de produção; os 

proprietários fundiários; os promotores imobiliários e os grupos sociais excluídos 

(CORRÊA, 2011, p. 44). É bem verdade que essa estrutura apresentada por Corrêa 

para a análise e compreensão da produção do espaço não é recente. Em obras 

anteriores, o autor realizou esta análise e a opção por utilizá-la neste texto, justifica-

se pelo fato da mesma possuir grande potencial para a análise das ações 

contraditórias que facilmente podem ser visualizadas na dinâmica da paisagem 

urbana. Além disso, estudar o espaço, sua produção e re-produção através do viés 

dos seus agentes de produção, propicia uma análise do cotidiano de seus agentes, 

permitindo também que atualizações acerca dos papéis assumidos pelos agentes 

concretos possam ser feitas, isto é, o mundo muda, as relações estabelecidas entre 

as pessoas, instituições e o próprio espaço também mudam e a manutenção deste 

método de análise permite que novas compreensões posam ser realizadas, 
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observando-se, sobretudo, as alterações impostas às relações sociais dentro da 

estrutura de mercado vigente. O próprio Corrêa faz, em seus escritos mais recentes, 

essa reflexão acerca da validade da análise do espaço baseada na análise dos 

agentes sociais concretos, ou melhor, dos tipos ideais já postos anteriormente e 

suas atuais relações. Ele se questiona dizendo: 

 

Quem são os agentes sociais da produção do espaço? São ainda válidas as 
tipologias elaboradas por Capel (1972), Bahiana (1978) e, mais tardiamente, 
por Corrêa (1989). Esse questionamento se justifica dada a aparente 
dissolução de tipos que eram bem definidos em termos de suas ações 
(estratégias e práticas). Questiona-se se surgiram novos agentes sociais, 
com novas estratégias e práticas. Questionam-se ainda as escalas de ação 
dos agentes sociais e as configurações espaciais (re)criadas por eles. [...] 
Qual a importância, no momento atual, desses agentes sociais na produção 
espaço? (CORRÊA, 2011, p. 44). 

 

Ratifica-se, portanto, a relevância da análise do espaço, da análise da 

produção social do espaço a partir dos questionamentos expostos na citação acima 

e, principalmente, das relações que se estabelecem envolvendo os tipos sociais 

citados. É exatamente porque ainda há muitas questões envolvidas neste processo, 

que esse estudo se justifica, ele se mantém e mostra-se sempre em renovação, 

assim como a dinâmica específica da configuração espacial atual.  

Em consonância com as proposições de Corrêa (2011), entre os tipos ideais 

de agentes da produção espacial, destaca-se a ação do Estado capitalista que, para 

o autor, assume funções múltiplas. É necessário que haja uma atenção maior no 

instante em que a análise sobre a atuação do Estado se coloca. Isto porque, em 

suas variadas possibilidades de ação e em seus quase inesgotáveis recursos de 

atuação, o Estado acaba por concentrar, inegavelmente, poder e, conforme já 

esclarecido, trata-se se um Estado capitalista, no qual suas intervenções buscam 

atender aos interesses de ampliação da escala de lucro. Destarte, o Estado que, 

teoricamente, deveria agir enquanto agente neutro, superior, conciliador de conflitos 

e regulador, agindo na busca por uma maior equidade social, realiza-se exatamente 

enquanto o oposto, isto é, encontra-se inserido em relações complexas, 

beneficiando as camadas já privilegiadas. Os mecanismos utilizados para esse 

beneficiamento já são bem conhecidos, como por exemplo: a taxação fundiária, o 

controle do mercado fundiário, a promoção imobiliária, entre outros. Corrêa sintetiza 

dizendo que: 
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Essa multiplicidade de papéis também se efetiva na escala da rede urbana. 
Tanto nessa escala como na do espaço intraurbano estabelecem-se 
relações com outros agentes sociais, como empresas industriais e de 
consultoria, bancos, empreiteiras, universidades e proprietários de terra. 
Nessas relações entram em jogo mecanismos de negociação, cooptação e 
clientelismo, aos quais a corrupção não é estranha (CORRÊA, 2011, p. 46). 

 

É relevante ainda destacar que, em sua análise, Corrêa (2011) não despreza 

o impacto da ação de novos agentes sociais, tais como companhias de seguro, 

grupos de previdência privada, além de firmas de serviços nas novas formas e 

conteúdos assumidos pelo espaço capitalista contemporâneo. Os conflitos entre as 

camadas privilegiadas e os grupos sociais excluídos, ou melhor, entre os tipos ideais 

apregoados por Corrêa (1995; 2011) se avolumam, se aprofundam e seus conflitos 

tendem a ser sempre intensos e sem previsão de finalizações, visto que a terra e a 

disputa por ela apresentam-se com um componente de valor diferenciado, ou seja, a 

disputa pela terra advém do seu valor enquanto uma mercadoria única, diferenciada, 

restrita e que assegura poder e dinheiro. E no mundo do dinheiro, no mundo do valor 

de troca, estas características são determinantes. 

Resumindo, a produção do espaço urbano envolve interesses de classe e de 

poder. Isso ocorre porque cada grupo envolvido na produção da cidade luta 

vorazmente pelo acesso à terra e às estruturas urbanas. Essa luta é, na totalidade 

das vezes, desleal, visto que as classes dominantes unem-se na tentativa de se 

manter em situação privilegiada e o Estado age como defensor dos interesses 

burgueses. Corrêa (1995) destaca o conflito e faz uma crítica ao discurso de 

igualdade proferido pelo Estado em sua atuação na cidade. O autor diz que: 

 

É preciso considerar entretanto que, a cada transformação do espaço 
urbano, este se mantém simultaneamente fragmentado e articulado, reflexo 
e condicionante social, ainda que as formas espaciais e suas funções 
tenham mudado. A desigualdade sócio-espacial também não desaparece: o 
equilíbrio social e da organização espacial não passa de um discurso 
tecnocrático, impregnado de ideologia (CORRÊA, 1995, p. 11-12). 

 

Especificamente no caso brasileiro, verifica-se que a atuação do Estado 

capitalista não é neutra e que, muitas vezes, ele assume um papel dúbio. Ao mesmo 

instante em que o governo legitima a apropriação da terra pelas classes burguesas, 

ele também atua como produtor imobiliário. É importante ressaltar que essa ação 

vem, novamente, atender aos anseios capitalistas, pois ao agir enquanto produtor de 
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moradias para as classes desfavorecidas, o Estado minimiza a pressão das 

camadas populares por melhores condições de vida. Assim, não existem ameaças 

no tocante à injusta distribuição da terra e das beneficies urbanas, pois a massa é 

manipulada por um discurso competente e ações meramente pontuais de promoção 

habitacional popular. Muitas vezes, novas desigualdades são criadas a partir da 

citada promoção habitacional estatal. 

O resultado da ação do Estado brasileiro na produção de habitações tem 

sido a segregação espacial. Compreender como isso ocorre não é tarefa difícil, visto 

que as camadas privilegiadas da sociedade passam a ocupar as melhores terras e, 

atendendo ao capital, o governo investe na promoção de infraestrutura nessas áreas 

para melhor atender aos interesses das camadas supracitadas. Assim, as terras 

mais distantes, com pouca ou com nenhuma amenidade natural e, geralmente, sem 

estrutura inicial de água, esgoto, transporte ou educação suficiente, passam a se 

destinar às camadas de mais baixa renda. A segregação se estabelece cruel e 

objetivamente. 

Outros estudiosos do espaço também já ressaltaram, sob a mesma ótica de 

associação do Estado com as classes privilegiadas, que o capital se beneficia e se 

consolida no momento em que essas relações são estabelecidas. Carlos (2011a), 

baseada em Lefebvre, afirma que foi a partir do controle da produção do espaço, 

propiciado sobremaneira pela ação do Estado, que o espaço passou a funcionar 

como facilitador e como condição para a reprodução ampliada do capital, 

possibilitando relações de reprodução, dominação e por fim, de mundialização do 

capital. 

Entretanto, é válido destacar mais uma vez que, o objetivo deste trabalho 

consiste, essencialmente, em ampliar a compreensão das relações sociais e suas 

implicações sobre a forma urbana, ou seja, deseja-se um aprofundamento acerca 

das relações humanas, como se vive no contexto contemporâneo e quais são os 

rebatimentos espaciais mais importantes ao se falar em fragilização das relações 

sociais ou de cotidiano heterogêneo, homogêneo ou programado. Até o momento, 

foram discutidos conceitos intrinsecamente ligados ao poder do capital e à sua 

capacidade em se reproduzir. Este poder está associado às desigualdades 

produzidas e re-produzidas no espaço provenientes da ação “não-neutra” do Estado 

e da concentração de riqueza nas mãos de determinados agentes sociais da 

produção espacial.  
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Para atingir seu objetivo, este trabalho necessita caminhar numa direção mais 

específica, embora não desconectada do cenário acima discutido. Desse modo, a 

direção de análise buscada pelo texto baseia-se no que, para Carlos (2011a), é um 

outro momento vivenciado pela sociedade, diferentemente de uma análise baseada 

nomeadamente na reprodução do capital e nas relações de dominação, ou melhor, 

uma análise que permite visualizar não apenas as contradições inerentes a uma 

produção do espaço marcada pela economia e política. A autora trata da contradição 

entre os lugares produzidos como valor de troca e os distintos usos que esses 

lugares podem ter dentro da vida prática das pessoas e dos seus cotidianos. Esse é 

ponto de maior interesse, visto que a vida social se efetiva, se realiza nos lugares e 

nas ligações neles estabelecidas. Logicamente, o capital também tenta controlar, 

através de inúmeros mecanismos, como as pessoas irão morar, como irão consumir 

e até mesmo se divertir, isso vem através da dinâmica do consumo 

homogeneizante, “[...] desse modo, a vida cotidiana se apresenta tendencialmente 

invadida” (CARLOS, 2011a, p. 65).  

Torna-se, então, mais claro compreender a relevância da análise das ações 

do cotidiano das pessoas, visto que esse elemento revela uma produção do espaço 

diferenciada daquela descrita, em que o espaço é apenas um produto e condição da 

manutenção capitalista. O olhar sobre o cotidiano nos mostra um espaço também 

complexo, histórico, rico em experiências humanas, a verdadeira re-produção social. 

Muitas vezes, esse cotidiano apresenta-se, conforme citação anterior, invadido, 

numa espécie de cooptação, influência de uma sociedade em que o mundo da 

mercadoria domina o cenário. Entretanto, ainda há muita riqueza em se observá-lo, 

isto é, uma análise crítica do cotidiano possibilita a manutenção de reações a esse 

sistema homogeneizador e que, neste século XXI, alcança a escala global. 

Dizer que o cotidiano é o vivido, que são as práticas reais da sociedade é 

uma explicação simplista e que não responde aos questionamentos relevantes 

acerca das transformações sociais impostas pelo capital. É necessária uma análise 

mais aprofundada sobre a cotidianidade. Assim, em Lefebvre (1980), buscam-se 

esclarecimentos sobre como o conceito de cotidianidade surgiu e como sua 

valorização e enfoques iniciais se apresentaram. O autor destaca um conflito 

profundo envolvendo a filosofia e o cotidiano. Apesar de afirmar que “[...] o conceito 

de cotidianidade provém da filosofia e não pode ser compreendido sem ela” 

(LEFEBVE, 1980, p. 19, grifo do autor), o autor também destaca que, na própria 
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filosofia, há aqueles que menosprezam o cotidiano, que o consideram fútil, isto é, 

indigno de se tornar tema da filosofia moderna. Ele diz: 

 

Não deixaremos escapar nenhuma ocasião de protestar contra os filósofos 
que mantêm assim a tradição filosófica e fazem de suas filosofias uma 
barragem; elas interditam qualquer projeto de transformação desse 
“mundo”; elas consagram a separação entre o fútil e o sério; elas apartam 
definitivamente, de um lado, o Ser, a Profundeza, a Substância e, de outro, 
os fenômenos, o superficial, as manifestações (LEFEBVRE, 1980, p. 19, 
grifo do autor). 

 

 Ainda em sua crítica a esta postura da filosofia, chamada por Lefebvre (1980) 

de tradição filosófica, o autor prossegue com questionamentos importantes e que 

levam seu leitor a ir construindo e consolidando em si o real conceito e relevância da 

cotidianidade. O autor questiona se, mesmo sendo visto como práticas, obras ou 

atividades aparentemente modestas, o cotidiano não poderia ser encarado como um 

precedente de atividade produtoras, criações novas (LEFEBVRE, 1980). Ele explica 

seu raciocínio e prossegue com a crítica aos filósofos, dizendo que: 

 

Esse campo, esse domínio não se resumiria nem a uma determinação da 
subjetividade dos filósofos, nem a uma representação objetiva (ou “objetal) 
de objetos classificados em categorias (roupas, alimentação, mobília etc.). 
Seria algo mais: não uma queda vertiginosa, nem um bloqueio ou obstáculo, 
mas um campo e uma renovação simultânea, uma etapa e um trampolim, 
um momento composto de momentos (necessidades, trabalho, diversão – 
produtos e obras – passividade e criatividade – meios e finalidade etc.), 
interação dialética da qual seria impossível não partir para realizar o 
possível (a totalidade dos possíveis) (LEFEBVRE, 1980, p. 20, grifos do 
autor). 

 

Portanto, a convivência, a riqueza das trocas, das experiências envolvidas 

nas mais simples práticas cotidianas, aquelas que não estão programadas pelo 

capital ou até estão, não são, para o autor, desprezíveis em nenhuma medida, visto 

que, para ele, a cotidianidade é um conceito profundo, contraditório, mas criativo e 

capaz de promover transformações, que só podem ser orquestradas na 

compreensão do que se vive hoje e de como se poderá viver num futuro. 

Questionando-se sobre o cotidiano, Lefebvre (1980) responde a si mesmo: 

 

Mas e o cotidiano? Aí tudo conta, porque tudo é contado: desde o dinheiro 
até os minutos. Aí tudo se enumera em metros, quilos, calorias. E não 
apenas os objetos, mas também os viventes e os pensantes. Há uma 
demografia das coisas, que mede o seu número e a duração da sua 
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existência, assim como uma demografia dos animais e das pessoas. No 
entanto, essas pessoas nascem, vivem e morrem. Vivem bem ou mal. É no 
cotidiano que eles ganham ou deixam de ganhar sua vida, num duplo 
sentido: não sobreviver, apenas sobreviver ou viver plenamente. É no 
cotidiano que se tem prazer ou se sofre. Aqui e agora (LEFEBVRE, 1980, p. 
27, grifo do autor). 

 

É relevante a afirmação de Lefebvre: “[...] apenas sobreviver ou viver 

plenamente” (LEFEBVRE, 1980, p. 27). Em seus escritos, percebe-se que este é o 

foco das transformações almejadas, muitas vezes encaradas como utópicas, 

embora o autor prossiga suas reflexões sobre mudanças. Ele ousa criticar e expor a 

urgência e necessidade de uma mudança social brusca. O que mais interessa é a 

análise de que a vida é vivida no cotidiano e se há críticas ao capital, elas também 

devem estar presentes nesse cotidiano vivido minimamente, pois o capital já 

despertou para o fato de que, dominando o cotidiano das pessoas, dominará as 

pessoas em seus cotidianos. Essa possibilidade não pode ser desconsiderada ou 

tratada com pouca relevância, pois o quadro social que se apresenta, neste início de 

século XXI, é o de uma sociedade cujas ações têm sido organizadas sob a ótica do 

consumismo e da ratificação de signos de status com competição desmedida entre 

as pessoas. Mas, a resistência se apresenta, ela se mostra e impossibilita a 

homogeneização propalada. 

 
1.2 BAIRRO POTENGI: DA FORMAÇÃO ÀS SUAS RECENTES 
TRANSFORMAÇÕES ESPACIAIS 

 
 

O contexto de Expansão Marítima e Comercial Europeia já é, sobremaneira, 

conhecido. Entretanto, vale ressaltar que foi exatamente imersa nessa dinâmica de 

redefinição do “espaço-mundo”, que se deu a fundação da cidade de Natal. As 

relações de disputa por territórios e os interesses em ampliar o lucro, obtido pelo 

comércio ou pela apropriação das riquezas existentes nas terras recém-descobertas, 

foram determinantes na tomada de decisões sobre a localização dos centros 

políticos e econômicos nas novas terras.  

A localização da Capitania do Rio Grande, à época, trazia especificidades 

que não podiam ser ignoradas pelos colonizadores. Sua relevância, naquele 

contexto, era inegável. Após sucessivos conflitos entre os habitantes primitivos das 
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terras em ocupação, finalmente, foi concluído o processo de paz. Monteiro (2000), 

comenta: 

 

Vencida a resistência indígena, chefes Tupi-Potiguara, que habitavam 
territórios correspondentes às capitanias do Rio Grande e Paraíba, foram 
conduzidos à sede dessa última capitania, pelos portugueses, para selarem 
formalmente um acordo de paz. Assim, no dia 11 de junho de 1599, na 
presença dos capitães-mores de Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, e tendo 
por intérprete um religioso, os indígenas se comprometeram a cessar a luta 
(MONTEIRO, 2000, p. 32). 

 

Assim, ocorre a conquista ou a posse efetiva do território e os fatos que se 

sucedem estão intrinsecamente ligados à necessidade de assegurar o domínio 

estabelecido. Dá-se, então, a fundação de um povoado que veio a ser a Povoação 

dos Reis e, posteriormente, a cidade de Natal. Sua localização e fundador 

obedeceram às determinações metropolitanas, ela devia estar “[...] situada numa 

área elevada, três quilômetros acima do forte e à margem direita do rio, por 

Jerônimo de Albuquerque – comandante do Forte dos Reis [...]” (MONTEIRO, 2000, 

p. 32).  

Abaixo, mostram-se ícones deste período histórico. Na primeira imagem, 

destaca-se o Sistema de Capitanias Hereditárias que foi adotado na colônia. Na 

sequência, também encontra-se uma ilustração (FIGURA 03) que retrata, segundo 

Monteiro (2000), a primeira planta conhecida do Forte dos Reis Magos, datada de 

1616, inicialmente denominada de Forte dos Reis. 
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  FIGURA 02 – A Gigante Capitania do Rio Grande  
 

    

                         Fonte: Monteiro, 2000. 

 

 

 

FIGURA 03 – Forte dos Reis, 1616 
 

    

                         Fonte: Monteiro, 2000. 
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Foi, então, implantado um sistema de concessão de terras na colônia, as 

sesmarias, que privilegiou aqueles que possuíam capital. Portugal necessitava 

colonizar para não perder, então, seu objetivo era adotar um sistema que permitisse 

o acesso à terra apenas por pessoas que tivessem condições de “[...] povoar para 

produzir mercadorias de alto valor no comércio europeu, como cana-de-açúcar” 

(MONTEIRO, 2000, p. 33).  

 

Assim, terras, antes indígenas, passariam sistematicamente às mãos dos 
colonizadores. De início em torno da pequena Cidade do Natal. Depois, a 
corrente colonizadora foi se interiorizando seguindo as margens dos rios, 
principalmente o Potengi e o Jundiaí. Na direção sul, sempre na faixa 
litorânea, seguiu o percurso dos caminhos já estabelecidos e conhecidos 
que levavam aos núcleos colonizadores da Paraíba e Pernambuco. Na 
direção norte, atingiu, nesta etapa, o vale do rio Ceará-Mirim (MONTEIRO, 
2000, p. 35). 

 

Dessa forma, a capitania passou a produzir, sendo explorada e palco de 

diversos conflitos. Conflitos que ocorreram envolvendo os colonizadores e as tribos 

que resistiam à ocupação, e também disputas entre aquelas nações que se 

colocavam enquanto prejudicadas com a dinâmica econômica vigente. Muitos índios 

morreram, guerras foram travadas e a invasão holandesa também foi marcante 

nessa fase de consolidação da posse das novas terras por Portugal.  

O processo foi lento, sangrento e contou com a forte presença da Igreja 

Católica nesse projeto colonizador. Monteiro (2000) chega a afirmar que as Igrejas e 

as presenças de cruzes dominavam a paisagem nas Missões de Aldeamento, onde 

nativos trabalhavam sem cessar.  

Na sequência, uma ilustração que busca destacar a relevância e 

características das Missões de Aldeamento (ver FIGURA 04). Essas missões, como 

citado, foram relevantes para a apropriação das terras coloniais, utilizando-se de 

símbolos e ritos religiosos para justificar a sua presença, sendo comuns a 

exploração do indígena e o desrespeito com a cultura dos mesmos. Na figura 

abaixo, destaca-se a cruz, símbolo muito usado pelos jesuítas missionários.  

Há também, a seguir, um mapa ressaltando os territórios do Rio Grande nos 

anos de 1680, o enfoque maior é para as frentes de conquista que se estabeleceram 

àquela época (ver FIGURA 05). As setas em vermelho, presentes no mapa, indicam, 

as restritas frentes de conquista que vigoravam no período. 
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  FIGURA 04 – A Cruz e as Missões de Aldeamento 
 

    
                      Fonte: Monteiro, 2000. 
 
 
 
 
 

 
  FIGURA 05 – Capitania do Rio Grande e suas frentes de conquista, 1680 

 

   
                     Fonte: Monteiro, 2000. 
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Percebe-se o lento desenvolvimento da Capitania do Rio Grande, pois vários 

foram os obstáculos a serem superados. Ainda comentando sobre a história do Rio 

Grande do Norte, Monteiro (2000) destaca que na Capitania, no início do século 

XVIII, a Zona da Mata estava dominada por fazendas cujos proprietários eram 

homens ricos. Assim, o litoral era açucareiro, era dos poderosos senhores de 

engenho. Sobre o Sertão, a autora afirma que: 

 

Foi a partir de meados do século XVIII – por volta de 1750 – que o sertão 
começou a ser mais povoado pelos colonizadores, quando muitos 
sesmeiros e grandes posseiros passaram a residir em suas terras, com 
suas famílias, escravos e trabalhadores, consolidando todo o interior da 
capitania como território de domínio da Coroa portuguesa. A maioria desses 
homens acumulava, com a terra, patentes militares de capitães, tenentes e 
coronéis nas Milícias e nas Ordenanças que eram, junto com as Tropas de 
Linha, as forças armadas da capitania, o que lhes concedia, de fato, poder 
político nas respectivas áreas onde se instalaram (MONTEIRO, 2000, p. 
80). 

 

Desta forma, compreende-se o prestígio e o poder que se concentravam nas 

mãos dos afamados coronéis. Esse poder econômico e político do coronelismo 

fazia-se presente em todo Nordeste açucareiro e também no sertão, através dos 

caminhos do gado. A produção do espaço se definia e redefinia ao gosto e 

necessidades das classes dominantes, cenário bem parecido com o existente na 

atualidade. Os agentes sociais concretos envoltos nesta produção delimitavam o 

espaço, configurando formas e conteúdos. As camadas sociais exploradas, 

trabalhadores braçais ou escravos, também se constituíam em agentes de 

produção, entretanto, sua ação era limitada e, certamente, as formas e conteúdos 

produzidos e/ou destinados a essas camadas traziam consigo a diferenciação social 

que se deseja destacar nesta narrativa. A conclusão a que se chega não é nova e 

nem surpreendente, apenas se ressalta a antiguidade dessas relações conflituosas 

de produção do espaço. Poder econômico, poder político, privilégios e espaços 

reflexos e condicionantes de relações de exploração, isto é, de exploradores e de 

explorados. 

Com o desenvolvimento das fazendas existentes na capitania, outras 

atividades também receberam atenção. Monteiro (2000) destaca que as fazendas 

produziam o que necessitavam, eram quase autossuficientes, produzindo gêneros 

alimentares, tecidos e até louças e outros objetos feitos a partir do barro. Assim, não 
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havia um contexto muito propício ao desenvolvimento comercial, sendo ele limitado 

a algumas trocas de produtos diferentes.  

Percebe-se que, a dinâmica econômica da capitania tornava-se mais 

complexa e não demorou a surgirem questões referentes à mão de obra utilizada. 

Certamente, foi o trabalho do índio o que se destacou na capitania. Era um trabalho 

escravo ou semiescravo e durou até o século XVIII, como sendo “[...] a principal 

forma de trabalho no Rio Grande. Com sua economia baseada essencialmente na 

pecuária [...], a capitania registrou a presença de poucos escravos negros [...]. Os 

negros foram mais presentes na Zona da Mata” (MONTEIRO, 2000, p. 91).  

E assim, veio a chegada do século XIX, trazendo para a colônia, ideais de 

liberdade e independência. Novamente, o contexto de profundas transformações 

produtivas na Europa, trouxe reflexos para a dinâmica do Rio Grande do Norte, 

sobretudo, entre as últimas décadas de século XVIII e o início do XIX (MONTEIRO, 

2000). É nesse momento que o algodão, nativo na capitania, assume papel de 

destaque na economia da mesma. Inicialmente, o algodão do Rio Grande foi uma 

atividade de agricultura de auto-abastecimento, como cita Monteiro (2000), mas com 

a Revolução Industrial, ele foi inserido numa dinâmica econômica internacional, 

passando a ser comercializado para a Europa. 

Após movimentos e revoltas em busca de liberdade, a situação política do 

Brasil se alterou, isto é, surgiu o Brasil pós-independência e essas mudanças 

também alteraram o Rio Grande. A concentração do poder político nas mãos dos 

homens ricos se ratificou no Rio Grande do Norte, assim como no restante do Brasil. 

Monteiro comenta que: 

 

Em 1834, no contexto de um avanço das forças políticas favoráveis a um 
fortalecimento do poder local no Brasil, elegeu-se a primeira Assembleia 
Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte. Na capital, participaram 
dessa eleição 70 homens, quando Natal tinha uma população total entre 5 e 
6.000 habitantes. Os 20 deputados eleitos para compor essa Assembleia 
eram proprietários rurais, mas também padres, militares e aqueles que 
exerciam cargos públicos de importância (MONTEIRO, 2000, p. 120). 

 

Houve o fim da escravidão, o início da República e o acirramento da disputa 

pelo poder local. Assim, surgiu a força inquestionável do coronelismo ligado às 

culturas de exportação e sua ratificação ainda maior no Nordeste. Monteiro (2000) 
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destaca, nesse período, a forte presença da corrupção, dos favores pessoais, do 

nepotismo e do domínio do poder por famílias ou grupos oligárquicos.  

Destarte, no Rio Grande do Norte, o contexto político era intimamente ligado 

à dinâmica econômica vigente no estado, isto é, a cotonicultura de exportação e, 

posteriormente, voltada ao mercado interno, demarcava o território de lucro e poder. 

Mas, é importante ressaltar que essa situação também se configurou no restante do 

país, não sendo dinâmica exclusiva do Rio Grande do Norte.  

Destaca-se também toda a alteração e expansão vivenciada por Natal no 

período entre Guerras. Não se pode ignorar que a presença dos estrangeiros vindos 

para Natal, no contexto militar, fez com que a cidade recebesse uma demanda 

populacional que a pressionava por produtos e serviços. Araújo (2004) ressalta que 

a presença dos soldados norte-americanos na cidade possibilitou uma maior 

diversidade de atividades econômicas e uma maior expansão do tecido urbano. A 

autora ratifica a relevância que a participação da cidade na Segunda Guerra 

assumiu, afirmando que: 

 

Ocorreu também a formação de um mercado fundiário e seu respectivo 
processo de especulação imobiliária. O comércio e os serviços também 
tiveram grande impulso. Podemos destacar ainda como decorrente desse 
processo, os efeitos sobre a vida da população local: de um lado, gerando e 
concentrando renda para os que estavam inseridos em tal processo; e de 
outro, causando um impacto negativo para a população, pela elevação do 
custo de vida no espaço urbano de Natal, provocado pela lógica da oferta-
demanda, dinâmica de mercado na sociedade capitalista (ARAÚJO, 2004, 
p.59). 

 

Retomando a análise sobre o crescimento populacional de Natal e 

observando a Tabela 01, percebe-se, primeiramente, que a cidade de Natal tinha, no 

início do século XX, um número pequeno de moradores. Em 1900, Natal contava 

apenas com cerca de 16.000 habitantes, ou seja, seu adensamento populacional era 

incipiente. Na tabela, é possível visualizar que Natal apresentou um crescimento 

populacional grandioso entre os anos de 1900 e 1920, com uma variação 

populacional que se aproxima dos 100%. Os anos que se seguiram também 

mostraram um crescimento populacional considerável, de 30.696 habitantes em 

1920, Natal passa a concentrar 416.898 na década de 1980. Somente após essa 

década, a variação populacional da cidade reduziu um pouco, entretanto, seu 
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crescimento permanece e, nos anos de 2010, a cidade já concentra mais de 800.000 

habitantes. 

 
TABELA 01 - Crescimento da População da Cidade de Natal 

 
ANO POPULAÇÃO VARIAÇÃO POPULACIONAL  

1900 16.059 - 

1920 30.696 91,1% 

1940 54.836 78,6% 

1950 103.215 88,2% 

1960 162.537 57,5% 

1970 264.379 62,7% 

1980 416.898 57,7% 

1991 605.541 45,5% 

2000 712.317 17,17% 

2010 803.811 12,84% 

Fonte: Pinheiro, 2011. 

 

A cidade apresenta-se subdividida em Regiões Administrativas. Essa 

subdivisão ocorreu conforme Lei Ordinária Nº 3.878/89. Assim, a cidade 

compreende as Regiões Administrativas Norte, Sul, Leste e Oeste. Essas Regiões 

Administrativas são popularmente chamadas pelos moradores, de Zonas, isto é, 

Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste de Natal.  

Após essa sucinta narrativa sobre o histórico da cidade de Natal, abaixo se 

encontram relacionadas as Regiões Administrativas que compõem a mesma e seus 

respectivos bairros atuais (ver TABELA 02).  Na tabela, também é possível visualizar 

as Leis de Criação de cada bairro da cidade, suas dimensões e suas respectivas 

densidades demográficas.  

Em Natal, são 36 bairros e alguns, abaixo enunciados, apresentam grandes 

diferenciações no que se refere às suas dimensões e população. Como exemplo de 

bairros extensos, podem ser citados os Bairros de Lagoa Azul, Salinas e Nossa 

Senhora da Apresentação, com 1.167,45ha, 1.024,79ha e 1.031,22ha 

respectivamente. Os três conjuntos citados localizam-se na Zona Norte de Natal. 

Outro bairro que também se destaca pela sua área é o bairro de Ponta Negra, com 

1.382,03ha, este sendo componente da Zona Sul de Natal. O Bairro Potengi tem 

uma área de 799,87ha e uma densidade demográfica de 72 hab/ha. Na sequência, 

há um mapa (ver MAPA 01) que ilustra a divisão de Natal em suas quatro Regiões 

ou Zonas Administrativas. 
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TABELA 02 – Regiões Administrativas e Bairros da Cidade de Natal 
 

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 

BAIRRO LEI DE 

CRIAÇÃO 

ÁREA 

(ha) 

POPULAÇÃO 

RESIDENTE 

2010 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA 

2010 (hab/ha) 

 

 

 

NORTE 

LAGOA AZUL 4.328/93 1.167,46 61.289 52,50 

IGAPÓ 4.328/93 220,16 28.819 130,90 

N. SRA DA 

APRESENTAÇÃO 

4.328/93 1.024,79 79.759 77,83 

PAJUÇARA 4.328/93 766,13 58.021 75,73 

POTENGI 4.328/93 799,87 57.848 72,32 

REDINHA 4.328/93 878,87 16.630 18,92 

SALINAS 4.328/93 1.031,22 1.177 1,14 

SUBTOTAL 5.888,50 303.543 51,55 

 

 

 

SUL 

LOGOA NOVA 4.330/93 767,74 37518 48,87 

NOVA DESCOBERTA 4.328/93 158,82 12.467 78,50 

CANDELÁRIA 4.328/93 761,43 22.391 29,41 

CAPIM MACIO 4.328/93 433,36 22.760 52,52 

PITIMBU 4.328/93 744,59 24.209 32,51 

NEÓPOLIS 4.328/93 322,14 22.465 69,74 

PONTA NEGRA 4.328/93 1.382,03 24.681 17,86 

SUBTOTAL 4.570,11 166.491 36,43 

 

 

 

 

 

 

LESTE 

SANTOS REIS 4.330/93 222,09 5.641 25,40 

ROCAS 4.330/93 66,01 10.452 158,34 

RIBEIRA 4.330/93 94,39 2.222 23,54 

PRAIA DO MEIO 4.328/93 48,92 4.770 97,51 

CIDADE ALTA 4.330/93 116,41 7.123 61,19 

PETRÓPOLIS 4.330/93 78,43 5.521 70,39 

AREIA PRETA 4.328/93 32,17 3.878 120,55 

MÃE LUIZA 4.330/93 95,69 14.959 156,33 

ALECRIM 4.330/93 344,73 28.705 83,27 

BARRO VERMELHO 4.327/93 94,79 10.087 106,41 

TIROL 4.330/93 360,04 16.148 44,85 

LAGOA SECA 4.327/93 61,09 5.791 94,79 

SUBTOTAL 1.614,76 115.297 71,40 

 

 

 

 

OESTE 

QUINTAS 4.330/93 248,54 27.375 110,14 

NORDESTE 4.330/93 298,44 11.521 38,60 

DIX-SEPR ROSADO 4.329/93 109,64 15.689 143,10 

BOM PASTOR 4.328/93 346,09 18.224 52,66 

N. SRA. DE NAZARÉ 4.329/93 144,01 16.136 112,05 

FELIPE CAMARÃO 4.330/93 654,4 50.997 77,93 

CIDADE DA 

ESPERANÇA 

4.330/93 182,87 19.356 105,85 

CIDADE NOVA 4.328/93 262,12 17.651 67,34 

GUARAPES 4.328/93 865,95 10.250 11,84 

PLANALTO 5.367/02 463,83 31.206 67,28 

SUBTOTAL 3.575,89 218.405 61,08 

PARQUE DAS DUNAS 7.237/77 1.203,98 03 0,00 

TOTAL 16.853,24 712.317 47,69 

Fonte: Natal – Secretaria Especial do Meio Ambiente e Urbanismo - Anuário Natal 2011/2012. 
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Mapa 01 – Natal e suas Regiões Administrativas 

 

 
 
  Fonte: Elaboração Costa, 2013.  
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Com a expansão da cidade e sua industrialização, depois da década de 

1970, a demanda por moradias tornou-se cada vez mais alta. Assim, Natal recebeu 

investimentos para crescer, ou seja, sua urbanização ocorreu atrelada a esse 

contexto de indústrias e de produção de moradias. No sentido norte da cidade, as 

terras eram mais baratas e esse foi, sem dúvida, um dos fatores que contribuíram 

para que o espaço em questão fosse destinado a receber os moradores de baixa 

renda: 

 

Essa implementação dos conjuntos fora da malha urbana existente criou 
enormes vazios, que aceleraram a especulação imobiliária, devido aos 
benefícios que essas áreas receberam. Proporcionou um crescimento 
descontínuo e horizontal da cidade, acarretando forte pressão no orçamento 
público, pois encareceu e dificultou o fornecimento dos serviços de infra-
estrutura e de equipamentos de consumo coletivo (MEDEIROS, 2007, p. 
63).  

 

A autora comenta ainda outro aspecto vivenciado pela cidade de Natal a 

partir das construções dos conjuntos habitacionais, ela ressalta que, o tipo de 

expansão urbana ocorrida, ocasionou sua urbanização completa, isto é: “Em 1883, 

os 172 Km² que constituem a área total do município já são considerados área 

urbana, ou seja, já estão completamente loteados. A lei de parcelamento do solo é 

instituída apenas em 1984” (MEDEIROS, 2007, p. 63). 

Os conjuntos habitacionais construídos na Zona Norte de Natal ocuparam, 

então, uma área da cidade que já era vista como uma região de menor valorização. 

Como mencionado, esse espaço recebeu a população cujos rendimentos mensais 

eram baixos e essa somatória de fatores acabou propiciando uma dinâmica de 

segregação e “estigmatização” que ainda persiste, mesmo em uma escala menor. 

Foi criado o espaço dos pobres, para os pobres, e a ausência de infraestrutura 

tornava a área ainda mais indesejável para quem possuísse melhor poder aquisitivo. 

Mesmo que a diferença dos rendimentos fosse relativamente pequena, uma 

determinada faixa da população natalense rejeitou o fato de adquirir imóveis na área 

citada.  

É verdade que as dificuldades vivenciadas cotidianamente pelos primeiros 

moradores eram grandes, entretanto, deseja-se enfocar, neste momento, como 

esses conjuntos habitacionais receberam uma carga de estigma pesada. É neste 



48 

 

momento que surge a expressão “o outro lado do rio”3. Essa expressão surgiu para 

localizar a Zona Norte em expansão. O rio citado é o rio Potengi que divide, 

realmente, a cidade de Natal em dois lados, entretanto, aquilo que deveria ser uma 

fronteira geográfica assumiu também o papel de fronteira econômica e social. Em 

outras palavras, dizer que mora do “outro lado do rio” é, para o natalense, assumir 

uma espécie de “rótulo” que imediatamente o associa à imagem de morador do 

espaço da pobreza, ou algo semelhante. Destarte, a cidade, mesmo possuindo 

quatro Regiões ou Zonas Administrativas, tem em seu cotidiano a marca muito forte 

somente entre duas delas, como se o seu morador vivesse na Zona Norte, no “o 

outro lado do rio”, ou no restante da cidade, não interessando a exatidão deste outro 

lugar. A foto a seguir, (ver FIGURA 06) ilustra a cidade de Natal dividida pelo Rio 

Potengi. 

 

  FIGURA 06 - Natal: Uma Visão dos Dois Lados da Cidade 
 

    

              Fonte: Robson Pires, 2010. 

 

Com as novas dinâmicas vivenciadas pela Zona Norte e, sobremaneira, 

pelas re-definições espaciais ocorridas no Bairro Potengi, o perfil dos seus 

moradores também mudou, inclusive o perfil de renda. Assim, o uso desta 

                                                
3
 Fazendo também referência ao uso desta expressão, há a Dissertação de Araújo (2004), cujo título 

é Outra Leitura do “Outro lado”: o espaço da Zona Norte em questão. O trabalho analisa as 
redefinições do espaço em tela, isto é, da Zona Norte integralmente. Ver Referências Bibliográficas. 
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expressão, em caráter pejorativo, passou a perder o seu sentido e a ser, aos poucos 

abandonada, embora ainda não completamente. A seguir, encontram-se imagens 

das pontes que foram, ao longo do tempo, construídas para ligar esses dois lados da 

cidade. Nas figuras a seguir, é possível ver, ao mesmo tempo, três das quatro 

pontes existentes interligando os dois lados da cidade (ver FIGURA 07).  

 

  FIGURA 07 – O Rio Potengi e suas Primeiras Pontes 
 

    

                   Fonte: Marcelo Barroso, 2010. 

 

 

Na imagem acima, observam-se as distintas pontes construídas também em 

contextos distintos, mas que sempre tiveram o mesmo objetivo, isto é, a interligação 

das duas margens componentes da cidade de Natal. Ao fundo, nitidamente, vê-se a 

estrutura metálica que sobrou da primeira ponte construída e que interligava os “dois 

lados” da cidade4. A Ponte Rodoferroviária Costa e Silva foi construída em 1969, 

“[...] evento a partir do qual a cidade de Natal se expandiu no sentido norte. Foi o 

prenúncio da inserção do espaço de Igapó ao tecido urbano da cidade; e, 

posteriormente, da formação do espaço da Zona Norte” (ARAÚJO, 2004, p. 35-36). 

Araújo segue comentando esse contexto de nítidas mudanças e redefinições vividas 

pela cidade: 
                                                
4
 Na realidade, Redinha e Igapó, primeiras áreas povoadas e que esboçavam alguma atividade 

econômica na época, existiam como distritos da cidade de Natal. Somente nos anos de 1938, Igapó, 
a “Aldeia Velha”, passou a pertencer, legalmente, à Natal (ARAÚJO, 2004). 
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Estamos diante de uma nítida estruturação conflituosa de classes na 
produção do espaço. O Estado, consorciado ao capital industrial e 
imobiliário, à medida que propiciava a reprodução destes, criava condições 
para a sua própria reprodução enquanto poder institucional, por meio de 
uma política habitacional de caráter popular, criando um espaço 
eminentemente de moradia, cuja população, por sua condição carente, se 
colocava sob sua tutela, dependendo sobremaneira dos serviços públicos, 
os quais eram precários (ARAÚJO, 2004, p.50). 

 

Após o ano de 1990, quando ocorreu a duplicação da Ponte Costa e Silva, 

Natal passou a viver uma nova dinâmica, devido ao crescimento do Terciário. O 

dinamismo advindo da industrialização-urbanização contextualizou a expansão da 

cidade no sentido norte. Com o setor de comércio e serviços em consolidação no 

espaço da Zona Norte, a infraestrutura do lugar sofreu redefinições significativas. 

Destacam-se as inserções de novos moradores, com um perfil diferente daquele que 

motivou os primeiros a adquirirem moradias no espaço em questão. 

Com crescimento da Zona Norte, sua população expandiu-se e novas 

demandas por infraestrutura surgiram. Com a maioria dos seus moradores 

exercendo atividades profissionais nas demais regiões da cidade, o problema do 

transporte e deslocamento logo se evidenciou, e os “engarrafamentos” passaram a 

fazer parte do cotidiano das pessoas. Os congestionamentos passaram a existir 

diariamente, sendo produto de uma somatória simples de dois fatores: o crescimento 

do número de veículos no espaço citado e a ausência de opções de saída da região, 

isto é, só havia uma direção para onde todos os moradores deslocavam-se para 

chegar às demais Regiões Administrativas de Natal. 

Finalmente em 2007, após vários empecilhos, foi inaugurada mais uma obra 

de acesso à Zona Norte. A Ponte Newton Navarro foi inaugurada pela então 

governadora Wilma de Faria e sua imponência a transformou, de imediato, em um 

ponto de atração turística. A ponte facilita o acesso não apenas aos bairros da Zona 

Norte, mas também ao litoral norte da cidade, sendo intensamente utilizada pelos 

turistas que visitam a região.  

No entanto, com a dinâmica de incentivo ao consumo crescente e todo o 

contexto de maior oferta de crédito, a frota de veículos de Natal cresceu 

absurdamente, acompanhando o cenário nacional. Assim sendo, o fluxo de entrada 

e saída de veículos da Zona Norte, por moradores, turistas ou demais 

frequentadores do local, também aumentou sobremaneira e os congestionamentos 

permaneceram. No atual momento, não há indicativos de que essa questão, 
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apontada por muitos moradores como um dos maiores entraves que comprometem 

a qualidade de vida na região, venha a ser solucionada. 

 

FIGURA 08 – Ponte Newton Navarro: solução frustrada 

 

 

                 Fonte: Tribuna Online, 2009. 

 

Verifica-se na imagem, que a problemática dos longos congestionamentos, 

ocorrendo nos sentidos de chegada ou saída da Zona Norte permanece. Em 

horários de grande fluxo, eles já fazem parte da rotina dos seus moradores, 

constituindo-se, a cada dia, um elemento caótico para quem não pode optar por 

outra situação, isto é, não há alternativas possíveis e os moradores ainda se 

ressentem e sofrem com a questão. 

É importante destacar que, na Tabela 02, analisada anteriormente, 

encontram-se relacionadas apenas as unidades territoriais que, desde 1994, foram 

definidas legalmente como bairros de Natal, ou seja, “Foram atribuídas, a essas 

unidades, determinadas prescrições urbanísticas, observadas as suas condições 

ambientais, sociais, geopolíticas, econômicas, de infraestrutura e serviços 

instalados, dentre outros aspectos.” NATAL – SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO 

AMBIENTE E URBANISMO - Anuário Natal 2011/2012. Fica evidenciado que: 

 

Assim, pode-se inferir que o bairro corresponde a cada uma das partes em 
que se costuma dividir a cidade, para mais precisa orientação das pessoas 
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e mais fácil controle administrativo dos serviços que o poder público 
oferece. A definição nesses limites obedece a um processo de investigação 
dos referenciais que dão sentido ao cotidiano dos seus habitantes em sua 
integração, de certa forma autônoma, com as localidades existentes, com 
os demais bairros e com o município como um todo (NATAL – 
SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - Anuário 
Natal 2011/2012, p. 157). 
 
 

Na sequência, apresenta-se um mapa da cidade, em que o bairro em estudo 

encontra-se em destaque.  

 

MAPA 02 – O Bairro Potengi em Natal

 

                    Fonte: Elaboração Costa, 2013. 
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O Bairro Potengi é um dos maiores bairros da Zona Norte de Natal. Seu 

surgimento foi marcado pela construção, em 1976, do conjunto residencial Potengi, 

cujo topônimo também se relaciona ao maior rio existente na cidade, o Rio Potengi. 

Abaixo, encontra-se um gráfico (ver GRÁFICO 01), cujo objetivo é retratar a 

heterogeneidade quantitativa também presente na constituição inicial do Bairro 

Potengi, quando houve a entrega das residências constituintes dos conjuntos 

habitacionais.  

 

GRÁFICO 01 – Potengi: Unidades Habitacionais Entregues 

 

 Fonte: Adaptação de Araújo, 2004 e Medeiros, 2010. 
 * Dados não disponíveis (número de unidades habitacionais) 

 

 

Alguns conjuntos habitacionais apresentaram, desde a sua criação, números 

representativos de unidades habitacionais, tais como o Panatis I e III, com 1123 

unidades entregues; o Santa Catarina, em seu princípio tinha 2200 residências; o 

Soledade II, com 1945 unidades e o Santarém, o maior de todos, contando com 

2579 unidades habitacionais entregues em 1983. Percebe-se, na observação do 

gráfico em questão, que alguns conjuntos foram entregues com um número mediano 

de unidades, ou seja, não eram pequenos e tinham uma representatividade que não 
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pode ser ignorada. Nesse sentido, citam-se os conjuntos Potengi com 379 unidades; 

o Panorama I, com 260 residências; o Soledade I, com 540 unidades entregues e o 

Panatis II, com 220 unidades. Por fim, os conjuntos habitacionais com números 

menores de unidades entregues são o Panorama II, com somente 80 casas e o 

Morada CNB I e II, com 144 moradias entregues. O APERN, conjunto cuja entrega 

se deu no ano de 1991, não apresenta, no gráfico, seu número de unidades 

habitacionais entregues, pois os dados, no curso da pesquisa, acharam-se 

indisponíveis. 

No tocante às atividades econômicas que se concentram atualmente na 

Zona Norte de Natal, há uma presença cada vez mais forte do Terciário (ver 

GRÁFICO 02) e uma nítida centralidade do Bairro Potengi. O comércio e os serviços 

que se destacam são modernos, com shoppings centers, clínicas médicas e 

concessionárias de veículos destinadas à venda de carros novos. Há também 

comércio e serviços destinados a um consumidor com poder de compra mediano.  

 

GRÁFICO 02 – Crescimento do Comércio e Serviços na Zona Norte 

 

 Fonte: Adaptação de Medeiros, 2010 

 

É indiscutível que o bairro concentra o Terciário. A seguir, apresenta-se um 

mapa que retrata a afirmação anterior. Ao observá-lo, é possível a verificação da 

concentração econômica do e no Bairro Potengi. Segundo os dados, o Potengi 
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encontra-se numa dinâmica semelhante ao movimentado Bairro de Lagoa Nova (ver 

MAPA 03). 

MAPA 03 – Concentração de Negócios no Bairro Potengi 
 

 

    Fonte: Elaboração Costa, 2013. 
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À frente dos demais bairros da cidade, encontra-se o Bairro do Alecrim, 

apresentando uma representativa concentração do número de negócios em seu 

território. Ele destaca-se, concentrando mais de 12% dos negócios vigentes em 

Natal. Na sequência, encontram-se os Bairros Potengi e Lagoa Nova, como citado. 

Ambos concentram entre 6 a 8% da quantidade de atividades terciárias de Natal. 

Prosseguindo, há uma faixa de concentração de negócios compreendendo uma 

porcentagem variando de 4,1 até 6% das atividades citadas. Nesta faixa, podem ser 

citados os Bairros de Pajuçara e Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte, e os 

Bairros de Tirol, Zona Leste, Bairro Felipe Camarão, localizado na Zona Oeste e, por 

fim, o Bairro de Ponta Negra, Zona Sul. Os demais bairros da cidade apresentam 

concentrações menores de comércios e serviços, conforme se vê no Mapa. 

Assim sendo, novas formas se apresentam e mesclam imagens de um 

cotidiano variado no Potengi, onde o moderno e o tradicional, às vezes, se 

apresentam lado a lado. Na figura abaixo (ver FIGURA 09), é possível notar as 

barracas da feira livre semanal existente no Santa Catarina, Bairro Potengi e logo 

atrás, um supermercado de uma importante rede natalense.  

 

FIGURA 09 - Comércio Heterogêneo no Bairro Potengi 
 

  

                      FONTE: A Autora, 2012. 
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Observa-se, nas imagens seguintes, a feira em pleno funcionamento e a 

imagem do maior shopping da Zona Norte, localizado no Potengi (ver FIGURAS 10a 

e 10b). 

     
 

FIGURAS 10a e 10b - Comércio Heterogêneo: Feira Livre e Shopping no Bairro Potengi 
 

   
       FONTE: A Autora, 2012. 

 

 

As imagens mostram um espaço em transformação, e os dados estatísticos 

apresentam um bairro que concentra economia, renda e consumo. As formas 

complexas construídas, produzidas, vividas e em redefinição constante também se 

apresentam. Destaca-se, inclusive, a repentina valorização dos imóveis do bairro. 

Os preços são altos, superando muitas vezes, os valores cobrados por um imóvel na 

tão afamada Zona Sul de Natal. Bairro de operariado certamente o Potengi já não é 

mais, entretanto, estudá-lo mais profundamente faz-se uma necessidade, visto que a 

sua complexa dinâmica o tem tornado único e interessante. 
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CAPÍTULO 2 
 

A AÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO 
DO POTENGI: “UM BAIRRO EM 

TRANSIÇÃO” E SEU NOVO COTIDIANO 
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2  A AÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DO POTENGI: UM “BAIRRO EM 
TRANSIÇÃO” E SEU NOVO COTIDIANO  
 
 
 

“Os agentes sociais da produção do espaço 
estão inseridos na temporalidade e 

espacialidade de cada formação socioespacial 
capitalista. Refletem, assim, necessidades e 

possibilidades sociais, criadas por processos e 
mecanismos que muitos deles criaram”. 

 

Roberto Lobato Corrêa 

 
 

O tempo passa e a sociedade observa transformações espaciais. Mas, ele 

não apenas passa, ele promove transformações no espaço e, desta forma, ratifica-

se a relação espaço-tempo enquanto real, concreta e indissolúvel. Os limites dessas 

transformações espaços-temporais são amplos, entretanto, aqui, interessam aquelas 

que demarcam alterações na paisagem. Interessa a discussão acerca das re-

definições existentes nas relações sociais dos moradores do espaço em estudo, o 

Potengi, e que podem ser observadas e sentidas em suas atuais formas. Através da 

observação das distintas formas presentes no espaço, percebe-se que os interesses 

se refletem nas “novas” estruturas que apresentam-se. Casas belas, casas simples, 

espaços de luxo, espaços com infraestrutura básica. O “melhor” para quem possui 

mais. Ratifica-se, assim, a ideia de que o Estado e alguns determinados agentes de 

produção espacial agem na busca incessante pela manutenção dos seus privilégios. 

Entretanto, não há padrões absolutos e a dinâmica cotidiana permite essa 

verificação. 

Desta forma, torna-se interessante a discussão sobre a formação do espaço 

em tela, o Bairro Potengi, suas alterações mais antigas, as mais recentes e a análise 

da sua atual posição de mudança. Logo, discute-se este importante bairro da cidade 

de Natal/RN, na sua perspectiva cotidiana e mutante, um “bairro em transição”. A 

transição observada engloba novos aspectos econômicos do lugar e novas 

dinâmicas sociais, pois a complexidade dos processos vigente, como antecipado, 

insere-se na complexidade que caracteriza o fenômeno urbano. Manutenção de 

estudos e pesquisas, acompanhada de variações de critérios ou perspectivas, 

permitem uma produção mais rica, com a evolução analítica do urbano e a 

compreensão da cidade total. 
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2.1 O SURGIMENTO DO BAIRRO POTENGI: A AÇÃO DO ESTADO ENQUANTO 
UM “TIPO IDEAL” 
 
 

Pretende-se, nesse subcapítulo, analisar do Estado enquanto um agente 

social concreto produtor espacial, ou seja, um “tipo ideal” (CORRÊA, 2011). Para 

isso, é importante partir da promoção imobiliária estatal. Para se compreender a 

política habitacional brasileira, ou seja, para entender a ação do Estado capitalista 

na produção habitacional, faz-se necessária uma breve retrospectiva. O importante é 

destacar que, refletir sobre o passado da produção imobiliária no Brasil, permite 

visualizar, mais claramente, o quanto as ações do Estado capitalista são 

direcionadas e dúbias, tal como Corrêa (1995; 2011) as apresenta. 

Gomes et al (2003) destaca que o entendimento do processo de 

urbanização brasileira deve ser feito com base na dinâmica econômica mundial, 

visto que a internacionalização das empresas na década de 1960 propiciou o 

surgimento de recursos que foram destinados aos países subdesenvolvidos. A 

industrialização brasileira se intensificou e a urbanização fluiu nesse contexto. Com 

o aumento da população urbana, a cidade brasileira passou a vivenciar um 

crescente déficit de moradias. Gomes et al comenta a situação das cidades 

brasileiras, destacando que: 

 

Nesse cenário é que o processo de urbanização foi desencadeado no 
Brasil, passando as cidades brasileiras, especialmente as grandes e 
médias, a requisitarem uma série de serviços e equipamentos que se 
colocavam na pauta de reivindicação da população, a qual deixava o campo 
para morar na cidade. Nesse momento já estava presente a questão do 
déficit de moradia (GOMES et al, 2003, p.02). 

 

Assim, a criação do BNH – Banco Nacional da Habitação, no ano de 1964, 

teve como objetivo uma ação estatal direcionada em que financiamentos para 

compra e construção de moradias passaram a compor a política habitacional 

brasileira5. Foram mais de 6 milhões de novas moradias construídas pelo BNH em 

                                                
5
 Na presente pesquisa, as narrativas sobre as intervenções do Estado capitalista na produção 

imobiliária partirão da criação do BNH, em 1964. Esta escolha se justifica por duas razões. 
Primeiramente, porque essa revisão bibliográfica não se constitui enquanto objetivo primeiro neste 
trabalho, mas tem como finalidade o fornecimento de um “pano de fundo” para a melhor 
compreensão da ligação do Estado com o capital. Na sequência, apesar da relevância das ações 
estatais anteriores, desde a Política Habitacional Higienista, os IAPS – Institutos de Aposentadorias e 
Pensões e a FCP – Fundação da Casa Popular, certamente após a sua criação, o BNH foi o 
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seu período de existência, de 1964 a 1986. Sua criação foi, segundo Bonduki 

(2008), uma resposta do governo militar à crise de moradia. O governo buscava o 

apoio das classes populares. Foi, certamente, uma importante intervenção do 

Estado no espaço urbano e suas implicações foram muitas. Gomes ratifica, 

afirmando que: 

 

A ação do BNH não se limitou apenas à habitação; atuou, também, no setor 
de desenvolvimento urbano, sendo considerado como um dos mais 
expressivos agentes financeiros do processo de desenvolvimento urbano. 
Esse banco financiou obras de infra-estrutura urbana: melhorou o sistema 
viário e pavimentou as cidades; bem como aperfeiçoou a rede de energia 
elétrica, de transportes e de comunicação, incentivou a educação e a 
cultura, melhorou os serviços públicos dentre outros. Podemos, então, 
afirmar que o BNH foi um dos importantes promotores das transformações 
urbanas no Brasil (GOMES et al, 2003, p. 04). 

 

É importante destacar que a ação do BNH foi insuficiente para solucionar a 

problemática da moradia no Brasil, pois a urbanização brasileira foi acelerada, 

gerando uma expressiva demanda por novas habitações nas cidades em 

desenvolvimento. Privilegiando os financiamentos e investindo apenas na 

construção de moradias, embora insuficientes, esse sistema acabou produzindo 

habitações de qualidade questionável e que favoreceram a segregação espacial. 

Foram priorizados os conjuntos residenciais padronizados e localizados em áreas 

necessitadas de infraestruturas. Sobre essa questão, Bonduki comenta que: 

 

Dentre os erros praticados, se destaca a opção por grandes conjuntos na 
periferia das cidades, o que gerou verdadeiros bairros dormitórios; a 
desarticulação entre os projetos habitacionais e a política urbana e o 
absoluto desprezo pela qualidade do projeto, gerando soluções 
uniformizadas, padronizadas e sem nenhuma preocupação com a qualidade 
da moradia, com a inserção urbana e com o respeito ao meio físico 
(BONDUKI, 2008, p.74). 
 

Um setor bastante beneficiado pela ação do BNH foi o da construção civil, 

visto que passou a receber uma importante entrada de capital advinda do setor 

público para a produção de moradias. Esses recursos eram consideráveis e vinham 

do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e do SBPE (Sistema Brasileiro 

de Poupança e Empréstimo). Assim, mais uma vez, a ação do Estado beneficiou o 

capital. 

                                                                                                                                                   
programa de maior durabilidade e representatividade dentro da dinâmica de promoção habitacional 
estatal brasileira. Sobre esse assunto, consultar Medeiros (2007). 
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Do total de moradias construídas no Brasil entre os anos de 1964 e 1986 no 

Brasil, 25% foram financiadas pelo BNH (BONDUKI, 2008). Porém, o ritmo de 

crescimento urbano brasileiro gerou uma demanda maior que os números de 

construções apresentados pelo Estado. Merece destaque o fato de que, neste 

mesmo período, a autoconstrução tenha se mantido, ou seja, a população que não 

teve acesso ao sistema formal de compra da casa própria passou a ocupar áreas 

impróprias à moradia, como alagados, loteamentos clandestinos e favelas. Assim, as 

camadas menos favorecidas não encontraram apoio estatal e adensaram as 

moradias informais e indignas, hoje tão comuns nas médias e grandes cidades 

brasileiras. 

O BNH sofreu com a crise econômica instaurada no Brasil na década de 

1980. O contexto político era instável, visto que a redemocratização se aproximava e 

os órgãos associados ao militarismo eram hostilizados pela população em geral. A 

crise trouxe inadimplência por parte dos mutuários já contemplados com a casa 

própria e o aumento do desemprego no país fez o BNH ter a sua ação 

comprometida. Assim, em 1986, o BNH teve a sua extinção anunciada e o Brasil 

ingressou em um longo período de ausências no tocante a uma política nacional de 

habitação. 

Na sequência, entraram em vigor financiamentos realizados pela Caixa 

Econômica Federal, mas a situação de carência de moradias no Brasil só se 

agravou. Para Bonduki (2008), o período que sucedeu a eleição de Fernando Collor 

em 1990, foi marcado por decisões políticas equivocadas e por corrupção. Para a 

política habitacional brasileira foi mais um duro golpe. O déficit habitacional no Brasil 

tornou-se ainda maior. É verdade que ações alternativas surgiram nesse momento, 

mas a falta de uma ação homogênea e de alcance nacional fez emergir uma 

profunda crise habitacional. 

No ano de 1995, com o governo FHC, novos financiamentos feitos com o 

FGTS foram concedidos. Outros programas vigoraram nesse período, como a Carta 

de Crédito e o PAR – Programa de Arrendamento Residencial, porém o resultado 

não foi impactante mediante a gigantesca demanda por moradia, principalmente, no 

que diz respeito às classes de baixa renda. Sobre isso, Bonduki apresenta dados: 

 

De uma maneira geral, pode-se dizer que se manteve ou mesmo se 
acentuou uma característica tradicional das políticas habitacionais no Brasil, 
ou seja, um atendimento privilegiado para as camadas de renda média. 
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Entre 1995 e 2003, 78% do total dos recursos foram destinados a famílias 
com renda superior a 5 salários mínimos, sendo que apenas 8,47% foram 
destinados para a baixíssima renda (até 3 salários mínimos) onde se 
concentram 83,2% do déficit quantitativo (BONDUKI, 2008, p.80). 

 

Com os privilégios concedidos às classes média e média alta e com o 

estabelecimento de uma política habitacional baseada numa visão bancária, o Brasil 

viu crescer a necessidade de novas habitações, principalmente na região Sudeste e 

Nordeste. Bonduki (2008), destaca que a aprovação do Estatuto da Cidade no ano 

de 2001 foi importante na tentativa de rompimento com esse abismo existente entre 

os habitantes do Brasil mediante o acesso ao solo.  

O Projeto Moradia, implantado nacionalmente no governo Lula, propôs uma 

série de mudanças buscando a solução da problemática habitacional instaurada. Foi 

criado o SNH – Sistema Nacional de Habitação e um novo ministério passou a 

compor os órgãos de gestão das cidades brasileiras. O Ministério das Cidades 

estaria apto a planejar e articular a ação urbana (BONDUKI, 2008). Várias fontes 

seriam utilizadas e planos habitacionais em esferas estaduais, municipais e 

nacionais buscariam atender às necessidades e realidades das cidades em 

crescimento. 

A implementação do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – 

ocorreu no início de 2007 e através deste programa nacional de ação estrutural, o 

governo previu a realização de investimentos em energia, rodovias, saneamento e 

também em habitação. Como é elevado o valor do investimento da União na 

habitação brasileira, espera-se que em alguns anos, a estatística acerca do déficit 

habitacional brasileiro apresente alterações significativas. Entretanto, ainda existem 

questionamentos sobre a qualidade das habitações disponibilizadas através do 

afamado Minha Casa, Minha Vida6. 

                                                
6 Caracterizado por uma forte divulgação nos meios de comunicação e pela ampla concessão de 

subsídios para a conquista da casa própria, o Programa Habitacional Minha Casa, Minha Vida foi 
lançado pelo governo Lula em 2009, tendo como objetivo inicial a construção de 1 milhão de 
moradias. Muitos debates se levantaram em torno do real objetivo desse programa governamental 
bilionário. Discutia-se que essa não era uma ação de promoção de equidade social e sim uma 
estratégia governamental para a superação da crise econômica que assustava o mundo capitalista 
naquele momento, ou seja, a polêmica se apresentou rapidamente ao ser lançado o pacote salvador, 
que iria abolir a crise do capital e realizar o sonho do povo brasileiro. Entretanto, não se realiza, neste 
trabalho, o aprofundamento da temática, visto que a mesma não interfere na análise pretendida. 
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A compra de um imóvel sempre foi, para a maioria dos brasileiros, a 

realização de um sonho. Este sonho foi, em diferentes contextos, alimentado por 

políticas públicas que se apresentaram prometendo a segurança e a tranquilidade 

que a casa própria sempre significou para o trabalhador brasileiro, tão cansado da 

rotina estafante de trabalho e ávido pela sensação de conquista e vitória, 

representada pela compra do bem material mais desejado. Porém, a casa não é 

uma mercadoria comum e a sua produção, via políticas públicas no Brasil, sempre 

envolveu profundos conflitos de interesse. A contextualização posta facilita, sem 

dúvida, a compreensão da dinâmica vigente no período da criação dos primeiros 

conjuntos habitacionais da cidade de Natal. Merece destaque o Estado enquanto 

agente de produção e seus interesses complexos com o capital. 

Medeiros (2007) aponta que Natal foi uma cidade cuja expansão urbana e 

demográfica foi lenta. A autora também destaca o caráter terciário que a cidade 

apresentou desde a sua fundação, ocorrida em 25 de dezembro de 1599, até os dias 

atuais. Entretanto, sua representatividade inicial era pequena:  

 

[...] Em 1900, após três séculos de fundação, sua população era de apenas 
16.059 habitantes. No que tange a uma política habitacional, a pouca 
expressividade populacional da cidade já é conclusiva, sendo poucas as 
iniciativas de provimento habitacional e também poucos os estudos que se 
reportam a essa fase inicial da história urbana da cidade (MEDEIROS, 
2007, p. 52). 

 

Portanto, é possível afirmar que a cidade de Natal vivenciou uma realidade 

similar àquela descrita por Henri Lefebvre, isto é, a de que a cidade comercial 

sucedeu a cidade política e as fábricas inauguraram a cidade industrial (LEFEBVRE, 

2008). Em Natal, verifica-se, através da sua história, a concentração do poder, visto 

que ela foi fundada com uma função bem específica, ligada ao poder e domínio do 

território. Pode-se afirmar que a cidade política e a cidade comercial, em Natal, 

experimentaram uma simultaneidade ou algo perto deste cenário. A citação a seguir 

ratifica essa afirmação: 

 

Natal é uma cidade com grande desenvolvimento no setor terciário. A 
cidade já nasce como uma cidade terciária, pois sua fundação está ligada à 
função militar de defesa e entreposto comercial. Ela é fruto de uma política 
estratégica de Portugal para a colônia, que tinha por finalidade fundar 
núcleos urbanos, ao longo da costa litorânea, por razões econômicas e de 
defesa territorial (MEDEIROS, 2007, p. 51). 
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A indústria foi determinante no desenvolvimento urbano de Natal. A criação 

do Distrito Industrial de Natal – DIN, na década de 1970, trouxe desenvolvimento 

para a cidade, através da industrialização, mas também fez surgir uma grande 

demanda por moradia7. Muitos vieram do interior em busca de uma inserção 

profissional nas fábricas. Com todo esse “novo” contingente populacional, a cidade 

expandiu seus limites no sentido norte, onde anteriormente, prevaleciam as 

atividades rurais. Inicialmente, esta expansão da cidade em direção à Zona Norte 

apresentou um lento ritmo de desenvolvimento, certamente devido à falta de 

estrutura prévia para receber os novos moradores. Porém, a cidade logo assumiu 

uma dinâmica mais acelerada, visto que: “O desenvolvimento do setor industrial, 

ainda que modesto, possibilitou uma política habitacional direcionada para a 

reprodução da força de trabalho” (MEDEIROS, 2007, p. 59). Em outras palavras, o 

interesse do empresariado em se instalar na cidade foi um elemento decisivo na 

tomada de decisão do Estado para a aceleração da promoção pública habitacional. 

Afinal, o operariado precisava ficar o mais próximo possível das indústrias em 

implantação.  

Com uma cidade cuja densidade crescia e com uma população cada vez 

mais heterogênea, a necessidade de novas moradias só fazia crescer. Havia 

variadas faixas de renda e que buscavam moradias também com perfis distintos. O 

Estado age, então, neste contexto: 

 

A formação do espaço da Zona Norte se inseriu no contexto de 
ordenamento da atividade industrial, que resultou na criação do Distrito 
Industrial de Natal (DIN) na cidade do Natal e na implantação da política 
habitacional do sistema financeiro de Habitação (SFH). Isso porque, dentre 
as Unidades da Federação no Nordeste brasileiro, o RN era a única a não 
ter um distrito industrial. As atividades industriais se misturavam às 
residências, gerando problemas urbanos e elevando o preço do solo nessas 
áreas residenciais. Como essas áreas residenciais foram passando por um 
processo de especulação imobiliária, em função da concentração de 
atividades econômicas no centro da cidade, a política habitacional se 
expandiu nos sentido sul e norte da cidade do Natal. Tendo sido designado 
à Zona Sul a implantação do “mercado econômico” de habitação, para a 
população cuja faixa de renda variava entre 6 a 12 Salários Mínimos 
mensais. Enquanto que coube à Zona Norte o “mercado popular”, com uma 

                                                
7
 É importante citar que a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) influenciou sobremaneira a 

urbanização de Natal. O impacto nos índices populacionais foi grande e a dinamicidade que se 
verificou em Natal, após este período, também foi intensa. Entretanto, no trabalho, o enfoque maior 
será dado à expansão urbana de Natal pós-1970, pois o que se objetiva destacar é a fundação dos 
primeiros conjuntos residenciais da Zona Norte de Natal, visualizando a história, caracterização e o 
vivido do Bairro Potengi, ressaltando a atuação do Estado, no RN, enquanto agente da produção 
espacial. 
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faixa de renda estabelecida entre 1 a 5 Salários Mínimos mensais 
(ARAÚJO, 2004, p. 27). 

 

Pode-se afirmar que a urbanização de Natal não deve ser compreendida em 

separado dos processos de industrialização8 e de promoção estatal de habitações 

que ocorriam em nível nacional (ARAÚJO, 2004). Os conjuntos habitacionais se 

multiplicam localmente, com base no que estabelecia o BNH e, conforme já 

mencionado, fortalecem uma dinâmica de segregação espacial. Os órgãos públicos 

e suas práticas envolvidas nesta expansão dos conjuntos habitacionais em Natal: 

COHAB e INOCOOP, apenas são um reflexo da dinâmica de reprodução capitalista, 

ou seja, da diferenciação sobre a área de atuação dos órgãos citados cuja base era 

a faixa de renda mensal. A COHAB dedicou-se à construção de moradias para a 

população de mais baixa renda, predominando os conjuntos horizontais e a casa. O 

INOCOOP, por sua vez, trabalhou com uma população de faixa de renda média, 

produzindo casas e apartamentos. 

Percebe-se que o Bairro Potengi na Zona Norte de Natal, surge imerso em 

um contexto específico de forte atuação do Estado, na medida em que os 

financiamentos dos primeiros conjuntos habitacionais da Zona Norte atendiam aos 

interesses de re-produção capitalista, reafirmando o caráter dúbio, conforme citado, 

das ações do Estado enquanto agente de produção do espaço, ou seja, enquanto 

um “tipo ideal” (CORRÊA, 1995; 2011). 

                         

2.2 O COTIDIANO: EXPLORANDO O CONCEITO E ANALISANDO AS “NOVAS” 
RELAÇÕES SOCIAIS NO POTENGI 
 
 

Falar sobre as relações do cotidiano requer um instante de reflexão, em que 

a relevância do mesmo seja ratificada. Conforme antecipado, o estudo do cotidiano 

exige cuidado e aprofundamento. Lefebvre (1980) destaca os conflitos que o 

conceito de cotidianidade sofreu em sua formação. Havia menosprezo quanto ao 

seu valor enquanto temática de estudo. Entretanto, o autor prosseguiu, em seus 

escritos, destacando a riqueza e a importância das experiências, ou seja, do 

cotidiano enquanto uma amplitude que envolve desde os objetos mais banais até os 

                                                
8
 No caso do Nordeste brasileiro e da industrialização de suas capitais, merece destaque a política 

industrial desenvolvida pela SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(ARAÚJO, 2004). 
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seres viventes e pensantes. Ele apresenta um cotidiano heterogêneo e rico, um 

cotidiano produtor. 

Barreira (2009), analisando Crítica da Vida Cotidiana, de Lefebvre, faz uma 

colocação interessante acerca do cotidiano. Ele, Barreira9, comenta que, no âmbito 

da Revolução industrial, havia pouco interesse ou espaço para o desenvolvimento 

de reflexões que não estivessem ligadas diretamente ao âmbito da produção. Ele 

afirma: 

 

Isso se explica pelo fato do pensamento marxista ter começado a se 
estruturar, na segunda metade do século XIX, a partir de uma realidade na 
qual a atividade industrial tornava-se efetivamente o centro da vida social. 
Não obstante, essa atividade jamais conseguiu abarcar o conjunto das 
formas de reprodução da sociedade – antes, ela rebaixou os elementos que 
lhe eram exteriores à condição de momentos secundários e “improdutivos” 
(BARREIRA, 2009, p.69). 

 

O autor segue afirmando que o próprio movimento operário, que veio a 

originar a moderna classe trabalhadora, apenas tinha interesse em formar um grupo, 

uma identidade reconhecida. O autor resume, dizendo que, essa classe intencionava 

formar: 

 

[...] uma coletividade homogênea que afirmasse os valores do trabalho em 
‘geral’ [...]. A identidade coletiva dos indivíduos estabelecia-se, portanto, 
através de uma relação positiva com a esfera produtiva que se destacava 
do contexto social agrário para se afirmar como uma potência autônoma. 
Tudo aquilo que não dizia respeito a essa esfera da produção era pouco 
interessante para a ideologia do movimento operário (BARREIRA, 2009, 
p.69, grifos do autor). 

 

Entretanto, o autor destaca que o cotidiano da burguesia recebia atenção e 

era, no final do século XIX, valorizado. Em outras palavras, pode-se afirmar que 

existiam duas correntes filosóficas de pensamento em nítida oposição na época. 

Enquanto o marxismo foi pensado “como junção de uma doutrina econômica com o 

materialismo filosófico e a perspectiva da luta de classes” (BARREIRA, 2009, p.69), 

outros pensadores, como Nietzsche e Kierkegaard escreveram sobre o vivido. Para 

o autor, essa postura possibilitou que, posteriormente, a vida cotidiana fosse 

reconhecida como relevante dentro da realidade. Destarte, ainda segundo Barreira 

                                                
9
 Barreira faz uma análise do livro Crítica da Vida Cotidiana, escrito por Henri Lefebvre, em 1945. O 

livro foi publicado apenas dois anos depois, num contexto de pós-guerra e de re-definições. Assim, 
todas as análise e citações de Barreira (2009) estão baseadas nos escritos de Lefebvre. Ver: 
Referências Bibliográficas. 
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(2009, p.70), surgiu e aprofundou-se “um abismo entre as explicações 

racionalizadoras e deterministas oferecidas pelo marxismo e a preocupação mais 

direta com a experiência concreta de um mundo percebido pelos sujeitos”. 

O cotidiano passou a ser reconhecido, por Lefebvre, como relevante 

somente no contexto do pós-guerra. O filósofo francês esforçou-se para realizar 

certa conciliação entre o marxismo e o cotidiano, que, naquele momento, parecia 

trazer a perspectiva de retomada do Velho Mundo. Para Barreira (2009), Lefebvre 

concordava com as novas correntes filosóficas do século XX e achava relevante 

pensar a partir do que havia de familiar ao homem, ao indivíduo. A citação, a seguir, 

menciona esse momento na vida e obra de Henri Lefebvre: 

 

O estudo de Lefebvre foi concebido, nesse momento, apenas como uma 
“introdução” a um campo de investigação até então inexplorado. Ele não 
pretendia dar ao cotidiano uma clara delimitação, com o que evitava as 
definições acabadas e as sistematizações apressadas. Sua referência inicial 
era a percepção da vivência cotidiana como parte da reestruturação da 
sociedade capitalista. Lefebvre propõe a incorporação desse momento mais 
imediato ao método marxista: era preciso partir da realidade vivida pelos 
homens para chegar à reflexão conceitual, o que significava, por outro lado, 
elevar o cotidiano ao plano teórico. Procedendo a partir de reduções 
conceituais, tal como o tratamento dado por Marx à lógica da mercadoria, a 
análise devia, em seguida, retornar ao plano concreto do vivido, elucidando-
o a partir de um conjunto de conceitos não redutíveis à realidade imediata 
(BARREIRA, 2009, p. 70-71). 

 

Na sequência do seu trabalho, Barreira (2009) destaca que, Lefebvre, 

diferentemente de Trotsky, também tratou do cotidiano10, destacando-se por ser um 

marxista que ansiava por análises que fossem além das discussões sobre a vida 

operária em seus aspectos negativos. Assim, Lefebvre buscará analisar toda a 

riqueza contida no cotidiano da classe trabalhadora, destacando as práticas diárias 

desta e as dinâmicas típicas do seu modo de vida. O interessante, dentro dessa 

narrativa, é o fato de Lefebvre despertar para o fato de que o cotidiano traz 

adversidades, mas também apresenta: “[...] as possibilidades de produzir uma vida 

nova: por trás da miséria dos trabalhadores esconde-se uma autêntica capacidade 

produtiva e criadora” (BARREIRA, 2009, p.73). 

                                                
10

 Barreira (2009) destaca que Trotsky foi uma exceção ao ser um marxista abordando o cotidiano 
ainda em 1923, ou seja, antes de Henri Lefebvre. Entretanto, seus olhares e interpretações eram 
opostos, sendo Trotsky um pensador que enxergava o cotidiano sobre o ponto de vista das 
demandas do Estado. 
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Lefebvre passa, no momento citado, a apresentar, conforme Barreira (2009), 

uma postura que não se encaixava perfeitamente nos ideais teóricos do marxismo. 

Havia uma aproximação, ao abordar sobre as mudanças na sociedade que vivia. 

Entretanto, muitos comunistas passaram a criticá-lo, principalmente pelo modo que 

ele analisava o olhar do trabalhador explorado e o cotidiano do proletário. Porém, 

não podia ser de forma diferente, visto que há um reflexo da conjuntura do pós-

guerra nas produções “lefebvrianas” do momento, ou seja, a ambiguidade observada 

nas relações do cotidiano e na sua análise está ligada a “[...] uma conjuntura 

realmente existente: as perspectivas de reconstrução da Europa no pós-guerra e o 

papel ativo da classe operária nesse processo” (BARREIRA, 2009, p.74). 

Também relevante para a valorização do cotidiano, foi a posição tomada por 

Lefebvre no tocante ao conceito de produção. Para o francês, deveria haver uma 

visão ampla e capaz de superar o viés puramente economicista, ele desejava um 

aprofundamento desse conceito, como se pode perceber na citação de Barreira 

(2009): 

 

O que Lefebvre pretendia era elevar esse “papel ativo” do proletariado ao 
plano conceitual. Tal postura indicava a ideia de uma regeneração da 
sociedade pela atividade produtiva; era também uma adesão, ao menos 
parcial, ao otimismo histórico do marxismo. Lefebvre, no entanto, se 
despojou dos aspectos mais inflexíveis da teoria marxista, tal como o 
prognóstico da deterioração das condições materiais da existência da 
classe operária – a teoria do “empobrecimento absoluto” sustentada pelo 
PCF. Além disso, seu conceito de “produção” adquiriu um sentido mais 
amplo que o da atividade econômica em sentido estrito. Dessa concepção 
aprofundada da produção, Lefebvre deduz a necessidade de um 
distanciamento em relação aos critérios econômicos então dominantes 
(BARREIRA, 2009, p. 74, grifos do autor). 

  

Ampliar a escala do conceito de produção em seus escritos é, certamente, 

uma grande contribuição que Lefebvre traz no contexto das discussões e debates 

sobre a vida e o cotidiano proletário. O autor abordará a produção humana, isto é, a 

produção que irá refletir características do homem, um homem que sofre, mas um 

homem que cria e que produz e reflete, em objetos e ações, sua vida e crenças. 

Após críticas ao surrealismo e existencialismo, Lefebvre, segundo Barreira (2009), 

baseou-se na ideia da decadência capitalista, havendo confiança e perspectiva na 

reconstituição social produzida pelo operariado. É nessa perspectiva que também irá 

surgir, para Lefebvre, uma visão da arte como tudo que envolve o lado criativo do 
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homem. Logo, o conceito de arte não estará restrito apenas aos objetos estritamente 

criados por artistas. Barreira (2009) destaca que, para Henri Lefebvre, o fim da 

alienação somente seria atingido com a valorização da arte de viver, um viver 

cotidiano. 

Assim sendo, Barreira (2009) efetua conclusões sobre o despertar de 

Lefebvre para a importância do cotidiano, comentando que somente o proletário é 

dotado dos requisitos necessários para a real possibilidade da transformação, do fim 

da alienação: 

 

Fazer da análise marxista uma conhecimento crítico da vida cotidiana 
significa dotar a análise e a própria vida de um sentido que só se revela 
plenamente em ato, através das intervenções práticas. Essa análise 
mostrava o cotidiano como a realidade a partir da qual se “destacam” os 
produtos alienados da atividade humana. A concretização da crítica da 
alienação, por seu turno, só se torna possível graças a presença de uma 
força material capaz de colocar um fim às separações no interior da 
atividade humana. Para Lefebvre, a ambiguidade da vida cotidiana decorre 
da situação contraditória do proletariado no interiro da sociedade capitalista. 
Por um lado, ele é esmagado sob o peso do trabalho, das instituições e das 
ideias dominantes. Por outro, sua relação com a atividade produtiva faz com 
que ele mantenha algo como um “senso de realidade” e um contato 
“orgânico” com a natureza (e com a sua própria natureza) que os outros 
segmentos da sociedade, devotados às atividades dispensáveis ou 
“improdutivas”, não possuem. [...] Por isso, a privação material e espiritual 
do proletariado se apresenta, de modo contraditório, como uma condição 
rica em possibilidades – na medida em que as condições da alienação o 
impelem à revolução contra o modo de produção existente (BARREIRA, 
2009, p.78, grifos do autor). 

 

É evidente que a visão retratada por Lefebvre, e narrada por Barreira, está 

atrelada ao contexto vivenciado pelo filósofo francês. Afinal, havia a perspectiva 

pulsante da revolução, do fim do capitalismo. Barreira (2009) cita que Lefebvre 

alimentava a ideia do homem novo que se realizaria com a libertação do 

proletariado, vislumbrando o fim da propriedade privada: 

 

Lefebvre afirmou, a partir de uma reflexão sobre a “barbárie científica” da 
vida moderna, que faltava ao ideário de progresso da burguesia uma 
compreensão menos unilateral dos fatos. Os aspectos contraditórios da 
evolução humana e do processo histórico só poderiam ser apreendidos se a 
ideia de um “progresso material” aferida em termos predominantemente 
técnicos e econômicos cedesse lugar ao exame da degradação das 
condições concretas de existência dos indivíduos (BARREIRA, 2009, p. 80, 
grifos do autor). 
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O destaque é dado ao processo de abertura das análises, principalmente, 

quando Lefebvre busca a superação das análises baseadas na dinâmica vigente, ou 

seja, apregoa a ideia de uma análise prioritariamente mais humana, concreta, onde 

o homem tem sua realidade material como objeto de análise. Assim, o cotidiano se 

fortalece enquanto conceito, dando a abertura para que o filósofo francês volte sua 

análise para a festa. Barreira (2009) comenta que Lefebvre considera a festa 

importante enquanto reflexo mais exato do cotidiano, pois é exatamente num 

contexto de lazer e afastamento das atividades impostas pelo modo de vida 

burguês, que as pessoas encontram espaço para o lúdico, uma libertação e, 

consequentemente, a realização da superação da alienação capitalista: 

 

Na conclusão de Lefebvre, os elementos mobilizados contra a realidade 
alienada, sejam eles o sonho e a arte ou a poesia e as formas modernas 
assumidas pela festa, deviam ser criticados pela realidade cotidiana em 
função do que eles têm de parcial e provisório. A superação das alienações 
no interior das relações modernas não poderia ser empreendida a partir de 
algo alheio ao cotidiano (BARREIRA, 2009, p.81). 

 

Evidentemente, a pesquisa posta não pretende analisar o cotidiano do Bairro 

Potengi comparando-o com o cotidiano francês percebido por Lefebvre, ao escrever 

Crítica da Vida Cotidiana. A narrativa anterior se justifica no aspecto de conhecer e 

principalmente, compreender, como esse conceito, o de cotidianidade, passou do 

desprezo quase absoluto até o reconhecimento enquanto um conceito rico e capaz 

de possibilitar múltiplas análises sobre o homem em si, sobre a sociedade e 

também, sobre a produção espacial. Henri Lefebvre enfrentou críticas severas, mas 

não recuou diante do objetivo de aprofundar seus conhecimentos sobre a temática. 

Assim, percebe-se que o cotidiano oferece muito a ser ainda vislumbrado. 

As “novas” relações sociais que se apresentam no Bairro Potengi podem ser 

analisadas sob a perspectiva defendida por Lefebvre em sua obra. Trata-se de 

buscar a clareza de ideias que permita compreender que a produção não está 

restrita apenas àquilo que se associa às mercadorias, aos produtos “compráveis”, 

etc. As práticas heterogêneas que hoje são percebidas no Potengi são produções de 

um grupo social também heterogêneo, que mescla o tradicional e o moderno em 

suas ações cotidianas e que assim, produzem um espaço complexo. Quando 

Lefebvre fala sobre a produção humana, ele esclarece o quão esse conceito, 
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produção, também é amplo e traz consigo a ação criadora, modificadora das formas 

e conteúdos.  

A heterogeneidade é a característica que se sobressai e que é facilmente 

verificável nas relações estabelecidas no Bairro Potengi. O espaço em estudo surgiu 

como um espaço para o operariado, visto que a construção do seu primeiro conjunto 

residencial, o Conjunto Potengi, deu-se no contexto de industrialização da cidade e 

os demais financiamentos estatais para a compra da casa própria, na região onde se 

localiza o Potengi, também faziam parte de uma política habitacional nacional, 

atendendo aos anseios capitalistas e buscando a diminuição da pressão popular por 

moradia na capital norte-rio-grandense, assim como no restante do país.  

Escrever sobre a dinâmica econômica do bairro é um feito já realizado, mais 

de uma vez. Entretanto, assim como Lefebvre destaca em Crítica da Vida Cotidiana 

e nas suas outras obras no qual o cotidiano é abordado, é necessário um pouco de 

afastamento do puramente econômico, para a observação da dimensão humana 

criativa e produtora. Somente assim, a obra humana pode ser visualizada. 

Ratificando esse pensamento, Barreira comenta sobre Lefebvre em um momento 

bem específico: 

 

Durante a reconstrução da França, processo no qual os comunistas 
estavam engajados, era em função desses critérios produtivistas que a 
orientação política do marxismo “oficial” se limitava às reivindicações 
quantitativas da classe operária. A elaboração de Lefebvre, no entanto, 
voltava-se especialmente para a necessidade de transformar a vida em 
termos qualitativos. Assim, o texto de 1945 apresentava, amalgamado com 
as posições reducionistas difundidas pelo stalinismo, um traço original que 
permitia ao seu autor reconstituir, sob uma nova ótica, os conceitos 
fundamentais do pensamento marxista (BARREIRA, 2009, p. 74). 

 

Da tal forma que, a cotidianidade valorizada pode possibilitar análises que 

contribuam para a transformação social ou no mínimo, para a compreensão da 

realidade e das possibilidades sociais neste século que prega o discurso global, 

porém não vive padronizações absolutas. Vive-se, na realidade, a ratificação das 

diferenças, das mudanças e da complexidade.  

Enquanto a vizinha da esquerda varre sua calçada duas vezes ao dia, todos 

os dias, e depois passa horas na frente da TV, finalizando seu dia com uma boa 

conversa com as amigas de décadas, o morador da casa em frente sai em direção 

ao trabalho sempre às 06:30h da manhã e tem à sua espera um dia atribulado de 
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tarefas, decisões e muito pouco tempo para lembrar como anda a limpeza da 

fachada da sua casa ou algo semelhante. Semanalmente, sua esposa que também 

trabalha mais de 10 horas por dia, recebe uma diarista que mora nas imediações e 

ela, a “diarista-vizinha”, cuida da limpeza da casa, sempre com muito cuidado para 

não quebrar ou danificar os equipamentos tecnológicos espalhados pela casa, muito 

bem estruturada e decorada com capricho. Ela, a diarista citada, algumas vezes, 

pode parar e pensar que, ao contrário da casa reformada e bonita onde realiza a 

limpeza, a sua casa, também comprada com financiamentos via COHAB, ainda não 

foi reformada, conservando sua feição quase original, tendo sido poucas as 

mudanças que a casa e a forma da casa sofreram em três décadas. 

Pensando sobre reivindicações quantitativas ou qualitativas para o 

operariado, ideia presente na citação anterior de Barreira (2009), é possível imaginar 

o cotidiano dos moradores do Potengi em seus primeiros anos de moradia, isto é, 

logo após a compra da casa própria tão esperada. O contexto que se apresentava 

não era muito favorável aos novos proprietários imobiliários, visto que havia uma 

inegável ausência de infraestrutura básica. Alguns conjuntos residenciais foram 

entregues sem ruas calçadas e sem acesso ao transporte coletivo pelos moradores. 

As caminhadas até encontrar um ponto de ônibus eram, para muitos, longas e 

árduas. Poucos possuíam automóvel àquela época, fato esperado por se tratar de 

uma área destinada a receber moradores de baixa renda. Destarte, o Estado 

capitalista incorporou firmemente o discurso de que estava investindo grandemente 

na promoção imobiliária grandemente, ou seja, quantitativamente, esses moradores 

do espaço em estudo, possuíam casas e centenas foram entregues. Entretanto, o 

acesso à moradia, ao habitar, a uma real qualidade de vida demorou a ser 

concretizado e ainda não se pode falar em acesso à cidadania para todos. Ao 

contrário, as desigualdades se ratificam na dinâmica do capital. 

Anteriormente, três personagens fictícios foram apresentados. Todos 

residentes no Bairro Potengi e todos com cotidianos bem distintos. É um fato que o 

Bairro se mostra desta maneira na atualidade, ou seja, sua multiplicidade de 

cotidianos constrói um cotidiano rico, em que rótulos são complexos de serem 

estabelecidos. Afirmar que o bairro possui moradores antigos e novos, ou 

tradicionais e modernos, ou ainda, mais velhos e mais jovens não abarca a 

concretude visualizada. Para fins de estudo, essa tarefa mostrou-se, assim como 

Lefebvre já adiantava em sua fala, que é preciso uma aproximação dos eventos 
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mais corriqueiros para interpretar que tipo de produção é construído e quais são as 

implicações dessa produção no espaço do Bairro.   

O Bairro Potengi apresenta, inegavelmente, essa heterogeneidade, citada 

tantas vezes. Trata-se de um espaço complexo, com alguns conjuntos residenciais 

que concentram moradores cuja renda mensal é mais representativa. Outros 

conjuntos não apresentam maiores disparidades no tocante à renda e práticas 

cotidianas dos seus moradores. Assim, não há como se pensar num espaço cujas 

práticas sociais sejam padronizadas. Não ocorrendo essa padronização, o cotidiano 

no Potengi mescla hábitos considerados tradicionais com aqueles que se inserem na 

dinâmica do trabalho e do consumo programado. Alguns moradores já se 

aposentaram ou por outras circunstâncias, não necessitam mais entrar na guerra 

pela sobrevivência que há lá fora. Desta forma, suas vidas seguem em um outro 

tempo, numa outra dimensão, que muitas vezes, pode até ser invejada. Afinal, eles 

só sabem o que é stress quando assistem a alguma reportagem na TV que enfoca 

os problemas que esse grande mal do século pode trazer para a saúde das 

pessoas. Eles acordam, tomam seu café sem pressa, cuidam da sua casa e as 

demais tarefas da sua rotina são realizadas em um ritmo todo especial. Seja na 

conversa no mercadinho da esquina ao comprar legumes para o almoço, ou no bate-

papo no fim da tarde quando muitos se reúnem na calçada e colocam suas 

conversas em dia. Desses pequenos gestos surge a sociabilidade, a identidade, o 

cotidiano enriquecido pelas experiências compartilhadas e não permeadas pela 

disputa. São as citadas relações de vizinhança, tão ricas e tão importantes. Parece 

um pouco inverossímil, mas isso ainda existe nas cidades, em certos bairros e em 

certas ruas. 

Tempo, tempo, tempo. Essa parece ser a questão fundamental na atual vida 

na cidade. Se um profissional que trabalha hoje, neste mundo da competição, 

buscando sempre um salário melhor, não consegue mais ter tempo para a família, 

imerso que se encontra em suas pesadas atividades diárias, logicamente, ele não 

tem disponibilidade para conversar com um vizinho ou dar atenção a um antigo 

amigo de infância que sempre telefonava, mas que agora não liga mais. Logo, ele 

não é mais visto na rua onde mora, nem nas rodas de conversa na porta do 

mercadinho. Embora ainda more na mesma casa, sua vida se projeta em outros 

lugares e sua (re)produção social não se efetiva mais naquele espaço. 
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 É certamente por isso que Lefebvre vai falar sobre a necessidade de se 

revitalizar a rua, pois é na rua que o cotidiano acontece ou não acontece. Perceber a 

representatividade da rua requer uma visão global da cidade, a visão funcional não 

permite tal compreensão. Na transcrição a seguir, Lefebvre novamente enfoca a 

cidade enquanto fonte de informações, mas ele as localiza na rua, ou melhor, a rua 

é, para o autor, dotada de vida e tem uma função importante para as pessoas e para 

as relações sociais: 

 

Hablaré de las funciones que han sido extraviadas y perdidas en el camino 
por el funcionalismo; los urbanistas han perdido la calle y sus funciones. 
Perder de vista la calle, no solo es perder de vista un objeto concreto, vivo, 
dotado de cierta vida; es perder de vista que la ciudad es una fuente de 
información ininterrumpida, que la calle es importante, interessante para la 
gente, en cuanto fuente de informaciones (LEFEBVRE, 1978, p. 143). 

 

Na sociedade tecnológica, ou como diria, Lefebvre, na sociedade urbana, os 

condomínios fechados, a separação da cidade em estruturas funcionalistas, já 

alimenta o fim das relações de vizinhança. As pessoas nem mesmo se 

cumprimentam mais ao entrar no elevador do prédio. Talvez isso seja o mais irônico 

de toda essa análise, pois nos prédios residenciais, onde a proximidade física é 

maior, visto que os apartamentos são separados apenas por paredes, a 

impessoalidade reina, cada vez mais, absoluta. É o reflexo dessa sociedade que não 

tem tempo para se dedicar à construção e alimentação dos laços de identificação e 

amizade que são típicos da rua. Esses laços são cortados pela raiz e em seu lugar 

surgem as noções de concorrência interpessoal.   

A cidade, que nasceu política, viu o comércio florescer e se ampliar em seu 

espaço, aglomerou a pluralidade, industrializou-se, e no século XXI, também se 

redefiniu. Mas isso não é nenhuma surpresa e nem poderia jamais ser. Em seu 

conceito, a cidade já se mostra enquanto viva e mutável, complexa e reflexo da 

sociedade, produto da economia capitalista. Nesta perspectiva, torna-se facilmente 

compreensível que as pessoas se sintam ameaçadas, em muitas vezes, pela 

aproximação do outro. É o capitalismo falando, criando classes e separando grupos. 

Ele impõe padrões sociais, padrões de competição e a vida deixa de ser vivida em 

seu prazeres mais simples para ser comparada à uma concorrida corrida de cavalos, 

onde somente um ganha o páreo e o troféu é exibido por longos minutos. Todos 

querem esse troféu, seja lá o que ele for. 
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Ver a cidade assumir o status de comando perante o campo e compreender a 

grandiosidade do fenômeno urbano, impulsionado pela industrialização, não pode 

ser apenas mais uma análise restrita ao campo teórico. É fundamental a propagação 

da ideia de que a cidade, em alguns momentos, confundida com o urbano, precisa 

ser melhor conhecida para que possa ser transformada. Somente uma análise crítica 

e a consciência de que a cidade é uma obra da coletividade é que podem sustentar 

o ideal, muitas vezes defendido por Lefebvre, de que a cidade é uma obra de arte, 

uma produção humana, um direito de todos.  

O processo de alienação posto em funcionamento pelo capital tem uma força 

incontestável, verdadeiramente surpreendente. As pessoas desligam-se da 

realidade cruel criada pelo capital e que é mascarada pelo uso da mídia, do 

marketing e pelos ditos da moda. Signos de status são criados diariamente e a sede 

de consumo é alimentada desde muito cedo nas pessoas e até nas crianças. A 

sociedade torna-se desigual e as desigualdades se aprofundam mais e mais. Quem 

tem mais, é melhor. Possua isto, você precisa disto, você merece ter. São frases 

comuns e que impõem regras de comportamento para uma massa de consumidores 

ávidos pela sensação de felicidade que, falsamente, o consumo pode lhes dar. O 

espaço, como discutido, reflete e é produzido com base nessas relações, onde o 

poder é maior objeto de desejo, ou melhor, é a busca pelo poder que move as 

definições nas formas e conteúdos que as cidades apresentam.  

É assim que as pessoas se relacionam e se dissociam. Aproximam-se ou se 

afastam. Relacionam-se com o próximo ou não, isto depende de vários fatores. 

Quando há necessidade de se obter vantagens, fazer parte de um grupo, ser aceito 

ou até mesmo exibir seus símbolos de sucesso, as classes privilegiadas desejam a 

proximidade. Portanto, embora seja uma aproximação, na grande maioria das vezes, 

não está baseada em relações afetivas reais. A dissociação ou o afastamento 

interpessoal ocorre quando, dentro das atuais regras da sociedade capitalista, há 

diferenças irreconciliáveis, ou seja, pobre é pobre, rico é rico e a classe média luta 

incansavelmente para ascender socialmente, naquilo que para ela seria a conquista 

da tão afamada felicidade. Em outras palavras, a classe média investe, endivida-se 

para consumir como os abastados e compromete as possibilidades de 

transformação social na medida em que são os primeiros a “comprar” o ideal 

capitalista do consumo. O ter passa a ser mais importante que o ser e o 

aprofundamento das desigualdades continua. 
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É na cidade que toda essa dinâmica se observa mais facilmente. Ela se 

reproduz, ratifica-se e por isso ela é o grande resumo do contexto histórico vivido, 

das relações sociais estabelecidas, das alterações nas formas, das desigualdades 

sociais, do declínio do humanismo, isto é, ela é um grande espelho, no qual todos 

podem se ver e se achar, ou ainda, se perder. Entretanto, ela não é passiva, ao 

contrário, ela age e reage aos processos mencionados, às experiências vivenciadas, 

ao domínio do capital. Por esses e por vários outros fatores é que a cidade é a 

totalidade, é a obra, é a complexidade. 

 

2.3 AS FORMAS DE UM “BAIRRO EM TRANSIÇÃO”: BAIRRO OPERÁRIO OU 

DE CLASSE MÉDIA? 

 

Destarte, as formas do bairro se redefinem e esse processo não possui um 

padrão. Determinados conjuntos residenciais se destacam mais, como o Santa 

Catarina, o Panatis I/II/III, o Soledade e o Santarém. Formas/conteúdos 

diversificados produzidos por agentes sociais com interesses diversos, cujos 

produtos podem levar a análises relevantes na compreensão da produção espacial 

sob a ótica do cotidiano e das ações desiguais. Casas para operários, casas 

reformadas na busca pelo conforto, segurança, status e a presença contundente dos 

estabelecimentos de comércio e serviços amplos, dão hoje a feição que este bairro 

apresenta.  

O tradicional e o moderno facilmente encontrados fazem despertar a 

questão da transição vivenciada pelo Bairro Potengi. Mudanças são múltiplas, os 

moradores também são outros, embora os antigos ainda se encontrem no mesmo 

espaço. Assim sendo, ele pode ser considerado um bairro em transição? 

O Bairro Potengi apresenta, como antecipado, alterações nas formas e no 

cotidiano dos seus moradores. Interessa compreender se essas formas mutantes e 

heterogêneas apenas refletem o surgimento de novos hábitos, práticas ou 

necessidades. Analisar a imagem de uma residência do bairro faz pensar sobre 

como é a dinâmica de vida dos seus moradores, ou seja, há um elemento forte de 

observação que traz informações acerca de como se vive, quanto se ganha, qual 

são as predileções existentes, entre outras questões. O “puxadinho” nos fundos da 

casa ou um ponto de comércio construído na fachada da casa, possibilitam-nos o 



78 

 

entendimento de que a forma sempre está atrelada ao modo de vida do ocupante do 

espaço em questão, sendo histórico, analisado por Lefebvre em suas obras11. 

Na sequência, são apresentados distintos registros fotográficos realizados 

recentemente no Bairro Potengi e que retratam “cotidianos” díspares. A ideia é a 

análise baseada na observação dessas residências e na interpretação relacionada 

sempre ao uso que é feito pelo morador da casa, rua ou bairro onde ele vive e 

reproduz as relações humanas nas quais ele se encontra inserido. Afinal, os agentes 

sociais concretos que produzem e reproduzem o espaço, o representam e são 

representados pelas suas produções espaciais concretas e materializadas. Na 

Figura 11, exposta a seguir, é possível verificar uma residência que apresenta uma 

estrutura física bem típica daquelas predominantes no Bairro Potengi. É possível 

verificar, assim como em inúmeras outras residências observadas, que houve uma 

reformulação na entrada da casa, sendo que há a presença de dois portões na casa, 

um destinado às pessoas e o outro, destinado a entrada de automóvel. Essa é hoje 

uma situação corriqueira no bairro.  

 

FIGURA 11 - Residência com Reformas Estruturais no Potengi 

 

 

       FONTE: A Autora, 2012. 

 

                                                
11

 Ver Referências Bibliográficas. 
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A população que, inicialmente, dependia de forma integral do uso dos 

transportes coletivos, agora, em número bem maior, já possui veículo próprio, 

podendo ser facilmente encontradas casas com mais de um veículo em suas 

garagens. Analisando a Figura 11, é possível observar que a reforma feita na 

residência, buscou o maior aproveitamento do espaço, a casa encontra-se projetada 

para frente, ficando bem próxima do limite de seu lote. Pode-se interpretar que a 

casa entregue inicialmente não atendia plenamente a essa necessidade de maior 

espaço.  

Assim, destaca-se, na casa em questão, a busca pela amplitude e a 

preocupação com a segurança. Muro e portões altos protegem a entrada e a casa, 

propriamente dita, assemelhando-se a uma caixa, buscando o isolamento da mesma 

e dificultando o acesso de possíveis invasores. Embora essa configuração de casa 

com formato fechado e isolado seja cada vez mais comum no Bairro, é importante 

ressaltar que esse tipo de padrão de construção não é exclusividade do Potengi.  

É uma mudança que reflete a escalada na faixa de renda e no poder de 

consumo dos moradores do Potengi, sendo essa situação também visualizada em 

outros bairros da Zona Norte. Entretanto, o Bairro Potengi é concentrador dessa 

renda mais elevada que hoje já o caracteriza como um bairro de classe média. A 

seguir, dois distintos mapas, apresentam números que refletem os padrões de renda 

mensais existentes em Natal e no Bairro Potengi. Retrata-se o bairro em estudo, 

inserido em sua dinâmica citadina, isto é, os rendimentos do Bairro Potengi e dos 

demais bairros da cidade são apresentados no Mapa 04, uma ilustração que permite 

uma postura de comparação e análise, envolvendo seus ganhos e os padrões de 

renda do seu entorno (ver MAPA 04).  

No mapa, percebe-se que o Bairro Potengi destaca-se do seu entorno, 

apresentando uma faixa de rendimento mensais, em salários mínimos, diferenciada 

daquela predominante em absolutamente todos os demais bairros da Zona Norte de 

Natal. No bairro estudado, predominam ganhos na faixa compreendida entre 3,1 a 5 

SM – Salários Mínimos. Para os Bairros de Pajuçara, Nossa Senhora da 

Apresentação, Redinha, Igapó, Salinas e Lagoa Azul, os rendimentos mensais, 

como observado na imagem, encontram-se na faixa de 1 a 1,50 SM.  A situação 

citada por último é a mesma apresentada pelos Bairros Guarapes, Planalto, Cidade 

Nova, Bom Pastor, Quintas e Mãe Luiza.  
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MAPA 04 – Rendimento em Salários Mínimos em Natal 

 

 

Fonte: Elaboração Costa, 2013. 
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Ressalta-se que, os dados apresentados se constituem uma média obtida 

através de pesquisas efetuadas na região, podendo existir variações quando de uma 

análise mais minuciosa, particular da renda dos moradores da região. Também, é 

possível visualizar, no Mapa 04, que os Bairros de Natal concentradores de maiores 

rendimentos mensais são os Bairros de Tirol e Petrópolis, apresentando-se na faixa 

de rendimentos acima de 5 SM. Na Zona Sul, os Bairros apresentam-se “divididos” 

no tocante aos rendimentos mensais. Enquanto Candelária, Lagoa Nova, Capim 

Macio e Ponta Negra apresentam rendimentos médios na faixa de 3 a 5 SM; os 

Bairros Pitimbu, Neópolis e Nova Descoberta, inserem-se na faixa de 1,5 a 3 SM.  

Os Mapas 05 e 06, expostos na sequência, apresentam informações sobre a 

renda mensal média dos moradores do Bairro Potengi. Ao observá-los, verifica-se a 

predominância dos moradores do lugar, 34,77%, na faixa que compreende ganhos, 

rendimentos nominais médios per capita, acima de 1/2 até 1 SM. Apesar de esta 

faixa ser a mais representativa e ser de baixa renda, outros números vão 

ressaltando a transição do bairro em estudo, ou seja, ele apresenta uma elevação 

na porcentagem de moradores que possuem rendimentos mais elevados. Esta é 

uma constante no lugar, atualmente.  

Os principais números que comprovam a afirmação anterior são descritos 

assim: 7,65% dos moradores do Bairro têm rendimentos acima de 2 a 3 SM; 3,88% 

ganham de 3 a 5 SM; 1,11%, dos moradores ganham acima de 5 a 10 SM e 0,2% 

dos mesmos possuem renda per capita acima de 10 SM. 

No Mapa 06, os dados apresentados são os mesmos presentes no Mapa 05. 

Sua confecção e exposição, neste trabalho, justificaram-se como mais uma opção 

de possibilitar uma interpretação mais próxima da realidade vivenciada pelo Bairro 

Potengi, nos dias presentes. Assim, o mapa traz uma “roupagem” diferenciada, em 

que a análise das porcentagens relacionadas aos rendimentos mensais médios per 

capita do Bairro Potengi, pode ser realizada com mais evidência e com maior 

destaque (ver MAPA 06). 
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MAPA 05 – Rendimento em Salários Mínimos no Bairro Potengi I 
 

 
 

Fonte: Elaboração Costa, 2013. 
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MAPA 06 – Rendimento em Salários Mínimos no Bairro Potengi II* 
 

 
  
      Fonte: Elaboração Costa, 2013. 
 
* A distribuição dos dados no mapa acima não está colocada segundo a localização dos seus moradores, isto é, 
não há relação entre a localização espacial das faixas de renda citadas e a localização das mesmas dentro do 
bairro.  
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O aumento da violência, os assaltos e invasões possíveis, fazem com que 

os moradores busquem estratégias que os permitam maior sensação de segurança. 

Os dispositivos de segurança existentes no mercado que buscam fornecer essa 

segurança são variados. Moradores optam, cada vez mais, por padrões de 

construção que já retratam o isolacionismo e os dispositivos citados são facilmente 

visualizados pelas ruas. Na imagem seguinte (ver Figura 12), é apresentado um 

padrão de construção/reforma que se multiplica no Potengi. Como citado, as 

pessoas, imersas num cotidiano que cobra delas uma dinâmica de hábitos e 

costumes diferenciados dos praticada nas décadas passadas, assimilam a 

necessidade de investirem na proteção de suas vidas, de seus entes queridos, e 

também dos seus bens materiais. Há assim, uma materialização dessa nova 

dinâmica. Na imagem citada, observa-se a presença da cerca elétrica, portões e 

muros elevados, havendo uma nítida demonstração da preocupação com a 

segurança e com a “privacidade”, pois em todos os lados da casa, não há espaço de 

contato com vizinhos ou com o cotidiano da rua. Interpreta-se que, nesse tipo de 

construção, há um morador que não se realiza nas práticas de troca com seus 

vizinhos, ou seja, há uma fragilização nas relações de vizinhança.  

 

FIGURA 12 – Formas de um “Novo” Cotidiano 
 

 
 

                    FONTE: A Autora, 2012. 
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Também é relevante comentar que, para que se concretize uma construção 

como esta ou como as demais verificadas nos conjuntos residenciais no Potengi, é 

necessário um investimento financeiro elevado. Nota-se o uso de materiais de 

construção e de decoração que não estão acessíveis a consumidores de baixa 

renda. Logo, constata-se uma crescente alteração na paisagem do Bairro.  

Casas bonitas, bem estruturadas, preocupação com a necessidade, mas 

também com a estética. Assim, as ruas vão ficando cada vez mais esvaziadas, à 

medida que o morador frequenta menos a calçada, e as casas saem parcialmente 

ou absolutamente do padrão da moradia inicial, destinada ao operariado. 

Na sequência, outra imagem é apresentada. Trata-se de uma residência 

fotografada no bairro em estudo (ver FIGURA 13). Entretanto, a imagem a seguir 

possibilita uma interpretação interessante e confirmatória sobre a transição já citada. 

A reforma efetuada na casa foi radical, no lugar da pequena casa construída no 

padrão COHAB, observa-se uma casa de dois pavimentos, absolutamente marcada 

pelo requinte arquitetônico e que também se caracteriza pela utilização dos 

equipamentos de segurança, como cerca elétrica e portão eletrônico. O muro lateral 

tem dimensões extremas e os portões grandiosos indicam a presença de uma 

garagem extensa e bem segura, manifestando-se nitidamente a preocupação com a 

manutenção da segurança.  
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FIGURA 13 - Exemplo de Residência com Padrão Elevado no Bairro Potengi 
 

 

                   FONTE: A Autora, 2012. 

 

 

Porém, a imagem acima não é capaz de fornecer informações interessantes 

sobre o bairro estudado. Fala-se de um elemento indicativo de que não se trata de 

uma rua típica encontrada em bairros de luxo, embora a casa apresente um padrão 

luxuoso. No canto direito da imagem, é possível visualizar a placa afixada no poste 

de iluminação com o nome da rua. Pode-se observar o padrão utilizado pela COHAB 

à época de construção do conjunto residencial Panatis, local onde se encontra a 

casa em questão. Não é possível afirmar se a placa encontra-se em seu local de 

origem. Muito provavelmente, ela, inicialmente, foi colocada no muro da casa citada, 

visto que é uma residência de esquina, mas a sua presença ainda no local traz a 

lembrança da origem do conjunto residencial e do próprio Bairro Potengi. 

Apresentadas imagens captadas nas ruas do Potengi e que comprovam 

alterações profundas em suas formas, outras dinâmicas também merecem 

discussão. Verifica-se que, em algumas ruas, as casas denunciam sinais de 

abandono e algumas mostram indicações de que estão desocupadas ou 

deterioradas (ver FIGURA 14). As razões são variadas, entre elas, destaca-se o 

contexto de especulação imobiliária que ocorre no lugar. A periferia fica cada vez 

mais distante e os antigos proprietários, aproveitando a valorização que o Potengi 
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vem recebendo, vendem as casas a preços elevados e que atendem a uma 

demanda certa.  

 
 

FIGURA 14 - Residência com Sinais de Abandono no Potengi 

 

 

                 FONTE: A Autora, 2012 

 

Entretanto, não são apenas as casas sem alterações ou em deterioração 

que são postas à venda. Casa reformadas também são vendidas diariamente no 

Potengi (ver FIGURAS 15 E 16), com uma rapidez crescente e que envolve valores 

elevados. Assim, “novos” moradores vão chegando e redefinindo o espaço. É nessa 

transição das pessoas que a transição do bairro se efetiva, novos moradores, novos 

interesses, novas práticas que se apresentam. Assim, passa a ser comum o fato de 

que nas conversas entre os moradores mais antigos exista o comentário sobre a 

distinção evidente no modo de vida daqueles que ali estão por anos e os que 

chegaram recentemente.  

Mas o cotidiano ainda vivencia as trocas, as festas na rua, as compras na 

padaria da esquina pagas somente no final do mês. Esse cotidiano é experimentado 

pelos moradores mais antigos que não desvalorizam essas práticas. Ocorre 

exatamente o contrário com eles. Embora o contexto socioeconômico do bairro 

tenha sido alterado profundamente e embora, toda essa redefinição seja percebida e 

sentida pelos moradores mais antigos, há a opção pela valorização das práticas 
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consideradas tradicionais e extremamente ricas e produtivas enquanto ações sociais 

e enriquecimento humano. 

 

FIGURA 15 - Residência à Venda no Potengi I 

 

                    FONTE: A Autora, 2012. 
 
 
 

FIGURA 16 - Residência à Venda no Potengi II 
 

 
 
                FONTE: A Autora, 2012. 
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Conforme afirmado em parágrafo anterior, existem casas apresentando 

formas que já denunciam uma valorização do imóvel que irá se somar à valorização 

que o Bairro Potengi acumula. Essa valorização advém da instalação, no lugar, de 

lojas e prestadoras de serviços modernos. Um comércio mais dinâmico, novos 

acessos aos conjuntos residenciais, maior autonomia no e do Bairro. Na Figura 16, é 

possível visualizar anúncios de venda do imóvel. O interessante nessa imagem é a 

observação das placas afixadas no portão e na casa em si. Os anúncios são de 

duas distintas imobiliárias da cidade e chama a atenção por se tratarem de 

imobiliárias localizadas fora do espaço da Zona Norte e, além disso, configurarem-se 

como duas das maiores existentes na cidade de Natal. Trata-se da Imobiliária 

Tertuliano Rêgo e da sua concorrente, a Caio Fernandes. 

Moradores que antes não concebiam a ideia de morar neste espaço, hoje já 

reconhecem que há uma maior oferta de benefícios, isto é, eles enxergam o Bairro 

Potengi como um bairro em ascensão. Assim, a dinâmica da manutenção do status 

somada ao elevado poder aquisitivo trazido por este novo morador, faz com que ele 

se sinta confortável e até atraído à chegar no lugar e implementar as mudanças, na 

residência, consideradas necessárias por ele e por sua família. 
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3  HABITAR NO BAIRRO POTENGI: A HETEROGENEIDADE COTIDIANA  

 
 

“[...] o homem será cotidiano ou não será”. 

 
Henri Lefebvre 

 
 

É necessário, ao se propor uma discussão sobre como as pessoas se 

relacionam no espaço urbano do novo século, contextualizar essa discussão no 

espaço-tempo. Em outras palavras, é importante dizer que o mundo vive a era da 

tecnologia, do mercado internacional, da competitividade e do aprofundamento da 

dinâmica das comunicações em nível mundial, ou seja, o mundo se globalizou12. As 

relações interpessoais, no e do século XXI, são diferentes daquelas que existiram 

nos contextos históricos antecedentes, sofrendo a influência direta e sendo 

moldadas no contexto em que estão inseridas.  

Nessa conjuntura de economia-mundo, em que cada vez mais se ouve a 

expressão competitividade e onde as informações percorrem o planeta em tempo 

instantâneo, a cidade incorpora tal dinâmica. As relações entre as pessoas passam 

a ser moldadas pela competição e a rapidez impressa pela circulação acelerada das 

informações, ditada pelo ritmo da chamada atualização. Estar atualizado é um fator 

que, muitas vezes, determina quem será o melhor profissional, qual será a empresa 

mais lucrativa, quem dominará o mercado. O outro lado da moeda também segue 

este rigor. Os desatualizados, os desinformados, não entendem a nova dinâmica 

interpessoal que se coloca, não competem satisfatoriamente no mercado e não se 

impõem ao mundo. Ou seja, na concorrência individual ou coletiva, em grupos ou 

enquanto nação, a competição e a informação se interligam profundamente. 

Essas relações sociais competitivas e informacionais interferem fortemente na 

produção e re-produção do espaço da cidade, lócus da produção e da informação, o 

espaço urbano age e reage, a sociedade urbana age e reage, numa dialética sócio-

espacial e temporal. Em seu livro De Lo Rural ao Urbano13, Lefebvre ratifica essa 

ideia ao falar sobre a cidade e a sua característica de receptáculo da circulação 

                                                
12

 O uso dessa expressão sempre requer cuidado, pois pode levar a interpretações diferenciadas. 
Aqui, a expressão ‘o mundo se globalizou’ tem o objetivo de destacar a nova dinâmica da economia 
‘mundializada’, destacando, inclusive, que esse fenômeno também é marcado pelo avanço das 
telecomunicações e pelo fluxo mundial de mercadorias e de dinheiro. 
13

 Este livro é, na realidade, uma compilação de artigos escritos por Lefebvre entre 1949 e 1969. Para 
esta discussão, destaca-se o artigo, presente no livro, intitulado La Vida Social em La Ciudad, datado 
do ano de 1962. Ver a Bibliografia. 
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intensa de informações, ele diz que: “[...] La ciudad, considerada como proyección 

de la sociedad global, es un emissor ininterrumpido de informacionnes siempre 

renovadas” (LEFEBVRE, 1978, p.143). 

É importante ressaltar que o Bairro em estudo, é visto como um todo 

complexo e que faz parte do todo que compõe e caracteriza a cidade. Assim, o 

fenômeno urbano está presente nas formas e relações do Bairro Potengi. 

Essencialmente, no que se refere às “novas” práticas cotidianas, isto é, o contexto 

global, o fenômeno da indústria e a dinâmica interpessoal estão concomitantemente 

se alterando, se reinventando e caracterizando, conforme citado em momentos 

anteriores, o espaço aqui analisado. 

Na sequência, estruturam-se comentários e análises baseadas na pesquisa 

de campo realizada no Bairro. O objetivo é ressaltar o cotidiano e suas implicações 

nas formas e conteúdos do espaço. Entretanto, quem vivencia a cotidianidade no 

Potengi, a observa de distintas maneiras e isso é relevante. De forma que, as 

análises e comentários postos a seguir, são produtos de entrevistas, conversas e 

observações realizadas com os moradores e na perspectiva dos mesmos. 

Evidentemente, há a busca pela interpretação das falas e dos dados apresentados 

pelos mesmos. Esta interpretação ocorre buscando a apreensão da 

heterogeneidade cotidiana verificada. 

  

 

3.1 HABITAR NO BAIRRO POTENGI: O MORADOR FALA DO POTENGI DE 

ONTEM E DO POTENGI DE HOJE  

 

Compreender a dinâmica sócio-espacial e o cotidiano do Potengi requer 

também refletir sobre o significado do ato de habitar, ou seja, é preciso compreender 

que, morar e estabelecer relações espaciais são atividades intrínsecas ao ser 

humano e as suas configurações encontram-se inseridas numa dinâmica de re-

produção do capital, ou seja, a segregação deixa marcas, define padrões e 

influencia as relações sociais, sendo, ao mesmo tempo, fruto destas relações sociais 

capitalistas. Carlos (2007) destaca que a especificidade do capital hoje cria novas 

contradições e aprofunda o conflito com os espaços de moradia, pois há um choque 

entre os interesses capitalistas e as necessidades vitais do ser humano. 
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O conflito se estrutura fundamentalmente, no instante em que o solo urbano 

é mercantilizado e assim, condiciona sua posse e uso ao poder aquisitivo. Assim, a 

propriedade privada se ratifica e o simbolismo do vivido presente na moradia é 

substituído pelo utilitarismo presente na casa e no valor do solo urbano, que passa a 

apresentar-se como mercadoria (CARLOS, 2007). Nesse panorama, é possível 

afirmar que as coisas assumem papel de maior importância na sociedade capitalista 

que se vive, ou seja, aquilo que pode ser comprado e vendido passa a dominar a 

cena e o próprio espaço também se torna mercadoria, nesta dinâmica. 

Sem uma justa distribuição de terras, os impactos sofridos pela sociedade 

são profundos, pois o citadino pobre é expropriado de um dos seus direitos mais 

fundamentais que é o acesso a uma moradia digna. Gomes et al (2003) destaca que 

“o ato de morar faz parte da própria história do desenvolvimento da vida humana”, 

isto é, desde o surgimento da humanidade, ter onde morar nunca foi um mero 

detalhe para o homem, mas sempre exigiu atenção e motivou ações na direção de 

assegurar a delimitação desse lugar enquanto elemento vital e posteriormente, 

enquanto constituinte de uma cidadania plena.  

Infelizmente, no século XXI, a problemática da moradia se aprofunda a cada 

dia e é, cada vez mais, um reflexo da conjuntura selvagem vivida pela dinâmica do 

capitalismo global. Toda essa dinâmica econômica, política e social se traduz numa 

espacialidade complexa e que também é observada na tipologia da habitação. O 

habitar vai perdendo sua significação e o habitat é vendido enquanto ideal. 

Carlos (2007) discute a ideia de que o espaço da habitação é amplo e 

engloba também o uso de outros lugares enquanto componentes da coletividade. A 

autora cita a rua, os parques, as praças, os lugares de lazer, entre outros. Assim, é 

possível verificar o quanto o abismo social se agiganta, pois o acesso a essa 

complementação da habitação é escasso para as camadas menos privilegiadas, 

ocorrendo uma nova expropriação da cidadania. Carlos reforça essa complexidade 

vivenciada no plano da habitação, afirmando que: 

 

O ato de habitar implica, também, um conjunto de ações que articulam 
planos e escalas espaço-temporais que incluem o público e o privado, o 
local e o global, através da vida que se realiza pela mediação do outro, em 
que os indivíduos, imersos em uma teia de relações, constroem uma 
história particular que é, também, uma história coletiva (CARLOS, 2007, 
p.94). 
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Na cidade, as relações de vizinhança e que possibilitavam a formação de uma 

identidade social sofrem com a modificação nos modos de vida dos moradores. 

Surgem vazios, amizades não cativadas e o tempo para o próximo vem 

progressivamente sendo extinto. Na cidade plural, complexa, algo se levanta e 

perturba, trata-se do encerramento do indivíduo em seu mundo, ou melhor, no 

mundo da competição. E se cada indivíduo se fecha em seu mundo, em seu corre-

corre, a cidade perde. Perde a riqueza das relações sociais estruturadas na 

cotidianidade, na conversa da esquina, nos grupos, no tempo destinado a entender, 

ouvir, falar com o outro e se entender enquanto ser social. O habitar torna-se 

empobrecido.  

Também no livro De Lo Rural ao Urbano, Henri Lefebvre argumenta que a 

visão funcionalista típica dos urbanistas, os leva a uma análise da cidade que 

impossibilita enxergá-la numa perspectiva global e completa. Ele justifica sua 

afirmativa dizendo que: 

 

La perspectiva del sociólogo es diferente de la del urbanista, si 
consideramos el pensamiento global de los urbanistas de hoy, que 
generalmente se inspiran em Le Corbusier. Esta perspectiva parte de un 
conocido análisis funcional de los elementos, factores o funciones de la 
ciudad: habitar, residir, producir, trabajar, cambiar, cultivarse, distraer-se. 
Este análisis para el sociólogo, termina en un funcionalismo también válido 
a cierto nível, pero refutable cuando se pretende transformarlo en una visión 
global y completa de la ciudad (LEFEBVRE, 1978, p. 139-140). 

 

Desta forma, o sociólogo é, para Lefebvre, o estudioso que consegue, devido 

a sua liberdade de pensamento, visualizar a cidade em sua totalidade. Nessa 

condição, ele também inclui o filósofo. Na citação abaixo, o autor apresenta os 

aspectos que, segundo ele, favorecem o pensamento livre do sociólogo e do filósofo, 

e que permite a esses dois campos do pensamento, ou seja, à filosofia e à 

sociologia, uma perspectiva de análise completa da cidade: 

 

Hablaré como filósofo y sociólogo que para nada participa en las decisiones. 
En un aspecto, esto es lamentable, pues aparta al sociólogo y al filósofo de 
los datos de la práctica, pero al mismo tiempo añade a su pensamiento 
algunos grados de libertad, pues no limita el uso de la imaginación, ni 
siquiera del sueño, que, después de todo, son también dimensiones e 
incluso dimensiones prospectivas del pensamiento, lo que conduce a una 
rehabilitación de la utopia (LEFEBVRE, 1978, p.139). 
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Percebe-se, então, que a cidade deve ser estudada, vista e sentida não 

apenas numa perspectiva funcionalista, como afirma Lefebvre, mas numa 

perspectiva que permita compreendê-la em sua totalidade, no qual o vivido importa e 

importa muito. Afinal, “ese todo no se resume a una suma de elementos visibles 

sobre el terreno, tangibles, sean funcionales, morfológicos, demográficos, etc.” 

(LEFEBVRE, 1978, p.140). 

Já perante as citações postas e análises iniciadas, é possível verificar que a 

dinâmica do capitalismo interfere, embora, não de maneira homogênea, no modo de 

vida das pessoas. Mas não há padrões, a vida social na cidade é complexa assim 

como a cidade é complexa. Existem pessoas que, mesmo vivendo na cidade 

capitalista, encontram-se num ritmo de vida não tão acelerado como aquele imposto 

pela busca incessante do lucro.  

Habitar na cidade, na cidade espelho de uma multiplicidade de fenômenos 

espaciais descritos é também complexo, visto que o habitat é o que se vende 

enquanto expectativa de consumo. A casa própria e toda a ideologia que envolve 

esse anseio alimentado pelo capital, propicia um estágio de alienação tão profundo 

que não mais possibilita a manutenção da apropriação efetiva da moradia que é 

característica do habitar. 

No Bairro Potengi, coexistem habitar e habitat14, ou seja, há moradores que, 

em seu cotidiano, reconhecem-se e realizam práticas cotidianas caracterizadoras do 

habitar, mas há outros que já reconhecem seu espaço apenas como sendo a casa e 

seu cotidiano envolve atividades de trabalho e lazer que não se efetivam onde ele 

mora. A reprodução social deste último morador realiza-se em outros espaços, 

envolvendo formas, situações e hábitos que são indiferentes à dinâmica de 

localização da sua casa. 

Assim, na pesquisa de campo realizada no bairro em análise, foi possível a 

captação de informações relevantes acerca dessa heterogeneidade marcante no 

lugar. Conversas, entrevistas, observações e registros de imagens se realizaram e 

através desse material acumulado, tornou-se possível pensar e escrever sobre o 

                                                
14

 Levam-se em consideração, os conceitos de HABITAR E HABITAT discutidos sob a ótica 
“lefebvriana”, ou seja, o HABITAR engloba uma apropriação mais ampla da moradia e a reprodução 
sócio-espacial ocorre envolvendo espaços que extrapolam a “casa” apenas. Enquanto, o HABITAT se 
apresenta de forma mais restritiva. No HABITAT, o espaço da rua, as relações de vizinhança e o 
uso/apropriação dos espaços comuns, como a rua, são restritos. 
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morador do Bairro Potengi. Afinal, o que ele fala? Como ele visualiza as re-

definições espaciais do lugar onde vive? Quem é ele, realmente? 

As questões postas aos moradores envolveram desde a sua identificação 

(idade, profissão e faixa de renda) até a opinião/interpretação sobre as mudanças 

que os cercam. É importante ressaltar que, também se trabalhou com a perspectiva 

da não percepção de mudança, pois o morador mais antigo do bairro, ao não ter o 

seu cotidiano diretamente alterado, facilmente argumenta não haver nenhuma 

alteração no lugar. Assim sendo, seguem-se algumas das questões colocadas e 

suas respectivas respostas e interpretações.  

Inicialmente, o questionário utilizado na pesquisa assumiu um papel norteador 

sobre o que se pretendia observar, em outras palavras, seu caráter foi qualitativo, 

aberto a fala e opiniões das pessoas, pois se acredita que somente assim é possível 

apreender o pensamento vigente. O público questionado variou entre as faixas 

etárias de 20-30 anos até pessoas com mais de 60 anos. Dessa questão acerca da 

faixa de idade, foi possível inferir que os entrevistados com maior idade são os 

moradores que acumulam mais tempo no Bairro Potengi, e são exatamente os que 

acabam por apresentar menor clareza com relação às alterações vivenciadas pelo 

cotidiano do lugar. Afirmam, sem hesitação, não visualizar grandes re-definições no 

Potengi, destacam apenas a ampliação do número de estabelecimentos comerciais 

e afirmam que suas práticas diárias permanecem semelhantes àquelas de décadas 

anteriores. Eles ressaltam as compras em pequenos comércios estabelecidos nas 

imediações das suas próprias residências, compras realizadas na base da 

confiança, ou seja, a caderneta onde são anotadas suas despesas ainda se mantém 

e o ritmo de suas vidas pouco foi alterado, sendo simples suas principais ações no 

dia-a-dia. Ressalta-se, ainda, que esse morador de idade mais avançada afirma se 

ausentar do Bairro Potengi somente em raras situações, como uma consulta médica 

ou algum compromisso que requeira sua presença. Absolutamente, todos os 

entrevistados inseridos nessa faixa etária, afirmam não gostarem desses 

deslocamentos para fora da sua rua ou imediações da mesma, indicam ser capazes 

de satisfazer todas as suas necessidades de consumo (comércio) dentro do próprio 

Bairro. 

É interessante, ainda sobre a interpretação da relação da faixa etária com as 

práticas cotidianas, notar que seis entrevistados apresentaram situação idêntica. 

Localizados na faixa dos 20-30 anos, eles nasceram e cresceram no Potengi, mas 
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suas vidas, ambições e práticas de reprodução social se distinguem daquelas postas 

pelos moradores mais idosos. A explicação está no fato de que é uma nova geração 

de moradores. Apesar de terem vivenciado, na infância, um Potengi carente de 

infraestrutura de transporte público eficaz, ausência de escolas de boa qualidade 

nas imediações das suas casas, entre outras precariedades caracterizadoras do 

lugar nos seus primeiros anos, ele perfil de morador, dissertou sobre o Potengi como 

um espaço pouco vivenciado por eles. A justificativa se encontra no fato de que logo 

muito jovens, eles tenham necessitado sair diariamente do bairro em busca de 

escolas de melhor qualidade, isto é, para aqueles que podiam pagar pelo 

deslocamento diário ou por uma escola particular localizada em bairros como o 

Alecrim, Ribeira ou Cidade alta, a prática de se afastar do seu local de moradia foi, 

inevitavelmente, incorporada ao seu cotidiano. Hoje, já trabalhadores formados, eles 

repetem o mesmo discurso que envolve deslocamentos diários em direção aos seus 

locais de trabalho e/ou estudo em nível superior e planejam seu futuro fora do 

espaço onde cresceram, isto é, não apresentam uma forte identificação com o 

bairro. Eles o compreendem enquanto um espaço de ocupação temporária, 

momentânea, alimentam sonhos de conquistar moradias em locais mais centrais, 

com uma aproximação física com os demais espaços onde eles passam maior parte 

do seu tempo e onde estabelecem suas relações sociais diárias. 

Também foi possível estabelecer uma relação entre a faixa etária, faixa de 

renda e escolaridade dos moradores entrevistados. Brevemente, pode-se afirmar 

que os moradores compreendidos nas faixas etárias de 20-30 anos, 30-40 anos e 

40-50 anos apresentam rendimentos mais elevados. Também se constatou que os 

mais jovens vêm buscando maior aprofundamento nos estudos, isto é, já 

apresentam Ensino Superior Completo e/ou em processo de conclusão. Para estes, 

o cotidiano é mais complexo, suas práticas diárias ocupam quase integralmente 

seus dias e o espaço da casa termina por se constituir um local de descanso nos 

horários onde há um tempo para o mesmo. 

Questionados sobre as razões que os trouxeram ao Bairro Potengi, duas 

respostas se colocaram. A primeira e mais frequente, apontou como razão principal 

da chegada ao Bairro, a facilidade dos financiamentos disponibilizados à época de 

construção dos primeiros conjuntos residenciais na região. Assim, ratifica-se o 

pensamento de que a falta de infraestrutura do lugar não se constituiu obstáculo 

para aqueles que tinham a aquisição da casa própria como um sonho a ser 
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concretizado. A segunda resposta encontrada em campo é mais simples e veio dos 

moradores com faixa etária menor: 20-30 anos. Eles afirmam que nasceram no 

Potengi ou vieram acompanhando seus pais, naturalmente, vivenciando toda a sua 

infância e juventude no espaço citado.  

Assim, em outra pergunta que interrogava sobre o ano de chegada do 

morador ao espaço, predominaram as respostas que apontavam datas próximas às 

datas de construção e entrega dos conjuntos residenciais componentes do Bairro 

Potengi. Destarte, a totalidade dos moradores entrevistados, afirmaram possuir casa 

própria, sendo esta uma característica também percebida nas observações feitas em 

campo. São poucos os imóveis alugados e é comum se verificar a posse de mais de 

um imóvel por morador.  

Questionados sobre os problemas ou dificuldades enfrentados por eles no 

momento da chegada ao Potengi, os entrevistados expuseram respostas 

extremamente semelhantes. O destaque foi para a ausência de infraestrutura nos 

conjuntos habitacionais. A principal queixa que os entrevistados apontaram foi 

relativa à dificuldade de acesso aos meios de transporte, isto é, conjuntos 

residenciais, como o Santarém, por exemplo, receberam uma população que não 

contava com nenhum tipo de acesso a esse serviço citado. Os moradores, segundo 

relatos, deslocavam-se cerca de 3 km até alcançarem o ponto de ônibus mais 

próximo, localizado no conjunto Santa Catarina. Outra observação colocada pelos 

moradores acerca do Bairro Potengi de outrora se refere à ausência de calçamento 

nas ruas e até mesmo a falta de água encanada nas residências. Houve o relato de 

um morador do conjunto Santarém que afirmou ter recebido a residência com toda a 

encanação preparada, entretanto, a água não era distribuída pela CAERN naquela 

localidade, ficando os moradores a depender de um poço perfurado nas imediações, 

onde todos carregavam água em baldes, buscando satisfazer as suas necessidades 

mais elementares de vida. 

Relativo às dinâmicas do cotidiano, os entrevistados apresentaram riqueza de 

informações, ou melhor, foi possível constatar a heterogeneidade do lugar, visto que 

cada morador falou sobre suas práticas ou hábitos corriqueiros e mostrou que, 

definitivamente, não há padrões de comportamento, consumo ou relações sociais. 

Realizando uma análise ligada à dinâmica etária, observa-se que os moradores mais 

jovens acabam vivenciando grande parte das suas experiências de construção da 

identidade social fora do bairro onde residem. Eles estudam, trabalham, namoram e 
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se deslocam mais vezes para as demais regiões da cidade de Natal, chegando a ter 

práticas de consumo que não se efetivam nos comércios localizados na região onde 

vivem. Essa é uma prática limitante no tocante ao crescimento e afirmação do Setor 

Terciário no lugar. Já os moradores considerados idosos, de 60 anos ou mais, 

afirmaram conseguir satisfazer suas necessidades de compra e serviços no próprio 

bairro e afirmaram comprar nos mesmos estabelecimentos a vida inteira. Nessa 

questão, foram citados: padarias, mercadinhos e bares que funcionam em casas 

redefinidas para esse fim e cujo comerciante é o próprio morador da residência 

citada. 

 
 
3.2 NOVOS HÁBITOS E RESISTÊNCIAS: O MORADOR FAZ O BAIRRO 

 

Podendo ser entendida como sinônimo de competitividade, a palavra 

concorrência, igualmente é muito ouvida no contexto urbano global e as ações 

sociais estão sendo modeladas nesse cenário econômico em que o “outro”, muitas 

vezes, é encarado como um obstáculo a ser vencido. Em outras palavras, todos 

concorrem por tudo e com todos. O foco hoje é, mais do que nunca, vencer. As 

pessoas se olham, se encaram, não mais como a seu semelhante, se é que um dia 

se olharam assim. No mundo do capital mundializado, a dinâmica econômica é tão 

voraz que imprime ao ritmo de vida das pessoas uma sensação de que é preciso 

sempre correr contra o relógio, buscar um emprego que pague sempre mais, adquirir 

bens móveis e imóveis e principalmente, ratificar o status conquistado, mesmo que 

em meio a certas encenações ou exageros. O tempo é cada vez menor e a pressão 

por conquistas pessoais e profissionais, sobremaneira as profissionais, é cada vez 

mais intensa. 

No tocante aos espaços residenciais, Souza (2003) destaca que, na cidade 

capitalista, existem localizações diferenciadas sob o ângulo socioeconômico e cuja 

diferenciação está baseada no padrão renda, isto é, esse seria o fator de maior 

influência na localização das residências. O autor também afirma que o fator étnico 

pode influenciar na determinação locacional de grupos sociais que passam a ser 

estigmatizados e não conseguem ultrapassar as barreiras pré-estabelecidas pelos 

grupos sociais privilegiados. Entretanto, ele ratifica o aspecto econômico enquanto 

decisivo, afirmando que: 
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[...] diferenças econômicas, de poder, de status etc. entre diversos grupos 
sociais se refletem no espaço, determinando ou, pelo menos, influenciando 
decisivamente onde os membros de cada grupo podem viver. Essas 
diferenças econômicas, de poder e de prestígio são função de várias coisas, 
potencialmente: em uma sociedade capitalista moderna, são função, 
primeiramente, da classe social do indivíduo, a qual tem a ver com a 
posição que ele ocupa no mundo da produção (SOUZA, 2003, p. 67, grifos 
do autor). 

 

Deste modo, sobressaem-se tipos distintos de segregação. Para Carlos 

(2007), “a segregação é a negação do urbano e da vida urbana e assume, no 

entanto, várias facetas indicando processos diferenciados, apesar de justapostos” 

(CARLOS, 2007, p. 96). Aquela segregação considerada espontânea pode ser 

caracterizada como uma prática das classes privilegiadas que buscam o 

“isolacionismo” como estratégia de diferenciação social, ou seja, buscam ser 

caracterizadas enquanto uma elite que vive de maneira diferenciada e, localiza-se 

no espaço, também de acordo com suas conveniências, sejam elas naturais ou 

produzidas. Entretanto, também existe a segregação espontânea enquanto prática 

das classes menos favorecidas. Logicamente, trata-se de uma dinâmica bem diversa 

daquela enunciada anteriormente, pois envolve a busca pela sobrevivência, mas 

ainda assim, deve ser considerada segregação residencial. A segregação 

programada, citada por Carlos (2007), mas teorizada por Lefebvre, diz respeito a 

uma intervenção do Estado que ocorre mediante programas e políticas urbanas. 

Essas políticas obedecem às exigências de reprodução do capital e valoriza os 

lugares de acordo com os seus objetivos. “É assim que a morfologia social se 

materializa enquanto morfologia espacial o que se revela, por exemplo, na 

sequência diferenciada da paisagem dos bairros que se produzem enquanto 

fragmentos que tendem a totalizar os planos da vida” (CARLOS, 2007, p. 96). 

Se a morfologia social pode ser observada espacialmente, conforme 

explicita Carlos (2007), no Bairro Potengi o perfil do morador é observável nas 

formas e nas práticas cotidianas. Conforme discutido, o cotidiano permite a análise 

das formas, suas razões, seu funcionamento, isto é, seu conteúdo. A 

heterogeneidade do bairro em análise, anteriormente afirmada, pode ser vista nas 

formas assumidas pelas residências existentes no lugar, ou seja, os moradores, 

seguindo suas necessidades, hábitos ou costumes, alteram as formas das casas, 

sempre na busca pelo atendimento das necessidades citadas, e estas alterações 

possibilitam um entendimento do lugar onde o que se destaca é ação humana. 
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Na sequência, duas imagens paradoxais são apresentadas (ver FIGURAS 

17 e 18a e 18b). Na primeira figura, é possível visualizar uma casa cujo padrão pode 

ser considerado de baixa renda, uma casa que conservou, quase absolutamente, 

suas características iniciais de construção, ou seja, o padrão estabelecido pela 

COHAB na época da entrega do conjunto residencial. A casa apresenta-se, 

inclusive, com um anúncio de venda, fato que tem se tornado corriqueiro no Bairro: 

as casas que mantêm ainda um padrão mais baixo estão sendo postas à venda e 

novos moradores chegam ao espaço, redefinindo-o, reformando-o ou demolindo 

totalmente a estrutura existente para que uma nova construção seja feita. 

Geralmente a “nova” casa mostra-se exuberante, diferenciada das demais ao seu 

redor, conforme discutido anteriormente. Na imagem seguinte, um novo perfil de 

moradia se apresenta, é uma casa completamente refeita, apresentando elementos 

de um padrão de renda diferenciado, mais alto. O intrigante nessa sequência de 

imagens é que as duas casas se localizam na mesma rua, no mesmo conjunto 

residencial, o Santa Catariana.  

 

FIGURAS 17 – Casa Padrão COHAB 
 

 
                     Fonte: A autora, 2012 
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FIGURAS 18a e 18b – Padrão das Recentes Moradias do Potengi  

 

  

Fonte: A autora, 2012 

 

 

Na sequência, são apresentadas uma série de imagens que buscam retratar 

a heterogeneidade das formas presentes hoje no Potengi. As imagens se referem a 

prédios comerciais construídos sobre antigos lotes residenciais, alterando a 

essência maior das ruas, pois há uma dinâmica muito próxima entre residência e 

estruturas de comércio e serviços.  

No exemplo abaixo (ver FIGURA 19), retrata-se um prédio comercial de uma 

empresa de serviços funerários, recentemente instalada no conjunto Santa Catarina. 

Ela divide o espaço com casas ainda em sua configuração inicial e casas também 

reformadas para o funcionamento de outras estruturas de comércio e serviços, como 

padarias, pequenos restaurantes e lojas de materiais de construção. 

 

 

 

 

 

 

 

18a 18b 
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FIGURA 19 – Prédios Comerciais Construídos Sob Casas Demolidas 

 

 
 
                   Fonte: A autora, 2012 
 
 
 

Na diversidade das formas que refletem o cotidiano dinâmico e heterogêneo 

que hoje se verifica no Bairro Potengi, visualiza-se, também, construções que 

denunciam um contexto de vida diferenciado, em que o aproveitamento do espaço é 

buscado de formas variadas. Na sequência, visualiza-se a imagem de uma casa 

redefinida completamente e que deu origem a três outros espaços de moradia. 

Observa-se que as casas localizadas nas esquinas das ruas são comumente 

destinadas a esse fim ( ver FIGURA 20). 
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FIGURA 20 – Necessidades e Ocupações Diferenciadas do Espaço 

 

 
 
                  Fonte: A autora, 2012 
 
 
 
 

FIGURA 21 – Moradia e Serviços no Espaço da Residência 

 

 
 
                  Fonte: A autora, 2012 
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A Figura 21, também é interessante, pois retrata a presença do uso do 

espaço para a realização de uma atividade de sustento, no caso em questão, a 

prestação de serviços num estúdio de som e o espaço da moradia, construído no 

piso superior. Assim, coexistem residência e prestação de serviços, enquanto o 

Bairro Potengi e também, os bairros vizinhos, passam a dispor de maior diversidade 

dos serviços citados. 

Prosseguindo a análise, percebe-se que no Bairro em estudo, alguns 

espaços e alguns moradores estabelecem relações diferenciadas daquelas 

configuradas estritamente pelo capital. Afinal, além da casa, outros espaços são 

produtos e produtores dessas relações que se estabelecem afirmando ou negando 

características de uma sociedade urbana e que é histórica, mutável. Durante a 

pesquisa, verificou-se a heterogeneidade várias vezes aqui citada e esse modo de 

viver heterogêneo, apresenta riqueza em detalhes que se mantêm e que são 

alimentados cuidadosamente por agentes sociais concretos, agentes produtores do 

espaço.  

O Bairro Potengi é, segundo dados da SEMURB, o bairro da Zona Norte de 

Natal que apresenta a população mais idosa, contando com um total de 11,42% dos 

seus moradores já com idade de 60 anos ou mais (ver GRÁFICO 03).  

 

GRÁFICO 03 – População Idosa da Zona Norte 

 

 

          Fonte: Natal – Secretaria Especial do Meio Ambiente e Urbanismo - Anuário Natal   
2011/2012 
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Assim sendo, esses números tornam-se muito relevantes para a 

interpretação acerca da manutenção de determinadas práticas ou hábitos por parte 

de seus moradores. No gráfico, são apresentados os números referentes aos 

moradores da Zona Norte, ele retrata, em números absolutos e em porcentagens, a 

quantidade de moradores de cada bairro que possui 60 anos ou mais. Verifica-se 

que, no geral, a população de idosos da região é representativa, merecendo 

destaque o Potengi. 

Em seu contexto de formação, o espaço estudado recebeu muitos migrantes 

da região interiorana do estado. Elas trouxeram consigo modos de vida que 

permanecem até os dias atuais. Um desses hábitos que não se abalou com o passar 

dos anos é a prática de se sentar diariamente na calçada e ali estabelecer uma 

conversa, uma observação da dinâmica da rua, ou apenas, um relaxamento.  

 

 

FIGURA 22 – Práticas de um Cotidiano Conhecido I 

 

 
     Fonte: A autora, 2012 
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FIGURA 23 – Práticas de um Cotidiano Conhecido II 

 

 

   Fonte: A autora, 2012. 

 
 

Nas imagens acima, esse instante de lazer simples na rua pode ser notado. 

Todos os dias, ao final da tarde, famílias inteiras ou os membros mais idosos da 

casa, pegam suas cadeiras e vão à rua. Como lazer ou como atividade de trabalho, 

os moradores saem de casa, ocupando as calçadas e ignorando, muitas vezes, a 

dinâmica selvagem de reprodução do capital. Não significa afirmar que não há 

objetivo de lucro por parte dos comerciantes estabelecidos no bairro. 

Evidentemente, há uma prática de comércio informal, sem muita estrutura e até 

questionável em relação às suas condições de higiene. Entretanto, é difícil mensurar 

a quantidade de estabelecimentos semelhantes e que tomam o espaço das ruas, 

oferecendo a opção de lazer desejada por muitos. 

Nas imagens seguintes (ver FIGURAS 24 E 25), percebe-se a ocupação das 

calçadas por pequenos comerciantes que ganham seu sustento vendendo alimentos 

em uma dinâmica que envolve comércio e lazer para os frequentadores. A primeira 

imagem retrata o típico carrinho de lanches estabelecido numa calçada do conjunto 

Panatis, Potengi. É possível ver também na mesma, as mesas dispostas próximas 

ao carrinho e seus ocupantes - geralmente a freguesia desses carrinhos é fiel e 

constante. 
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FIGURA 24 – O Lazer nas Calçadas I 

 

 
 

                  Fonte: A autora, 2012 

 
 
 
 
 

FIGURA 25 – O Lazer nas Calçadas II 

 

 
   
                  Fonte: A autora, 2012 
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O que se pretende apontar é que, mesmo o bairro contando com estruturas 

modernas de comércio e serviços, esses comerciantes de calçada, retratados nas 

fotografias, ainda encontram seu público e seu espaço. E, conforme verificado na 

pesquisa, comer na calçada, conversar enquanto se alimentam, não se fechar em si 

ou na massificação que a Praça de Alimentação do shopping representa e não estar 

absolutamente conectado com a renda ou o poder de consumo.  

Automóveis ou bicicletas são estacionados ao lado da barraquinha de 

sanduíches ou do churrasquinho que funciona de quinta à domingo, por exemplo. 

Não se percebe uma restrição de renda ao consumir nestes locais improvisados ou 

com pouca estrutura. Percebe-se mais essa prática como uma questão de escolha, 

de resistência, uma opção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Na cidade, as relações de vizinhança e que possibilitam a formação de uma 

identidade social sofrem com a modificação nos modos de vida dos moradores. 

Surgem vazios, amizades não cativadas e o tempo para o próximo vem 

progressivamente sendo extinto. Na cidade plural, algo se levanta e perturba, trata-

se do encerramento do indivíduo em seu mundo, ou melhor, no mundo da 

competição. E se cada indivíduo fecha-se em seu mundo, em seu corre-corre, a 

cidade perde. Perde a riqueza das relações sociais estruturadas na cotidianidade, na 

conversa da esquina, nos grupos, no tempo destinado a entender, ouvir, falar com o 

outro e se entender enquanto ser social.  

É evidente que a dinâmica do capitalismo interfere, embora não de maneira 

homogênea, no modo de vida das pessoas. Não há padrões, a vida social na cidade 

é complexa, assim como a cidade também o é. Concluir se o Bairro Potengi se 

encontra ou não em uma fase de transição requer destacar novamente que a 

finalidade da sua criação, a partir dos primeiros conjuntos habitacionais que 

posteriormente originaram este importante bairro, era funcionar como uma espécie 

de Bairro-Dormitório. A distância existente entre os conjuntos entregues à população 

via financiamentos e os centros de comércio e serviços vigentes na cidade era 

grande. Além disso, a ausência de estrutura necessária para o habitar pleno, 

transformava os conjuntos em uma opção destinada unicamente para as faixas de 

renda menores.  

Não demorou para que aqueles moradores dos conjuntos em crescimento na 

Zona Norte de Natal assumissem um estigma. Mesmo atualmente, ainda há quem 

associe essa região da cidade como o lugar dos moradores de mais baixa renda da 

cidade. Destarte, a relevância de se questionar quem são, hoje, esses moradores e 

como eles vivem. Que novas formas eles trouxeram para o Potengi, 

especificamente? Eles ainda são os moradores de mais baixa renda dentro da 

capital? E a infraestrutura, tão ausente outrora, como se apresenta no bairro hoje? 

Ele tem comércio, serviços? 

Responder, se o bairro em questão encontra-se vivenciando uma transição 

que o eleva a uma caracterização distinta daquela inicialmente posta é uma questão 

que não se encerra aqui. É necessário um estudo mais detalhado e que detenha 

mais dados para uma constatação irrefutável. O que não se pode negar é a re-



112 

 

definição que atualmente faz desse espaço um mutante. Comércio representativo e 

especializado, serviços cada vez mais modernos e uma nítida alteração na 

paisagem com o remodelamento dos imóveis corroboram para a afirmação de que a 

transição pode ser um fato. Entretanto, não há homogeneização nesta dinâmica, 

sendo facilmente encontrados imóveis que ainda guardam suas características 

físicas iniciais.  

A periferia está cada vez mais distante e o Bairro Potengi tem se destacado 

como uma espécie de receptáculo para as classes médias que desejam adquirir um 

imóvel numa localidade bem dotada de infraestrutura e que já conta com imóveis de 

padrão mediano e elevados, nitidamente. Nesse contexto, a expressão “transição” 

mostra-se adequada, visto que o que se percebe é um processo, mesmo que 

apresentando um ritmo acelerado, no qual o bairro mescla o passado e o presente, 

preparando-se também para as demandas futuras e já previsíveis. 

Também é importante ressaltar que o cotidiano dos moradores do bairro não 

é homogêneo e pode apresentar situações díspares. No Bairro Potengi, alguns 

moradores, geralmente aqueles que financiaram os imóveis junto à COHAB, ou seja, 

os moradores mais antigos, já se aposentaram ou por outras circunstâncias, não 

necessitam mais entrar na “guerra” pela sobrevivência que vem lá fora. Assim, suas 

vidas seguem em um outro tempo, em uma outra dimensão. Enquanto muitos se 

isolam e vivem imersos na dinâmica capitalista de competição e busca pelo status, 

eles acordam, tomam seu café sem pressa, cuidam da sua casa e as demais tarefas 

da sua rotina são realizadas em um ritmo todo especial. Seja a conversa no 

mercadinho da esquina ao comprar legumes para o almoço ou o bate-papo no fim 

da tarde, quando muitos se reúnem na calçada e colocam suas conversas em dia. 

Há algo relevante nessas ações, nesse cotidiano. Desses pequenos gestos surge a 

sociabilidade, a identidade, o cotidiano enriquecido pelas experiências 

compartilhadas e não permeadas pela disputa. São as citadas relações de 

vizinhança, tão ricas e tão importantes.  

É certamente por isso que Lefebvre (1978) vai abordar a necessidade de se 

revitalizar a rua, pois é na rua que o cotidiano acontece ou não acontece. Perceber a 

representatividade da rua requer uma visão global da cidade, a visão funcional não 

permite tal compreensão. Na sociedade urbana, os condomínios fechados, a 

separação da cidade em estruturas funcionalistas já alimentam a redução das 

relações de vizinhança nos bairros. É o reflexo dessa sociedade que não tem tempo 
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para dedicar à construção e alimentação dos laços de identificação e amizade que 

são típicos da rua. Esses laços são cortados e em seu lugar surgem as noções de 

concorrência interpessoal.  

A análise do conceito de cidade, compreendo-a como um todo complexo, 

mostra-se importante como a possibilidade de se analisar o Bairro Potengi enquanto 

integrante desse todo, uma parte que recebe e reconstrói as dinâmicas urbanas 

postas cotidianamente. Lefebvre afirmou que o estudo do cotidiano permite a 

compreensão mais próxima do real, o ser social se compreende assim, se refaz e se 

transforma nesses hábitos e práticas corriqueiras, mas tão ricas e indispensáveis na 

vida do ser humano, do ser socialmente construído, produzido e produtor. 

Assim sendo, esta pesquisa se iniciou consciente da dificuldade de 

apreensão do real e do vivido. Entretanto, abre-se uma perspectiva rica e que pode 

produzir ainda distintas interpretações e análises do espaço urbano pelo viés do 

cotidiano do lugar e também, do cotidiano das pessoas. Na modernidade, a 

homogeneização é uma força de dimensões grandiosas, o capital interessa-se pelo 

lucro acima de todas as outras faces da sociedade.  

O proletário explorado e expropriado sofre a segregação espacial cruel e 

desmedida, porém ainda existem as resistências a essas forças que restringem o ser 

humano. A festa, a rua, as relações de vizinhança são exemplos de práticas ricas e 

que são alimentadas por um ser socialmente consciente da riqueza que essas 

práticas possuem. Mesmo inseridos num contexto socioeconômico agressivo, em 

que a competição e as disputas na busca por conquistas materiais se colocam, as 

práticas citadas, entre outras de igual teor, permitem a manutenção do discurso da 

heterogeneidade. 

No Bairro Potengi, bairro em transição, o cotidiano heterogêneo se afirma, 

numa mescla do tradicional e do moderno. Havendo ainda aqueles moradores que 

não se inserem absolutamente em nenhuma categoria, ou seja, não existem rótulos 

quando se trata da análise da vida, do vivido, do percebido. A produção, 

característica do cotidiano, e vista como inerente à riqueza das trocas humanas, 

propicia um espaço urbano produto e produtor de homogeneidades e 

heterogeneidades, sendo estas últimas, uma grande marca da resistência 

visualizada na valorização do ser social. Uma valorização que vai de encontro ao 

discurso do capitalismo. 
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Esta pesquisa encerra-se com o pensamento de que este é apenas mais um 

passo direcionado à valorização, já iniciada por outros pensadores, da cotidianidade. 

Afinal, seu estudo possibilita a aquisição de uma potência explicativa acerca da 

produção do espaço, sendo assim, uma contribuição relevante à Ciência Geográfica. 

A produção do espaço sempre foi e prossegue sendo uma dinâmica fundamental 

nos estudos sociais e geográficos. Essa é a principal consideração a ser 

apresentada, após o percurso teórico, metodológico e analítico assumido nessa 

empreitada, que ora se encerra. 
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 Este questionário faz parte da pesquisa realizada no Bairro Potengi, ele integra a 
construção da Dissertação de Mestrado, intitulada Um olhar sobre o cotidiano e as 
re-definições espaciais no Bairro Potengi, Natal/RN e apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia – PPGE – da UFRN, na Área de 
Concentração: Dinâmica Socioambiental e Reestruturação do Território e Linha de 
Pesquisa: Dinâmica Urbana e Regional. O trabalho é feito sob a orientação da Profª. 
Drª. Edna Maria Furtado. 

 Agradeço pela sua contribuição. Por favor, não deixe questões em branco. Se 
desejar receber outras informações sobre o levantamento, envie mensagem para 
fabianageografia@hotmail.com. Obrigada. 
 

QUESTIONÁRIO – MORADORES DO BAIRRO POTENGI 
 
ENTREVISTADO* 
(OPCIONAL):_______________________________________________________ 
 
* Para a interpretação dos dados deste questionário, serão utilizados, no corpo da 
Dissertação, pseudônimos, isto é, não haverá identificação dos entrevistados. 
 
1. INFORMAÇÕES INICIAIS: 

1.1 LOCAL DE ORIGEM? (   )NATAL (   )OUTRO MUNICÍPIO (   )OUTRO ESTADO 
1.2 FAIXA ETÁRIA? (   )10-20 ANOS (   )20-30 (   )30-40 (   )40-50 (   )mais de 50 
1.3 ESCOLARIDADE: ________________________________________________ 
1.4 ANO EM QUE PASSOU A RESIDIR NO BAIRRO POTENGI? ______________ 
1.5 CONJUNTO HABITACIONAL NO QUAL RESIDE: _______________________ 
1.6 RESIDÊNCIA: (   )PRÓPRIA  (   )ALUGADA 
1.7 CITE O MOTIVO/RAZÃO QUE TROUXE VOCÊ AO BAIRRO POTENGI 

ENQUANTO MORADOR. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ATIVIDADE PROFISSIONAL: 
2.1 EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL? (   )SIM (   )NÃO 
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2.4 EM CASO AFIRMATIVO, QUAL A SUA ATIVIDADE? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
2.3 FAIXA DE RENDA? (   )0- 3 SLM** (   )3-6 SLM (   )6-9 SLM (   )Acima de 9 SLM 
**Salários Mínimos Mensais 
2.4 ONDE EXERCE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL? EXISTEM OU JÁ 
EXISTIRAM DIFICULDADES DE DESLOCAMENTO ENTRE SEU LOCAL DE 
TRABALHO E O BAIRRO POTENGI, ONDE RESIDE? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. O BAIRRO E SUAS RE-DEFINIÇÕES: 

3.1 AO RECEBER SUAS RESIDÊNCIAS, OS PRIMEIROS MORADORES DO 
BAIRRO POTENGI ENFRENTARAM DIFICULDADES RELATIVAS À FALTA DE 
INFRAESTRUTURA. COMO VOCÊ CLASSIFICARIA A INFRAESTRUTURA DO 
MESMO (TRANSPORTE, MALHA VIÁRIA, ÁGUA, SANEAMENTO) NO MOMENTO 
DA SUA CHEGADA AO BAIRRO POTENGI? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.2 O BAIRRO POTENGI VEM DESPERTANDO PESQUISAS, DEVIDO ÀS SUAS 
RECENTES E ACELERADAS TRANSFORMAÇÕES (CHEGADA DE NOVOS 
COMÉRCIOS, SERVIÇOS, AUMENTO DO NÚMERO DE VEÍCULOS, REFORMAS 
NAS CASAS - FORMAS E CONTEÚDOS). VOCÊ CONCORDA? COMENTE, POR 
FAVOR, COMO VOCÊ VISUALIZA AS MUDANÇAS, POSITIVAS E/OU 
NEGATIVAS, OCORRIDAS NO BAIRRO. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. O BAIRRO POTENGI E SEU COTIDIANO: 

4.1 O COTIDIANO É COMPREENDIDO COMO AS PRÁTICAS HUMANAS, 
HÁBITOS, COSTUMES, DESDE AS COISAS MAIS BANAIS ATÉ AQUELAS QUE 
RESULTAM EM PRÁTICAS CRIATIVAS, MODIFICADORAS. ASSIM, VOCÊ 
ANALISA QUE O COTIDIANO NO BAIRRO POTENGI ESTÁ SOFRENDO 
ALTERAÇÕES? SE AFIRMATIVO, COMENTE. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.2 DENTRO DESSE PENSAMENTO, POR GENTILEZA, APONTE ALGUMAS 
ALTERAÇÕES NO COTIDIANO DO BAIRRO POTENGI QUE VOCÊ VISUALIZA. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.3 AINDA FALANDO SOBRE O COTIDIANO NO POTENGI, CARACTERIZE SUAS 
PRÁTICAS DIÁRIAS, OU SEJA, O SEU COTIDIANO. DESTAQUE SUAS OPÇÕES 
DE LAZER, SEUS HÁBITOS CORRIQUEIROS, AS PRÁTICAS, TRADICIONAIS OU 
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MODERNAS, QUE LHE ASSEGURAM PRAZER E HÁBITOS INCORPORADOS E 
QUE PODEM LHE CARACTERIZAR. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4.4 O COTIDIANO TAMBÉM ENVOLVE PRÁTICAS DE CONSUMO. ASSIM, 
RELATE COMO SÃO SUAS PRÁTICAS ENQUANTO CONSUMIDOR. VOCÊ 
SATISFAZ SUAS NECESSIDADES BÁSICAS DE COMPRA APENAS NO BAIRRO? 
EM CASO NEGATIVO OU PARCIAL, COMO FAZ PARA SATISFAZÊ-LAS? 
COMENTE. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 


